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Rezumat: Cercetarea arheologică preventivă de la Marmorosch Blank din 

2019-2020 a pus în evidență o parte din fundațiile fostului Han Serafim, dar și a unor 

clădiri anterioare, datate în perioada secolelor XVII-XVIII. Au fost determinate cel 

puțin două etape de funcționare ale hanului și un sistem de drenaj conectat la una dintre 

încăperi. La est de fundațiile hanului a fost identificată o conductă de apă din tuburi de 

ceramică încastrate în cărămidă. 

Abstract: The preventive archeological research from Marmorosch Blank in 

2019-2020 highlighted some of the foundations of the former Serafim Inn, but also of 

other previous buildings, dating from the 17th-18th centuries. At least two stages of 

operation of the inn and an drainage system connected to one of the rooms have been 

investigated. To the east of the inn's foundations, a water pipe was identified, made from 

ceramic tubes embedded in the brick. 

 

Cadrul general 

 

Cercetările arheologice preventive1 realizate în perioada august 2019 - iunie 

2020 în perimetrul fostei clădiri a băncii Marmorosch  Blank2, din str. Doamnei, nr. 2, 

4-6, Sector 3, București, au scos la lumină vestigii datând din secolele XVIII-XIX. 

Pe o suprafață restrânsă, de cca. 185 mp3, au fost identificate 29 de structuri de 

zidărie, o conductă de apă, un sistem de canalizare și materiale arheologice caracteristice 

secolelor XVIII-XIX. 

  

                                                                 
* Muzeul Municipiului București.  
1 Colectivul de cercetare a fost compus din: dr. Theodor-Aurelian Ignat (responsabil științific), dr. Adelina-

Elena Darie, dr. Raluca-Iuliana Moței, din cadrul Muzeului Municipiului București. 
2 Cercetările au fost prilejuite de un proiect de consolidare, restaurare, renovare/remodelare fațadă, 

amenajări interioare, reconfigurare zonă corp nou, desfaceri parțiale și schimbare funcțiune în hotel. 
3 Denumită convențional Zona F. 
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Scurt istoric al zonei Strada Doamnei și Palatul Marmorosch-Blank 

 

Ulița Doamnei, ce făcea legătura între Podul Mogoșoaiei și ulița Colței, a fost 

denumită astfel după lăcașul de cult ridicat de doamna Maria Cantacuzino, soția 

domnitorului Şerban Cantacuzino, în anul 16834. 

Evoluția arhitectural-urbanistică a străzii poate fi urmărită pe planurile topografice 

din secolele XIX-XX. Traseul arterei a rămas aproape neschimbat din anul 1791, când apare 

consemnat în planul realizat de Ferdinand Ernst, până în prezent. Numele străzii a fost însă 

modificat în timp, de la ulița Doamnei în cursul secolului al XIX-lea, la strada Paris și 

Mauriciu Blank în perioada interbelică, și Doamnei în prezent5. Pe planurile maiorului 

Rudolf Arthur Borroczyn (anii 1847 și 1852) se observă amplasarea rarefiată a clădirilor pe 

loturi și se pot identifica  proprietăți ale unor membri ai cunoscutelor familii Bărcănescu, 

Filipescu, Vilara, Mavros ș.a. Remarcăm o serie de clădiri cu funcțiune comercială 

amplasate la frontul străzii; hanuri alcătuite dintr-un spațiu central mărginit de prăvălii, dar 

și case de diferite dimensiuni înconjurate de grădini.  

Dintre clădirile cu funcțiune comercială consemnate pe planurile de la jumătatea 

secolului al XIX-lea remarcăm casele Saftei Castrișoaia6, cunoscute și sub denumirea de 

Hanul Castrișoaiei. Acesta era format din mai multe corpuri de clădiri cu fronturi spre strada 

Doamnei și spre Podul Mogoșoaiei, care se învecinau la sud cu Hanul Câmpineanu și la est 

cu proprietatea generalului Mavros. După moartea Saftei Castrișoaia, proprietar devine 

Vasile Paapa care a refăcut vechiul han și a deschis aici „Bazar Anglais” 7, unul din 

magazinele celebre din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

În anul 1940 peste o parte din clădirea Paapa a fost ridicat, după planurile 

arhitectului Radu Dudescu, un imobil al Băncii Naționale existent și astăzi pe Calea 

Victoriei la nr. 22-248. 

La sud de casele Castrișoaiei se afla Hanul Serafim, un cunoscut han 

bucureștean, numit inițial Câmpineanu9. Documentele din sec. XVII-XVIII îi 

menționează pe unii dintre proprietarii acestei parcele: polcovnicul Parepi, Deftu 

neguțătorul (1655), mânăstirea Mihai Vodă, Bunea Grădișteanu vel armaș (1695), 

Șerban Grădișteanu, Barbu Merișeanu vel vornic (1732), Lamba Scutara (1759) și 

marele vornic Scarlat Câmpineanu (c. 1750-1808)10. Acesta din urmă transformă casele 

existente pe proprietate într-un han. După moartea vornicului, văduva Luxandra a 

administrat hanul care a ajuns să fie cunoscut în epocă drept al „Câmpinencei”. În 1832, 

Ioan Câmpineanu, care moștenise casele și terenul de la părinți, a vândut hanul la 

licitație, cu suma de 4725 galbeni, fraților Petros și Ioan Serafim11. La moartea celui din 

urmă, dragomanul Petros Serafim a rămas singurul proprietar și a adus modificări 

hanului după cum aflăm din foaia de zestre a fiicei sale Polixenia12, măritată în anul 
                                                                 
4 Giurescu 1966, p. 80. 
5 Mucenic 2000, p. 74. 
6 Potra 1975, p. 110, doc. 52. 
7 Crutzescu 2011, p. 100-101. 
8 Marițiu 2006, p. 32-33. 
9 Potra 1943, p. 9. 
10 Potra 1985, p. 113. 
11 Potra 1985, p.114. 
12 Potra 1975, p. 492, doc. 430. 
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1843 cu Xavier Villacrosse, arhitect al capitalei între anii 1840 și 1848. În document se 

preciza că în locul unei cafenele mici a fost ridicată o prăvălie mare, închiriată librarului 

și tipografului Friedrich Walbaum, și care împreună cu o parte din curte era dăruită 

tinerilor căsătoriți. După moartea dragomanului, hanul a fost împărțit între fiicele sale 

Polixenia, măritată Xavier Villacrosse, și Anastasia, măritată cu Mihalache Macca13. În 

anul 1891 aici a fost ridicat, după planurile arhitectului Filip Xenopol primul pasaj 

comercial acoperit denumit Macca-Villacrosse14. 

Pe planul Borroczyn din anul 1852 clădirea aflată în strada Doamnei la nr. 4 

apare în proprietatea familiei „Mavru” (Pl. XIX/64). Este vorba de generalul Nicolae 

Mavros, inspector general al carantinelor de pe malul Dunării și un important 

colecționar de antichități. O parte din impresionanta colecție compusă din 4000 de 

monede din diferite perioade, statui, statuete, basoreliefuri, ceramică etruscă și elenă, 

ceramică autohtonă, antichități egiptene, obeliscuri și pietre de hotar, ce a stat la baza 

realizării Muzeului Național de Antichități, a fost păstrată în reședința de pe strada 

Doamnei până la donarea acestora către stat în anul 186415. Trei ani mai târziu, Nicolae 

Mavros și soția acestuia, Sevastia (născută Suțu) au donat proprietatea fiicei lor, Maria 

Cantacuzino,16. Aceasta, împreună cu soțul său, cunoscutul om politic Ion C. 

Cantacuzino, și-au stabilit domiciliul aici17. 

Corpul principal al construcției avea cel mai probabil etaj, după cum apare 

figurat în planul realizat în anul 1871 de maiorul Dimitrie Papazoglu (Pl. XIX/65). În 

anul 1896, Maria Cantacuzino a vândut terenul Camerei de Comerț și Industrie18, în a 

cărei proprietate apare consemnat și pe Planul cadastral al Bucureștilor din anul 1911.  

Planurile topografice de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX descriu 

importante modificări ale țesutului urban (Pl. XX/66). Putem constata faptul că parcelele de 

pe strada Doamnei au fost ocupate aproape integral. Pe lângă casele cu caracter comercial 

sau rezidențial apar și clădiri publice, precum: Societatea Financiară a României (situată pe 

strada Doamnei colț cu strada Academiei); Creditul Financiar Urban (la colțul cu strada 

Vestei19), Societatea de Asigurări Națională (la colțul cu strada Smârdan)20. 

În intervalul anilor 191221-1922 a fost construit, în strada Doamnei la nr. 4-6, 

Palatul Băncii Marmorosch-Blank după planurile întocmite de arhitectul Petre 

Antonescu22. Corpurile de clădire ale băncii au fost construite în mai multe etape 

începând cu anul 1912 conform autorizației de construire eliberate în data de 27 

septembrie 1912, „pentru clădirea subsol, parter și trei etaje, cu înălțimea de 18 m până 

                                                                 
13 Crutzescu 2011, p. 97. 
14 Monument înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 cu codul B-II-a-A-19837. 
15 Vulpe 1930, 134. 
16 Arhivele Naționale (Serviciul Arhivelor Istorice Centrale), Inventarul fondului Ion C. Cantacuzino 1628-

1906, inv. 1288,  X/10. 
17 Arhivele Naționale (Serviciul Arhivelor Istorice Centrale), Inventarul fondului Ion C. Cantacuzino 1628-

1906, inv. 1288, VI/36. 
18 Act autentificat Trib.If.S.Not. nr.12420/896, transcris nr.30/897 apud Preda 2018, p. 11. 
19 Actuala stradă Ion Ghica. 
20  Mucenic 2000, p. 81-82. 
21 Conform Autorizației de construire eliberate în data de 27 septembrie 1912 apud Preda 2018, p. 6. 
22 Cîrjan 2012, p. 80. 
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deasupra balustradei terasei de la care cu ultimul etaj se va retrage cu 2 m spre 

proprietate, iar corpul central se va face cu înălțimea prevăzută în plan”23 (Pl. XX/67). 

A doua etapă este reprezentată de un nivel de birouri (etaj IV), construit în anul 

1920 peste întreaga parte posterioară a clădirii, ulterior adăugându-se un nivel pe zona 

din dreapta părții posterioare, autorizarea unui corp de clădire24 . 

Între 1921-1923 a fost realizată o nouă extindere a edificiului prin achiziționarea 

terenurilor din str. Doamnei nr. 2 și Calea Victoriei nr. 26, unde a fost ridicat un corp 

de clădire compus din două subsoluri, parter și cinci etaje25.  

 

Rezultatele cercetărilor arheologice (2019-2020) 

 

Cercetările arheologice preventive realizate în curtea și în fosta clădire a băncii 

Marmorosch Blank s-au realizat în mai multe etape, în funcție de derularea proiectului 

investițional. Articolul de față prezintă rezultatele cercetării efectuate pe latura de sud a 

clădirii, unde a fost investigată o suprafață de 185 mp în trei secțiuni denumite 

convențional S1, S2 și S3. Pentru coerența informațiilor, vom prezenta rezultatele 

săpăturii ca pe un tot unitar și nu împărțite pe secțiuni. Astfel, în cursul cercetărilor 

noastre, au fost identificate 29 de structuri de zid (Pl. VII) ce au aparținut a cel puțin trei 

imobile din perioade diferite, care au funcționat pe parcursul secolelor XVIII-XIX. 

Toate complexele și structurile de zid au fost măsurate cu stația totală Leica TS 

06 Plus R pentru a putea întocmi cu acuratețe planul cercetărilor (Pl. VII), dar și pentru 

a putea relaționa rezultatele cu vechile hărți ale Bucureștiului. Toate cotele au fost 

raportate la cota 0 a proiectului. 

În capătul estic au fost descoperite două ziduri alipite (Z1 și Z7), orientate N-S, 

realizate din cărămidă legată cu mortar de var (Pl. I/1). Din cauza condițiilor precare de 

conservare, a unor amenajări realizate în cursul secolului XX și a limitelor impuse 

cercetării26, nu există suficiente date pentru a atribui aceste ziduri unor construcții 

individualizate, anterioare clădirii băncii Marmorosch Blank. 

 

Casa 1 

La vest de cele două fundații descrise mai sus au fost identificate cinci  ziduri 

(denumite convențional Z2, Z3, Z4, Z5 și Z6), realizate din cărămidă legată cu mortar 

de var ce făceau parte dintr-o clădire care se dezvolta spre sud (Pl. VIII). Structurile, 

aflate într-o stare precară de conservare, se păstrau pe o înălțime cuprinsă între 0,42 și 

0,78 m. Stadiul actual al cercetării, limitat de proiectul de investiții, a permis o 

investigare parțială a acestei construcții.  

Zidul estic (Z2) și cel vestic (Z6), ce au o lățime de 0,60-0,65 m, au fost 

surprinse pe cca 2,00-2,10 m lungime (Pl. I/2, 5). În colțul NE se observă faptul că 

zidurile perimetrale sunt țesute. La 1,15 m față de latura nordică a Casei 1 a fost 

identificat un fragment de zid (Z4), aflat într-o stare avansată de degradare, ce pare să 

provină de la un zid de compartimentare (Pl. I/3). 

                                                                 
23 Preda 2018, p. 6. 
24 Dosar 54 PMB 1920/ Aut.No. 150P/14 iulie 1920 apud Preda 2018, p. 6-7. 
25 Dosar 190 PMB 1921/Seria 5/Mapa 42/1921, Aut.No. 95P/20 maiu 1921 apud Preda 2018, p. 7. 
26 Au fost cercetate doar spațiile afectate de proiectul de investiții. 
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Frontul nordic (Z3, Z5), ce măsura 11,75 m, a fost grav afectat de amenajări 

realizate în cursul secolului XX (Pl. I/2, 4). La 3,35 m vest față de fundația estică a clădirii, 

zidul a fost demantelat pe o lungime de 3,90 m pentru a face loc unei camere tehnice. 

Capătul vestic a fost distrus probabil la ridicarea actualei clădiri a băncii. Sistemul de 

construcție al laturii nordice este diferit pe parcursul traseului său. Pe un prim tronson (Z3) 

fundația zidită în groapă prezintă la partea inferioară o talpă cu lățime inegală, iar pe al doilea 

tronson (Z5) este prezentă o plintă lată de 11 cm ce pare a marca începutul elevației.  

Colțul nord-vestic al Casei 1 (Z5 și Z6) suprapunea traseul unei conducte de apă 

potabilă din secolele XVIII-XIX (Pl. II). În acest punct s-a putut constata că nivelul de 

fundare (Z5 și Z6) era mai ridicat decât în restul zonelor cercetate (Pl. II/7-8). Această 

situație sugerează că în momentul edificării Casei 1 conducta de apă era încă 

funcțională, iar constructorii au preferat să o suprapună în loc să o dezafecteze. 

Conducta, orientată NE-SV, a putut fi cercetată pe o lungime păstrată de 4,50 m și 

era realizată din tuburi ceramice circulare, având la exterior o protecție din cărămizi 

(23×12/13,5×4/4,5 cm), dispuse în două ape și legate cu un mortar dur (Pl. II/7). În capătul 

de est conducta era secționată și a fost identificat un olan din ceramică (Pl. II/11-12).  

Segmentele de tub ceramic aveau 38 cm lungime. Cele două capete au diametre 

diferite pentru a permite îmbinarea lor. La unul dintre capete are diametrul de 9 cm, iar la 

capătul opus de 14 cm. Pentru etanșeizare s-a folosit o pastă pe bază de var (Pl. XVII). Întreaga 

structură a fost ridicată pe un nivel de pământ negricios, omogen. Tronsoane asemănătoare 

din sistemul de alimentare cu apă potabilă au fost descoperite în mai multe puncte din Centrul 

Istoric al Bucureștiului: Curtea Veche27, Lipscani28, Șelari29 și Universitate. 

În apropierea traseului conductei, într-un sol negricios, au fost descoperite o 

pipă fragmentară și un număr redus de fragmente ceramice și faianță caracteristice 

secolului al XIX-lea (Pl. XIV/37-38). Acestea nu pot fi puse în legătură cu momentul 

de instalare al acesteia, ci sunt rezultatul unor intervenții ulterioare.   

Materialul ceramic este fragmentar, în general părți din corpul vaselor, fără 

elemente de decor. Dintre formele ceramice modelate din pastă de lut fină și lucrate la 

roată menționăm: urcioare, străchini și oale cu toartă. Repertoriul de motive decorative 

este redus, fiind utilizate motivele geometrice și abstracte pictate. O parte din fragmente 

au fost acoperite la interior cu smalț verde închis. Au mai fost descoperite patru 

fragmente de farfurie din faianță și o pipă fragmentară (Pl. XIV/38). Aceasta din urmă 

a fost lucrată dintr-o pasta fină, de culoare cărămizie și decorată cu rotița dințată. Pipa 

are găvanul rotund și gamba scurtă terminată cu un inel festonat. Pe gambă a fost 

aplicată o ștampilă rotundă, cu numele meșterului redat în limba turcă cu caractere 

arabe, ce poate fi citit Yekta (?) (Pl. XIV/38a). Piese asemănătoare au fost descoperite 

în timpul cercetărilor arheologice realizate la mânăstirea Mihai Vodă30 și în Corint31. 

 

 

 

                                                                 
27 Rosetti 1959, p. 159 
28 Moței et alii 2018; Mănucu-Adameşteanu et alii 2010, p. 90. 
29 Mănucu-Adameşteanu et alii 2012, p. 184. 
30 Morintz, Rosetti 1959, pl. XCV/3. 
31 Robinson 1985, p. 187-188, pl. 56/C100. 
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Casa 2  

La 13,60 m V de Casa 1 au fost scoase la lumină vestigii aparținând unei clădiri a 

cărei configurație nu poate fi reconstituită și care a fost suprapusă parțial de Hanul Serafim 

(Z13, Z25, Z27) (Pl. IV/19-21, 23). Două ziduri țesute (Z8 și Z9) mărgineau o încăpere ce 

se dezvolta spre sud și care comunica cu un spațiu aflat la nord printr-un gol de acces (Pl. 

III; Pl. IX). Construcția, realizată din cărămidă cu dimensiuni variabile (26,5×14×4 cm; 

26,5×13,5×6 cm; 25×13,5×3 cm; 28×13×3 cm; 25×13×5 cm; 27×13×5 cm; 27×13,5×5 cm) 

legată cu mortar de var și rosturi pline de 2,5-3 cm avea zidurile late de cca 0,60 m. 

În spațiul dintre Z8 și Z9, între cotele -1,49 m și -1,80 m, s-a săpat într-un nivel 

de umplutură negricios, omogen, compact ce conținea și materiale arheologice 

(fragmente ceramice, din sticlă, faianță și cahlă). Acestea sunt fragmentare, reduse 

cantitativ și pot fi încadrate cronologic în secolele XVIII- XIX. 

Se remarcă diversitatea formelor ceramice modelate din pastă de lut fină și 

lucrate la roată: urcioare, oale cu toartă, oale de noapte, farfurii și străchini. O parte din 

vase au fost acoperite cu smalț incolor, cafeniu sau verde închis (Pl. XIV/39, 42, 43). 

Repertoriul de motive decorative este limitat, fiind utilizate inciziile circulare și 

motivele geometrice (Pl. XIV/40, 41), florale și abstracte pictate. Toarta unui urcior 

smălțuit are marginile alveolate (Pl. XIV/39), în timp ce pe un alt exemplar se observă 

aplicarea unei pastile în relief pe care este imprimat un motiv cruciform înconjurat de 

mici granule (Pl. XIV/42).  

Cu excepția ceramicii de producție locală, au mai fost descoperite fragmente de 

farfurii/platouri și castroane de import, din faianță și porțelan. Farfuriile au fost decorate 

prin tehnica transferului32 cu motive ornamentale des folosite în secolul al XIX-lea. Din 

cauza gradului ridicat de fragmentare modelul a putut fi identificat în puține cazuri. A 

fost găsit un fragment din marginea unei farfurii cu popularul model „Willow”33 realizat 

cu albastru închis (Pl. XIV/46), precum și fragmente din farfuriile model „Blue Feather” 

(Pl. XIV/49) și „Green Feather” (Pl. XIV/48). Un singur fragment de farfurie/platou, 

cu un model floral, păstrează pe bază, imprimată cu albastru, o parte din marca 

producătorului din care distingem „VIOLA” (Pl. XIV/50b). 

 

*** 

Casa 2 (Z27) suprapunea parțial două ziduri țesute (Z28 și Z31), realizate din 

cărămidă legată cu mortar de var, ce se conservă pe o înălțime de 0,75/0,93 m (Pl. IV/25; 

Pl. IX). Mai multe intervenții moderne (cabluri electrice și cămine de canalizare/apă) au 

afectat parțial structurile de zid identificate. Distrugerile provocate în timpul ridicării 

Casei 2 și a Hanului Serafim, precum și limitele impuse cercetării34, fac imposibilă în 

acest moment atribuirea acestor ziduri unor construcții individualizate.  

*** 

Hanul Serafim 

Spre est (S2 și S3) săpăturile arheologice au reperat o serie de ziduri din 

cărămidă, legată cu mortar de var, care conturează un număr de patru încăperi ce 

                                                                 
32 Fleming, Honour 1977, p. 800. 
33 Lanone 2010; Zeller 2008, p. 18-22.  
34 Au fost cercetate doar spațiile afectate de proiectul de investiții. 
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aparțineau aceleași clădiri (Pl. IX-X). Prin raportarea structurilor descoperite la 

reprezentările din planurile realizate de maiorului Borroczyn (1847 și 1852) putem 

sugera că acestea făceau parte din Hanul Serafim (Pl. XI). Au fost observate mai multe 

etape de edificare și reconfigurare a acestui ansamblu. 

Camera 135 (delimitată de Z16, Z17, Z18, Z19, Z20) avea o suprafață interioară de 

15,8 mp. La interior zidurile sunt tencuite cu un mortar de var (Pl. IV/24). Podeaua, ce se 

afla la cota de -3,25 m față de cota 0 a proiectului, a fost realizată, cel mai probabil, din bârne 

de lemn așezate pe un pat de amenajare din spărtură de cărămidă legată cu mortar.  

Într-o primă fază intrarea se făcea prin colțul de SE pe o scară de acces din lemn. 

Au fost surprinse amprentele (în forma semnului √‾) unor bârne de lemn, încastrate în 

zidurile laterale (Z15 și Z30) la momentul construirii, care alcătuiau treptele (Pl. VI). 

Aceste urme se prezintă sub forma unor goluri lăsate în ambele ziduri (Pl. VI/32-34). 

Astfel, în partea tronconică ar fi fost introdus un element din lemn pus pe cant, iar la 

partea superioară s-ar fi regăsit treapta pusă în poziție orizontală. Această configurație 

ar fi asigurat o rezistență mai mare treptelor. Baza scărilor se sprijinea pe un mic zid de 

cărămidă (Z22) (Pl. IV/22). Urmele de pe pereți indică o coborâre abruptă pe cel puțin 

patru trepte cu o diferență de nivel de circa 20 cm între ele (PL. VI/32). Deschiderea 

intrării era de 1,45 m și se făcea între capătul de sud al Z16 și Z18. În a doua etapă de 

funcționare, intrarea a fost obturată prin construirea Z17 (PL. IV/22) a cărui tencuială 

de pe fața de vest se continuă și pe Z16. După momentul obturării, amprentele scărilor 

de pe zidul Z15 au fost astupate cu cărămizi de dimensiuni mai mari, specifice perioadei 

de final a secolului XIX și începutul secolului XX (Pl. VI/35-36).  

La est de camera 1 clădirea a fost extinsă prin adăugarea unei încăperi ample 

delimitată de Z26, Z23, Z16, Z30 și Z21. În interior, prin ridicarea zidurilor de 

compartimentare Z14 și Z15 și prin refolosirea Z13, au fost obținute două spații 

distincte, denumite convențional camerele 2 și 3 (Pl. IX).  

Camera 2 (încadrată de Z26, Z21, Z30, Z15, Z14, Z13 și Z23) avea o suprafață 

de cca 25 mp. La momentul edificării au fost întâlnite zidurile Z13, Z25 și Z27, ziduri 

ce au fost refolosite la amenajarea acestei camere (Pl. IV/19). Astfel, zidurile Z25 și 

Z27 au fost desfăcute într-un mod controlat după cum urmează. La desfacerea lui Z25 

s-a păstrat o pantă dinspre vest spre est, iar la desfacerea lui Z27 s-a păstrat o pantă de 

la sud spre nord (Pl. IV/20-21). În camera 2 a fost amenajată o podea din două asize de 

cărămizi peste care s-a turnat o peliculă „cimentuită”, care suprapune inclusiv partea 

superioară a zidurilor desfăcute Z25 și Z27 (Pl. IX-X). 

Această podea cu pat de amenajare din cărămidă are înclinație dinspre zidurile 

Z23 (spre sud), Z26 (spre vest), Z21 (spre nord) Z13 și Z14 (spre est). Pantele dinspre 

cei cinci pereți converg spre centrul camerei unde este și cel mai jos nivel, într-un jgheab 

cu o lățime 0,60 m care direcționa apele spre un sistem de canalizare (Pl. V). Destinația 

acestei camere este la acest moment incertă, dar diferența de nivel între zona cea mai 

înaltă a podelei și cea din fața canalizării, de circa 0,3 m, indică faptul că s-a dorit o 

evacuare rapidă a apelor uzate.  

                                                                 
35 Cele patru camere și zidurile ce le formau au primit denumiri convenționale în funcție de momentul 

descoperirii. 

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro



301 

Camera 3 (delimitată de Z16, Z14, Z15, Z13 și Z23) avea o suprafață mai mică, 

de doar 10,5 mp și se afla între camera 1 la vest și camera 2 la est (Pl. IV/19). În interior 

nu a fost identificat un nivel de podea. Pe niciunul dintre ziduri nu există indicii cu 

privire la poziționarea intrării, dar există posibilitatea ca aceasta să fi fost o anexă a 

Camerei 2. Astfel, putem deduce că intrarea s-ar fi făcut pe latura marcată de zidurile 

13 și 14 (Pl. IX). 

Camera 4 (mărginită de Z20, Z18 și Z19) nu a putut fi cercetată integral din 

cauza spațiului limitat36, a unor amenajări realizate în cursul secolului XX37 și a limitelor 

impuse cercetării38 (Pl. IX-X). Suprafața aproximativă a acestei camere este de 15,9 mp, 

fiind foarte apropiată de cea a camerei 1 cu care se învecinează. Zidul care desparte 

Camera 4 de Camera 1 (Z19) se adosează la zidurile de N și S. S-a putut constata că 

pereții încăperii erau acoperiți cu o tencuială pe bază de var.  

În spațiul delimitat de Z21 la sud, Z15 la nord, Z27 la est și marginea de sud a 

S3 a fost identificat traseul unui canal boltit, orientat și înclinat NE-SV, ce aparținea cel 

mai probabil unui sistem de canalizare (Pl. V). Spațiul boltit, cu deschidere mică 1,20 

m și o înălțime de 1,07 m, a fost surprins pe o lungime de 3,80 metri.  

Sistemul de canalizare este construit din cărămizi (cu dimensiunile de 

26,5×13×4; 26×12,5×3; 27×14×3 cm) legate cu mortar și cinci segmente din piatră (cu 

dimensiunile 51×19×32,5 cm) ce au rol de cheie de boltă a capătului de N-E al 

canalizării (Pl. V/31). La un anumit moment, scurgerea a fost obturată cu cărămizi, 

marcând astfel finalul unei etape în funcționarea Camerei 2.  

La exterior, sistemul a fost realizat din cărămizi acoperite cu mortar dur, alb, cu 

pietre în compoziție. La interior, aspectul cărămizilor este ordonat, cu rosturi goale late 

de 3 cm (Pl. V/29).  

Sistemul de canalizare a fost afectat de o intervenție modernă realizată din 

cărămizi (cu dimensiunile de 30×13×6 cm), legate cu ciment (Pl. V/26). O parte din 

latura de NE a sistemului de canalizare era fisurată. Sistemul a fost cercetat în interior 

pe o lungime de 0,71 m fiind identificată baza compusă dintr-un nivel de cărămizi (cu 

dimensiunile de 27×12,5×5 cm) legate cu mortar (Pl. V/29). La interior, lățimea 

canalului este de 0,6 m. Baza canalului se află la -1,98 m față de cota 0 a proiectului.  

Pavajul canalului boltit avea o înclinare dinspre NE spre SV, asigurând astfel 

scurgerea apelor uzate din interiorul Camerei 2. 

Materialele arheologice recuperate din apropierea și din interiorul sistemului de 

canalizare provin din secolul al XIX-lea și sunt reprezentate din fragmente de ceramică, 

faianță și porțelan. Printre formele ceramice modelate din pastă de lut fină și lucrată la 

roată remarcăm prezența mai multor farfurii (Pl. XVI/59, 60), castroane (Pl. XVI/61), 

urcioare, oale cu toartă (Pl. XVI/57, 58), căni și tigăi. Repertoriul de motive decorative 

este redus, în general fiind pictate cu humă albă sau smalț colorat, elemente geometrice 

sau abstracte. În afara ceramicii de producție locală au fost descoperite numeroase 

fragmente din sticlă, faianță și porțelan de import. Menționăm câteva fragmente din 

popularele modele „Willow” (Pl. XV/53) și „Blue Feather”, dar și piese nedecorate. În 

                                                                 
36 Existența în apropiere a unei clădiri de secol XX.  
37 Camera este traversată de patru cabluri electrice de medie tensiune. 
38 Au fost cercetate doar spațiile afectate de proiectul de investiții. 
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această ultimă categorie este inclusă și o farfurie (Pl. XV/51) marcată cu sigla fabricii 

Altrohlau din vestul Boemiei39 (Pl. XV/51a). Marca incizată Augustin Nawotny in 

ALTROHLAU bei Karlsbad indică faptul că piesa a fost produsă între 1824 și 1884 când 

fabrica era proprietatea familiei Nawotny40.  

Printre fragmentele de faianță ne atrage atenția un capac rectangular fragmentar 

provenind de la un recipient de pastă de dinți (Pl. XV/52). Pe piesă erau trecute numele 

și o serie de informații despre produs, imprimate prin tehnica transferului. „Odontine” 

era realizată după o rețetă lansată în prima jumătate a secolului al XIX-lea de către 

chimistul Joseph Pelletier41, membru al Academiei Regale de Medicină din Franța. 

Adresa trecută pe capac „Rue Jacob 19” nu era a farmaciei Pelletier42, ce avea sediul pe 

aceeași stradă, ci a unei societăți specializate în producerea și comercializarea de 

produse chimice și farmaceutice43 care a exportat acest tip de produse începând cu a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea. Un recipient asemănător se află în Colecția de 

Istorie a Farmaciei din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.  

Fragmentele de sticlă provin în special de la recipiente farmaceutice (Pl. XV/54) 

și cosmetice (Pl. XV/55). Din această ultimă categorie se remarcă o sticlă cu numele și 

monograma în relief a casei de parfumuri Roger Galet din Paris. Istoria acestei mărci 

este strâns legată de numele lui Johann Maria Farina, cel care a inventat la începutul 

secolului al XVIII-lea „Eau de Cologne”. La aproape un secol distanță, moștenitorul 

rețetei originale, Jean Marie Farina, a deschis la Paris o parfumerie44 în care au fost 

create parfumuri celebre folosite între alții de Napoleon I și soția sa Joséphine45. În anul 

1862 firma redenumită Roger & Gallet era condusă de Armand Roger și Charles Martial 

Gallet, care au ajuns în scurt timp furnizori ai unor mari case regale46. La sfârșitul 

secolului fabrica, situată în Levallois-Peret, avea 600 de angajați47 și exporta mare parte 

din produse în sticle special create și etichetate. Un astfel de recipient de parfum este și 

cel descoperit în timpul cercetărilor din anul 2019 și care poate fi datat la sfârșitul 

secolului al XIX-lea sau la începutul secolului XX. 

 

Discuții 

 

Pentru a putea identifica din ce clădiri fac parte zidurile descoperite în timpul 

cercetărilor de la Marmorosch Blank am apelat la hărțile și planurile istorice disponibile 

pentru București. Cel mai important izvor cartografic îl reprezintă planurile întocmite 

de Maiorul Baron Rudolf Artur Borroczyn în 1847 (Pl. XI). Harta, ce se găsește în 

colecțiile Muzeului Municipiului București, este un instrument de lucru esențial pentru 

studierea țesutului urban bucureștean de la mijlocul secolului XIX, fiind primul plan 

                                                                 
39 în prezent Cehia. 
40 Hânceanu et alii 2019, p. 28. 
41 Dillemann 1989. 
42 Warolin 1989. 
43 Bonnemain 2007, p. 313. 
44 Pierre 1990, p. 101. 
45 Vasse 1969, p. 497-499. 
46 Farina 1867, p. 9. 
47 Briot 2011, p. 280. 

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro



303 

topografic întocmit pe baza unor măsurători precise. Asta face ca planul Borroczyn să 

fie apropiat de actuala planimetrie a orașului București.  

Având drept reper clădiri istorice precum Biserica Doamnei, Biserica Zlătari, 

Biserica Colțea și Biserica Sf. Nicolae, am reușit să georeferențiem planșa nr. 39 a 

Planului Borroczyn (Pl. XI) folosind un soft dedicat freeware (QGis), cu o transformare 

de tip Thin Plate Spline și metodă de recompunere Nearest Neighbour.  

A fost georeferențiată și planșa cu seria XIV, Coloana B a planului 

Bucureștiului de la 1895-1899 (Pl. XII), folosind de data asta o transformare de tip 

Helmert și metodă de recompunere Nearest Neighbour, întrucât acuratețea de întocmire 

inițială a planului este mai bună decât cea a planului Borroczyn.  

De asemenea, a fost georeferențiat și folosit și Planul cadastral al Bucureștiului din 

anul 1911(Pl. XIII) cu o metodologie asemănătoare planului realizat între anii 1895-1899. 

În urma acestui proces de suprapuneri, am ajuns la concluzia că zidurile clădirii, 

compusă din Camerele 1, 2, 3 și 4, aparțin fostei clădiri a Hanului Serafim figurată pe 

planul Borroczyn (Pl. IX). Mai exact, fac parte din latura nordică a hanului. Având însă 

în vedere precizia planului am putea sugera că reprezintă colțul de nord-est. 

Suprapunerea cu planul de la 1895 ne arată că pe locul pe care era Hanul 

Serafim funcționa atunci, la sfârșit de secol XIX, o clădire aflată în proprietatea 

Ministerului de Domenii (Pl. XII). 

În privința clădirii suprapuse de Hanul Serafim, compusă din zidurile Z13, Z25, 

Z27, Z8, Z9 și Z10, avem un indiciu indirect. Documentele arată că marele vornic 

Scarlat Câmpineanu (c. 1750-1808)48 a cumpărat proprietatea de la Lamba Scutara 

(menționat ca proprietar al parcelei la 1759) și transformă casele existente pe proprietate 

într-un han. Observațiile noastre privind refolosirea zidurilor Z13, Z25 și Z27 par să fie 

în concordanță cu această informație. Aceste clădiri erau așadar deja dispărute la 

mijlocul secolului al XIX-lea atunci când a fost întocmit planul Borroczyn. 

Cea de-a doua fază de evoluție a hanului, surprinsă arheologic prin prezența 

Zidului Z17 și astuparea golurilor de trepte ce coborau în Camera 1, ar putea fi pusă în 

legătură cu demersurile dragomanului Petros Serafim. La jumătatea secolului al XIX-

lea acesta a adus modificări hanului, după cum aflăm din foaia de zestre a fiicei sale, 

Polixenia49, măritată în anul 1843 cu Xavier Villacrosse. În document se preciza că în 

locul unei cafenele mici a fost ridicată o prăvălie mare, închiriată librarului și 

tipografului Friedrich Walbaum, și care, împreună cu o parte din curte, era dăruită 

tinerilor căsătoriți. Informația cu privire la modificările aduse hanului de la jumătatea 

secolului al XIX-lea pare să fie confirmată arheologic prin materialele descoperite în 

umplutura sistemului de canalizare care pornea din Camera 2. Sticluța de parfum Roger 

Galet din Paris (Pl. XV/55), împreună cu recipientul de pastă de dinți Odontine (Pl. 

XV/52) se încadrează cronologic în această perioadă, semnalizând o încetare și 

schimbare de funcționalitate a Camerei 2, cândva după jumătatea secolului al XIX-lea.  

Suprapunerea planului cercetărilor arheologice cu planșa 39 a planului 

Borroczyn ne oferă mai multe date cu privire la Hanul Serafim. Edificiul este figurat ca 

o clădire de formă rectangulară, cu o curte interioară și cu un front de 27 de metri pe 

                                                                 
48 Potra 1985, p. 113. 
49 Potra 1975, p. 492, doc. 430. 
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Podul Mogoșoaiei50. Dimensiunile clădirii erau de 27×40 m, cu o amprentă la sol de 

aproximativ 900 mp și o curte interioară cu o suprafață generoasă, de circa 180 mp 

(19,5×7,5 m). Lățimea unei laturi a hanului este cuprinsă între 8,5 și 9,5 m. 

Camera 1 și Camera 4 reprezintă de fapt două pivnițe al căror nivel de podea se 

situa 2,5 m mai jos față de nivelul din Camera 2, aceasta putând fi considerată o încăpere 

ce a funcționat la parter. Pivnițele ocupau astfel doar o parte din amprenta hanului, 

întrucât sub camera 2 nu a fost identificată o astfel de încăpere.  

Clădirile mai vechi, Casa 1 și Casa 2 (Pl. XVIII), împreună cu sistemul de aducțiune 

a apei pot fi încadrate cronologic în secolul al XVIII-lea. Zona era locuită încă din a doua 

jumătate a secolului al XVII-lea, odată cu ridicarea Bisericii Doamnei (1683). Strada 

Doamnei are azi aproximativ aceeași configurație ca cea inițială. Considerăm, așadar, că 

cele două clădiri ce nu sunt figurate pe planul Borroczyn ar fi aparținut cel mai probabil 

mahalalei Doamnei, având în vedere că se găsesc la circa 100 de metri spre sud. 

 

*** 

Cercetarea arheologică preventivă a fost realizată pe spațiile afectate de 

proiectul de investiții și a fost limitată de numeroase amenajări realizate în cursul 

secolului XX, astfel încât nu a putut fi obținută o imagine completă a structurilor 

arheologice descoperite. Informațiile documentare lacunare au făcut dificilă atribuirea 

anumitor ziduri unor construcții individualizate. 

Cercetările arheologice din 2019–2020 desfășurate în perimetrul fostei clădiri a 

băncii Marmorosch Blank au avut ca rezultat descoperirea unor structuri și materiale 

arheologice din secolele XVIII-XIX. Astfel, informațiile obținute au adus date noi 

privitoare la Hanul Serafim, dar și legate de construcții anterioare acestui edificiu sau 

de diferite elemente de infrastructură – conductă de apă potabilă și un tronson dintr-un 

sistem de canalizare. 
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Planșa I. Z1 și Z7. Vedere de la V la E (1); Z2 și Z3, vedere de la S la N (2); Z4, vedere 

de la N la S (3); Z5, vedere de la S la N (4); Z6, vedere de la E la V (5); S1, vedere de 
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