FAIANŢĂ ŞI PORŢELAN DIN EPOCA OTOMANĂ DESCOPERITE
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Rezumat: În centrul istoric al municipiului Timişoara au avut loc cercetări arheologice
în anul 2014, în pieţe şi pe străzi vizate de un proiect urbanistic de modernizare a acestora. În
articolul de faţă, discutăm artefactele din faianţă şi porţelan găsite pe străzile Lucian Blaga,
Enrico Caruso şi Radu Negru. Acestea provin din locuinţe şi din straturi de cultură aparţinând
epocii otomane (1552–1716), precum şi din depuneri databile în epoca modernă, când vestigiile
otomane au fost distruse cu prilejul unor lucrări de modernizare a oraşului. Fragmentele fac
parte din aşa numita ceramică de import sau ceramică de lux – ceramică islamică şi porţelan
chinezesc –, încadrată de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi până în secolul al XVIII-lea. Marea
majoritate a fragmentelor provine din ceşti, boluri sau căni şi, în mai mică măsură, din farfurii
sau farfurioare. Folosirea cu precădere a ceştilor şi nu a farfuriilor sau a altor recipiente de
formă închisă este în legătură cu obiceiul de a bea cafea, devenit foarte popular în regiunile
cucerite de Imperiul Otoman.
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Din luna decembrie a anului 2013 şi pe tot parcursul anului 2014, în
contextul unor lucrări ample de reabilitare a unor pieţe şi străzi din centrul istoric al
Timişoarei, demarate de Primăria Municipiului Timişoara, au avut loc cercetări
arheologice. În articolul de faţă vom prezenta artefactele din faianţă şi porţelan
descoperite pe trei străzi din Timişoara – Lucian Blaga, Enrico Caruso şi Radu
Negru (fig. 1)1.
*Muzeul Banatului Timişoara; e-mail: danielaetanase@yahooo.com.
**Muzeul Brăilei; e-mail: niculina_dinu@yahoo.com.
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Banatului Montan Reşiţa), dr. Daniela Tănase (Muzeul Banatului Timişoara) – membre în
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SCIVA, tomul 66, nr. 1–2, Bucureşti, 2015, p. 69–96

70

Daniela Tănase, Niculina Dinu

2

Fig. 1. Harta străzilor din centrul istoric al Timişoarei.

REPERE ISTORICE
Timp de 164 de ani, Timişoara, ca de altfel mare parte a Banatului, a fost sub
stăpânire otomană. Între anii 1552 şi 1716, Timişoara a fost capitala vilayetului cu
acelaşi nume şi un însemnat centru strategic al Imperiului Otoman în partea sa
apuseană. Despre importanţa geostrategică a Timişoarei otomane, ne relatează
solul austriac Henrik Ottendorf, aflat în cetatea Timişului Mic pentru câteva luni, în
anul 1683: „...turcii înşişi spun că cine a luat Buda n-a obţinut decât un oraş, cine,
însă, a luat Timişoara, a obţinut o ţară întreagă”2.
În această perioadă îndelungată de timp s-a produs o schimbare majoră în
structura populaţiei, prin colonizarea de familii musulmane3, şi a avut loc o
transformare a vieţii sub toate aspectele ei. În traiul cotidian au fost implantate
obiceiurile şi formele specifice de viaţă ale comunităţii musulmane cuceritoare,
2
3

Ottendorf 2006, p. 16.
Feneşan 2004, p. 57.
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unele dintre acestea fiind preluate chiar şi de către comunităţile supuse, creştine, cu
care a convieţuit4. Aceste colonizări au avut loc, în mai multe etape, şi din cauza
depopulării, deoarece populaţia locală s-a refugiat sau a fost decimată de epidemii5.
În vilayetul Timişoarei au fost aduşi ostaşi, funcţionari militari şi religioşi,
meşteşugari, negustori şi învăţaţi, turci sau bosniaci, cu obiectivul de a schimba
structura demografică a oraşelor din Banat6. Astfel, s-a ajuns ca, în cea de-a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, dintre cele 14 cartiere ale Timişoarei (mahalle)
locuite de o populaţie presupus musulmană, doar două să aibă o populaţie mixtă,
musulmană şi creştină, iar altele două o populaţie românească şi sârbească7.
După anul 1552, Timişoara a fost transformată într-un oraş otoman, prin
redistribuirea spaţiului urban, care cuprindea citadela, oraşul fortificat şi două
suburbii, menţionate de Henrik Ottendorf sub numele de Insula şi oraşul rascian8.
Henrik Ottendorf a lăsat o descriere concisă a felului în care era împărţit oraşul şi
în care era construit sistemul de fortificaţii; mai aflăm cum arătau străzile şi
edificiile mai importante sau ne sunt prezentate unele aspecte ale vieţii citadine9.
Cu doar câţiva ani mai devreme faţă de perioada în care ambasada austriacă
din care făcea parte Ottendorf aştepta în Timişoara permisiunea pentru a ajunge la
paşa de Belgrad10, un renumit cărturar otoman aflat în solda armatei sultanului,
Evlyia Celebi, a vizitat Timişoara în anul 1660, cu prilejul campaniilor conduse de
vizirul Köse Ali paşa, pentru supunerea cetăţii Oradea, din anii 1660–166111. Evlyia
Celebi ne-a lăsat descrieri amănunţite, plastice uneori, cu privire la oraşele şi cetăţile
vilayetului Timişoara, ca şi despre locuitorii săi şi obiceiurile lor cotidiene.
Descrierile lui Celebi şi Ottendorf, făcute din perspectiva unor exponenţi ai
unor culturi şi civilizaţii diferite, ne oferă aceeaşi imagine însufleţită asupra vieţii
de zi cu zi în cetatea şi oraşul Timişoara cu suburbiile sale, un centru urban cu o
viaţă economică relativ înfloritoare, cu un bazar şi sute de prăvălii, nu doar ale
musulmanilor, ci şi ale negustorilor creştini de pe coasta dalmată, din Ragusa12.
Din aceste relatări aflăm şi despre existenţa cafenelelor în Timişoara otomană şi
implicit despre obiceiul de a bea cafea. Ottendorf le-a definit drept „cârciumi în
care se vindea cafea”, ceea ce denotă faptul că nu a înţeles rolul lor în comunicarea
socială din lumea otomană13. Evlyia Celebi aminteşte cafenelele în treacăt 14,
considerându-le probabil localuri obişnuite, ca în orice oraş otoman de provincie.
4

Feneşan 2004, p. 57–58.
Feneşan 2014, p. 232–245.
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Feneşan 2014, p. 114–115.
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Feneşan 2004, p. 62–64.
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Ottendorf 2006, p. 11–18.
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Haţegan 2006, p. 8.
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Mehmet 1976, p. 313.
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Călători străini 1976, p. 499; Ottendorf 2006, p. 13–14.
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Feneşan 2004, p. 124–125.
14
Călători străini 1976, p. 499.
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În Imperiul Otoman, cafeneaua ocupa un loc important în viaţa socială şi
cotidiană. Cu toată opoziţia unor sultani şi a unor lideri spirituali, precum şi în
condiţiile restricţiilor impuse din când în când, acest obicei de a bea cafea s-a
menţinut şi s-a răspândit în toate oraşele din imperiu. Cafenelele au devenit un loc
în care se petrecea timpul într-un mod plăcut, astfel că, la o ceaşcă de cafea, se
puteau schimba opinii, se ascultau cântece, se jucau table sau şah15.
Evident, cafeaua nu se consuma doar la cafenea, ci şi acasă, în spaţiul intim al
fiecărei familii. Astfel, cercetările arheologice au scos la lumină în ruinele caselor
găsite pe diferite străzi sau în pieţele actuale ale oraşului, obiecte destinate servirii
cafelei – boluri, ceşcuţe şi farfurioare, întregi sau fragmentare, din faianţă sau porţelan.
Acestea nu au fost produsul unor ateliere locale, ci au fost aduse de la mare distanţă,
fiind realizate în ateliere otomane din Anatolia sau în cele din Persia sau China.
Întrebuinţarea ceştilor din cristal (probabil sticlă) şi porţelan nu se limita doar la băutul
cafelei, ci şi la servirea apei sau a şerbetului, după cum ne povesteşte tot Evlyia
Celebi16.
Fragmentele recipientelor de faianţă şi porţelan descoperite în centrul istoric al
Timişoarei dezvăluie apetitul pentru lucruri frumoase al locuitorilor oraşului care au
vieţuit aici din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi până la începutul secolului al
XVIII-lea. Otomanii aveau o pasiune pentru obiectele de lux, decorate cu mult
rafinament, un semn al iubirii de frumos, dar şi o modalitate de etalare a prosperităţii.
CONTEXTUL ARHEOLOGIC AL OBIECTELOR DESCOPERITE
Strada Lucian Blaga. Pe strada Lucian Blaga, situată în interiorul cetăţii
medievale, orientată pe direcţia nord-sud, de la latura sud-estică a Pieţei Libertăţii
şi până la latura nordică a Pieţei Huniade, au avut loc săpături arheologice
preventive şi o supraveghere arheologică. Suprafaţa cercetată s-a concretizat într-o
secţiune cu lungimea de 133,5 m şi lăţimea de 3 m, împărţită în sectoare denumite
convenţional cu litera B (de la iniţiala străzii Blaga), la care s-au adăugat cifre17. În
sectoarele cercetate s-au descoperit segmente de străzi şi complexe de locuire ale
Timişoarei otomane. Această stradă se află spre marginea de sud a oraşului
otoman, în capătul său sudic fiind găsit un strat compact de amenajare compus din
fragmente de cărămidă şi mortar, gros de cca 30 cm, care reprezintă un spaţiu
deschis18, cel mai probabil o piaţă, despre care Evlia Celebi ne spune că era
pardosită cu un strat gros de mortar19. Pe toată lungimea secţiunii, a fost surprins
şanţul pentru canalizarea oraşului, realizată la începutul secolului XX (funcţională
15

Feneşan 2004, p. 125, 134.
Călători străini 1976, p. 582.
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Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 225–226.
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Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 228.
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Călători străini 1976, p. 500.
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şi azi), cu o lăţime de 80–100 cm, şanţ care secţionează toate straturile arheologice
anterioare20. Astfel că, în pământul de umplutură al şanţului, au fost antrenate
artefacte din epoca otomană sau din cea anterioară cuceririi otomane. În această
situaţie sunt fragmentele ceramice descoperite în sectoarele B4 (catalog nr. 24–25,
fig. 3/10–11), B6 (catalog nr. 35, fig. 4/15 a–c ) şi B7 (catalog nr. 40, fig. 3/16 a–b;
catalog nr. 39, fig. 4/10 a–b).
Unele fragmente ceramice au fost antrenate în straturi din epoca modernă,
care acopereau structurile mai vechi, otomane, dărâmate după cucerirea Timişoarei
de către austrieci în anul 1716, cum este cazul fragmentelor găsite în sectoarele: B1
(catalog nr. 1, fig. 2/1; catalog nr. 46, fig. 2/6 a–b; catalog nr. 2, fig. 2/7 a–b), B3’
(catalog nr. 17, fig. 3/14) şi B4 (catalog nr. 22, fig. 2/9 a–b; catalog nr. 27, fig. 3/15
a–b; catalog nr. 23, fig. 3/18), a fragmentelor descoperite în B6, într-un strat de
pământ galben care acoperea un strat cu mult lemn în compoziţie, reprezentând un
nivel de locuire al unei case (catalog nr. 32, fig. 2/11 a–b; catalog nr. 31, fig. 2/13
a–c; catalog nr. 33, fig. 3/12) sau provenind dintr-un strat de pământ, legat de
construcţia unei case din secolul al XVIII-lea din sectorul B3’’ (catalog nr. 31, fig.
3/7 a–b), precum şi dintr-un strat de dărâmătură, reperat în sectorul B7’ (catalog nr.
42, fig. 5/4 a–b). Însă majoritatea fragmentelor de faianţă şi porţelan au fost găsite
în straturi de amenajare a unor spaţii exterioare locuinţelor sau în straturi de
nivelare care marchează nivelurile constructive şi de locuire ale caselor şi anexelor
din epoca otomană. Astfel, există un fragment de porţelan care aparţine nivelului
de locuire otoman mai timpuriu, găsit într-un strat de pământ de culoare cenuşiualbăstruie, în sectorul B4 (catalog nr. 28, fig. 5/1 a–b) sau fragmente ceramice
provenite din straturi de pământ de culoare neagră, cu mult lemn în compoziţie,
care reprezintă niveluri de locuire succesive din epoca otomană, în sectoarele B2
(catalog nr. 6, fig. 2/2 a–b; catalog nr. 7, fig. 2/5 a–b; catalog nr. 10, fig. 3/3 a–b;
catalog nr. 11, fig. 3/4 a–b; catalog nr. 8, fig. 3/5; catalog nr. 9, fig. 3/9 a–b; catalog
nr. 5, fig. 4/2 a–b), B 3’(catalog nr. 15, fig. 4/11 a–b), B 3’’ (catalog nr. 20,
fig. 4/14 a–b), B4 (catalog nr. 26, fig. 3/13), B6 (catalog nr. 30, fig. 4/1; catalog nr.
29, fig. 4/5 a–b; catalog nr. 34, fig. 4/7 a–b), B6’ (catalog nr. 37, fig. 3/2 a–b;
catalog nr. 36, fig. 4/13 a–b), B6’’’ (catalog nr. 38, fig. 3/1), în zona sectorului B621
(catalog nr. 48, fig. 4/12 a–b), ca şi în sectoarele B7 (catalog nr. 41, fig. 5/2 a–b),
B8 (catalog nr. 44, fig. 2/15 a–b) şi B9 (catalog nr. 45, fig. 3/8 a–b).
Alte fragmente au fost descoperite în case construite din lemn, dotate cu
pivniţe, specifice perioadei otomane. Astfel, în partea de nord-vest a sectorului B1,
în complexul numit C1, o clădire din lemn22, au fost găsite două fragmente de vase
de porţelan (catalog nr. 4, fig. 4/8 a–b; catalog nr. 3, fig. 5/3 a–b). În sectoarele 3 şi
3’, pe o structură arsă, probabil podeaua unei clădiri din lemn distruse, care
aparţinea ultimului nivel de locuire din epoca otomană, de dinainte de construcţia
20

Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 226.
Supraveghere arheologică; mulţumim pentru informaţie doamnei Ana Hamat.
22
Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 231.
21
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unui canal de cărămidă din secolul al XVIII-lea23, s-au găsit fragmente provenind
de la mai multe ceşti de faianţă şi porţelan (catalog nr. 13, fig. 2/8 a–b; catalog nr.
12, fig. 4/3 a–b; catalog nr. 16, fig. 4/4 a–b; catalog nr. 15, fig. 4/11 a–b). Tot în
sectorul 3’, în interiorul unei case din lemn, numită complexul C224, au apărut două
fragmente de ceşcuţe de faianţă şi porţelan (catalog nr. 19, fig. 2/3 a–b; catalog
nr. 18, fig. 4/6 a–b). În sectorul B7’, în apropierea colţului unei case din lemn25, s-a
găsit un fragment de farfurie de porţelan (catalog nr. 47, fig. 5/5 a–b), iar în
sectorul B8, în pământul de umplutură al locuinţei denumite C8 s-a găsit un
fragment de ceşcuţă din faianţă (catalog nr. 43, fig. 3/6 a–b).
Strada Enrico Caruso. Pe latura de sud-vest a străzii Enrico Caruso, situată
perpendicular pe latura de sud-est a Pieţei Sf. Gheorghe, a fost efectuată o
supraveghere arheologică la săparea unui şanţ şi a unui cămin pentru reţeaua de
multiducte de telecomunicaţii. Această stradă este situată în zona de răsărit a
oraşului medieval, spre marginea sa.
Lucrările de săpare a şanţului şi căminului au scos la lumină şi două fragmente
de ceşti din perioada otomană, provenite, din păcate, din straturi deranjate de
intervenţiile moderne anterioare anului 2014. Astfel, unul dintre fragmente provine
din şanţul situat pe latura sudică a străzii, fiind găsit la o adâncime de 1,60 m (catalog
nr. 50, fig. 2/12 a–b). Al doilea fragment provine dintr-un strat de pământ de culoare
cenuşiu-maronie, în care au apărut bârne şi scânduri, care au aparţinut unei case din
lemn, cu pivniţă, afectate anterior de un alt şanţ din epoca modernă, care străbătea
strada actuală pe latura ei sudică. În malul de est al căminului au fost reperate bârne
şi scânduri de la podeaua casei. Pe baza materialului arheologic – fragmente
ceramice şi fragmente de sticlă –, dar luând în considerare mai ales ceaşca de faianţă
(catalog nr. 49, fig. 2/14 a–c), putem afirma că este vorba de o locuinţă care a
funcţionat spre sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea.
Strada Radu Negru. Pe strada Radu Negru, aflată în partea de nord-est a
oraşului medieval, au fost descoperite locuinţe26, situate între cele două şanţuri de
apărare ale cetăţii otomane, care înconjurau oraşul în partea sa nordică27. Fragmentele
au fost găsite în pivniţa unei case de lemn (catalog nr. 53, fig. 2/4 a–b) şi, în imediata
apropiere a acesteia, într-un strat de pământ aflat la o adâncime de 2,10–2,30 m de la
actualul nivel de călcare28 (catalog nr. 52, fig. 2/10 a–b). Fragmentul de farfurie de
faianţă a fost descoperit în carourile 8–9 ale secţiunii S1, situată central pe ductul
străzii, într-un strat maroniu-gălbui, mai închis, la adâncimea de 1,30–1,50 m, în stratul
de contact dintre faza otomană şi nivelul de construire a Domului Romano-Catolic din
Piaţa Unirii29, a cărui edificare a început în anul 1736 (catalog nr. 51, fig. 3/17 a–b).
23

Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 231.
Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 231.
25
Informaţie Ana Hamat.
26
Mulţumim pentru informaţie domnului Dan Ciobotaru.
27
Opriş 2007, p. 16, fig. 7; 17 – planul Timişoarei ridicat de căpitanul Perrette în anul 1716;
p. 18, fig. 8; 19 – acelaşi plan al Timişoarei, cu lucrările de asediu.
28
Informaţie Dan Ciobotaru.
29
Informaţie Dan Ciobotaru.
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Fig. 2. Timişoara. Ceramică persană şi otomană (sec. XVI–XVIII).
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Fig. 3. Timişoara. Ceramică otomană şi persană (sec. XVI–XVIII).
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Fig. 4. Timişoara. Porţelan chinezesc (sec. XVII–XVIII). Ceşti.
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Fig. 5. Timişoara. Porţelan chinezesc (sec. XVII–XVIII).
1–3. fragmente de boluri, 4–5. fragmente de farfurii.

FAIANŢĂ
Ceramica din caolin descoperită la Timişoara provine din diverse ateliere ale
lumii islamice: Iznik, Damasc, Kutahya sau Isfahan. Predomină fragmentele de
ceşti, 15 la număr, urmate de şapte fragmente de la boluri de diverse dimensiuni şi
doar de trei fragmente de căni şi cinci de farfurii. Există şi un fragment de capac de
cană, foarte rar întâlnit în săpături sau în colecţii din cauza fragilităţii sale
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potenţiale în timpul utilizării cănii30. Nu se poate vorbi de modele unitare pentru
aceste descoperiri. Ceştile au decorul predominant în alb-albastru, cu modele
vegetal-florale schematice; în cele mai multe cazuri sunt interpretări ale
porţelanului chinezesc.
Chiar dacă dimensiunile diferă în cazul ceştilor, se poate observa tendinţa
ceramiştilor de a realiza copierea cât mai fidelă a prototipurilor chinezeşti începând
cu liniile care marchează desenele interioare şi exterioare. Astfel, fragmentele
prezintă linii simple (catalog nr. 53, fig. 2/4 a; catalog nr. 2, fig. 2/7 a; catalog
nr. 31, fig. 2/13 a) sau duble (catalog nr. 6, fig. 2/2 a; catalog nr. 22, fig. 2/9 a;
catalog nr. 31, fig. 2/13 a–b) pentru conturarea buzei în exterior. Pe partea
interioară, liniile situate spre marginea buzei sunt aproape întotdeauna duble
(catalog nr. 6, fig. 2/2 b; catalog nr. 53, fig. 2/4 b; catalog nr. 2, fig. 2/7 b; catalog
nr. 22, fig. 2/9 b; catalog nr. 31, fig. 2/13 b), tot aşa procedându-se şi în cazul în
care decorul din centrul ceştii trebuia înscris în cerc. Pentru o imitare cât mai fidelă
a porţelanului, cercurile duble sunt utilizate şi pe piciorul ceştii, dar şi în interiorul
acestuia; acest decor reprezintă o reminiscenţă a porţelanului din dinastia Ming, ale
cărui cercuri duble includeau ideograme31. Acest stil decorativ este specific mai
ales atelierelor persane din secolele XVI–XVII, dar şi celor de la Kutahya din
aceeaşi perioadă. Ultimele ateliere sunt mai puţin cunoscute, pentru aceste secole
ridicându-se întrebarea dacă nu cumva artizanii armeni din Iran (Isfahan – Noua
Julfa) au migrat şi spre centrul de la Kutahya, aducând cu ei stilul imitării
porţelanului chinezesc şi transformarea unor decoruri vegetale în decoruri
schematice şi fantastice32.
Desenul schematic constă într-o floare cu frunze (catalog nr. 46, fig. 2/6 a),
ce poate fi interpretată drept o crizantemă. Fragmentul a fost întregit, dar se poate
observa că este de calitate inferioară, deoarece angoba aplicată pastei din caolin bej
s-a exfoliat în zona florilor. Smalţul este plumbifer şi a fost aplicat în strat subţire.
Alt desen, devenit schematic, apare în cazul altui fragment (catalog nr. 22, fig. 2/9
a–b) – o ramură cu flori sau o inflorescenţă conturată şi colorată cu roşu şi parţial
cu verde (probabil pentru ilustrarea frunzelor).
Decorul în interiorul unui cerc sau al unui medalion reprezintă tot o preluare
a motivelor chinezeşti, după cum se poate observa în cazul unor fragmente (catalog
nr. 32, fig. 2/11 b; catalog nr. 44, fig. 2/15 b). O interpretare ceva mai aparte merită
alt fragment (catalog nr. 13, fig. 2/8 b). În cazul ceşcuţei negre, se vede cu
dificultate că au fost desenate, cel mai probabil cu negru-kaki şi colorate cu nuanţe
de galben şi muştar, două cercuri dispuse simetric pe suprafaţa exterioară; fie din
necunoaşterea compoziţiei substanţelor utilizate, fie din cauza unui accident în
timpul arderii, culoarea neagră, care ar fi trebuit să formeze fundalul pe care să fie
aplicate desenele în cercuri albe, s-a răspândit pe toată suprafaţa ceştii, rezultând un
30
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vas negru cu smalţ lucios, plumbifer. Cele mai apropiate analogii pentru acesta ar
proveni de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi de pe parcursul secolului al XVIIIlea, aşa-numitele porţelanuri Batavia (mai ales ceşti şi boluri) aduse din China în
Indonezia, la Batavia (Jakarta), de unde erau exportate spre Europa (prin
intermediul Olandei, mai precis al Companiei Olandeze a Indiilor Estice)33. Lumea
islamică nu cunoaşte astfel de ceşti colorate cu negru; aici, cel mult, sunt reînviate
tradiţiile bicolore persane care utilizau fondul turcoaz şi linii negre pentru
executarea desenului, după cum se vede în cazul unui mic fragment (catalog nr. 19,
fig. 2/3 a–b) pe care l-am considerat a proveni tot dintr-o ceaşcă. Analogiile sunt
greu de găsit în spaţiul Iranului safavid din secolul al XVII-lea, dar, după un veac,
ceramiştii de la Kutahya îl readuc pe piaţă, producând seturi întregi de veselă.
Un decor diferit de cel cu medalion este prezent în cazul altui fragment
(catalog nr. 13, fig. 2/8 b), unde se vede, imediat deasupra piciorului, o formă
elipsoidală albastră, probabil o reinterpretare a motivului norilor chinezeşti,
deveniţi acum doar simple linii răsucite. Deşi a existat un desen în centrul ceştii, se
poate doar bănui, după urma de albastru şi poziţionarea ei lângă spărtură, că ar fi
fost numai o floare simplă.
Există un bun exemplu de imitare a ceştii din porţelan decorate cu lotuşi
albaştri pe fond alb (catalog nr. 31, fig. 2/13 a–c), ce se poate plasa în prima
jumătate a secolului al XVII-lea. Alăturarea unui atelier anume devine dificilă în
condiţiile în care porţelanul cu lotus este prezent din secolul al XVI-lea şi până în
secolul al XVIII-lea, evident având diverse modificări34. Descoperirile de la Buda îl
plasează în secolul al XVII-lea în zona ceramicii persane 35. Modul de tratare a
decorului este precis, culoarea nu depăşeşte conturul trasat, smalţul este plumbifer;
se păstrează tradiţia de încadrare a decorurilor în cercuri duble în interior şi
exterior. Pe fundul ceştii este desenată o marcă, greu de precizat dacă formată din
linii încrucişate sau linii frânte, asemănător uneia dintre mărcile chinezeşti36. Starea
fragmentară nu permite analiza motivului din centrul ceştii (catalog nr. 31, fig. 2/13
b). Un alt fragment prezintă o marcă asemănătoare, ceva mai bine păstrată (catalog
nr. 49, fig. 2/14 c). Însă decorul său nu se mai înscrie în linia copierii cât mai fidele
a unui prototip chinezesc, ci este prezent doar pe partea exterioară, fără marcarea
prin cercuri duble; culorile folosite sunt roşie-tomată şi albastră, într-un decor
schematic, ce poate fi interpretat ca o încercare de redare a ramurilor de prun
înflorit. Acest model a apărut în China la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul
secolului al XVIII-lea, fiind direct legat de stilul Imari, împrumutat de la japonezi.
Interiorul conţine o floare simplă, albastră, desenată în centru. Un alt motiv
chinezesc care a suferit transformări se observă în cazul altei ceşti (catalog nr. 50,
fig. 2/12 a–b). Cel mai probabil, olarul a avut drept model un vas decorat cu păsări,
33
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frecvent întâlnit în secolele XVI–XVII. Lipsa îndemânării pentru a reda cât mai
aproape de realitate pasărea a dus la un model cu forme curbate ce se intersectează,
dispuse pe suprafaţa ceştii fără o regulă precisă. Aici s-a respectat în parte tradiţia
cercurilor duble, prezente pe partea exterioară, în timp ce interiorul a fost desenat
cu un cerc gros, pentru a contura centrul ceştii, în care se găseşte o floare, foarte
bine şi atent desenată, aducând cu florile prezente pe vasele kraack Wanli37.
Analogii pentru ea ar fi florile chinezeşti şi o parte dintre ceştile persane care le
imită, datând din secolul al XVII-lea, descoperite la Buda38. Fundul ceştii conţine o
marcă desenată în interiorul păstrat, prin trasarea de linii verticale şi orizontale,
ceea ce indică foarte clar tendinţa de imitare a mărcii chinezeşti.
Cu o marcă asemănătoare şi la fel de schematic în redarea unui decor, este şi
alt fragment (catalog nr. 44, fig. 2/15 a–c). În interior, în partea centrală a vasului,
este desenată o floare sau o frunză turcoaz, conturată cu negru, iar în exterior, atât
cât permite fragmentul, se observă o parte dintr-un cerc sau o formă alungită, tot
turcoaz, conturată cu negru. Este posibil să fi avut desenate trei până la patru astfel
de forme, fiind tot o imitaţie după porţelanul chinezesc.
Un fragment se remarcă prin imitarea aproape perfectă a porţelanului
Batavia de la începutul secolului al XVIII-lea: exteriorul este vopsit cu roşumaroniu, interiorul este desenat pe fond alb cu albastru, motivul fiind un coş cu
flori (catalog nr. 52, fig. 2/10 a–b). Prezintă o marcă subţire pe fund şi se poate
atribui atelierelor persane sau celor otomane de la Kutahya de la începutul
secolului al XVIII-lea.
Modul în care au fost lucrate aceste ceşti sugerează mai degrabă atelierele
armene de la Kutahya decât atelierele persane de la Kirman sau Shiraz. La
începutul secolului al XVIII-lea, armenii de la Kutahya dezvoltaseră o
impresionantă artă ceramică, prin piesele alb-albastre conturate uneori cu negru,
dar şi prin cele policrome cu decoruri vegetale, atât de mult schematizate, încât par
a fi imagini fantastice ce au la bază desene ale porţelanului chinezesc39.
Fragmentele de boluri aparţin unor forme despre care nu se poate spune prea
mult în absenţa unor părţi mai mari. Primul fragment (catalog nr. 37, fig. 3/2 a–b)
aparţine unui bol cu decor pe ambele părţi în albastru şi alb cu contururi negre,
dintr-o pastă friabilă închisă la culoare. Al doilea fragment (catalog nr. 10, fig. 3/3
a–b), în contrast cu primul, este subţire, dintr-o pastă fină, desenat îngrijit pe
ambele părţi în nuanţe de albastru-cobalt. Desenul este subţire, colorarea s-a făcut
precis, fără a depăşi contururile, motivul poate fi unul vegetal, ceea ce sugerează un
atelier, greu de identificat, din secolele XVII–XVIII. Cel de-al treilea fragment
(catalog nr. 11, fig. 3/4 a–b) este policrom, cu un motiv floral simplificat; interiorul
a fost decorat cu flori albastru închis şi frunze kaki deschis, iar exteriorul conţine
doar o floare desenată ca o rozetă, în aceeaşi nuanţă de kaki. Fragmentul este prea
37
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mic pentru a şti dacă acest tip de floare alterna coloristic pe partea exterioară sau
era desenat monocrom. Modelul este prezent, din a doua jumătate a secolului
al XVI-lea până în secolul al XVII-lea, în producţia Iznik-ului, dar şi a Damascului.
Alt fragment (catalog nr. 9, fig. 3/9 a–b) indică asemănări cu produsele Iznik-ului,
dar modul de tratare a decorului şi calitatea pastei îl apropie cel mai mult de
producţia Damascului din secolul al XVII-lea40. Centrul de la Iznik introdusese în
producţia sa o astfel de copie a bolului lien zu (epoca Ming, sfârşitul secolului
al XV-lea)41, când lucra cu albastru-cobalt. Pe partea exterioară a vaselor Ming
erau desenate linii radiale late la mijloc şi ascuţite la capete, care, privite de la
distanţă, păreau petale de lotus42. În aceeaşi manieră este desenat şi acest fragment,
dar liniile groase şi apoase albastre-gri, care formează un nor chinezesc, precum şi
culoarea violet închisă în care sunt desenate benzile radiale exterioare, îl prezintă
ca pe un produs al atelierelor din Damasc. În interiorul motivului norului sunt
grupate câte trei puncte violet, probabil imitând cintamani-ul chinezesc43. Aşadar,
produsul este unul inferior, specific celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea,
când atelierele otomane se orientează spre alte pieţe unde să îşi comercializeze
marfa44. Tot în secolul al XVII-lea poate fi datat şi alt fragment (catalog nr. 45,
fig. 3/8 a–b): din pastă poroasă din caolin, acoperită cu un strat de angobă albă,
smalţul a fost aplicat subţire, exfoliindu-se vizibil în partea exerioară, afectând şi
decorul. În interior au fost desenaţi chiparoşi pe fond alb, încadraţi într-un fundal
albastru închis cu cercuri turcoaz sau flori schematice. Desenul este parţial încadrat
în fragment, astfel că nu poate fi reîntregit corect; se poate doar presupune tiparul
decorativ căruia i-a aparţinut. Pe partea exterioară (catalog nr. 45, fig. 3/8 b) sunt
doar urmele unui decor negru cu flori sau frunze desenate ca virgule45.
Un fragment de bol (catalog nr. 43, fig. 3/6 a–b), cu pereţi mai groşi şi picior
scurt, asemănător farfuriilor din secolul al XVII-lea, este decorat doar în interior,
cu negru şi, probabil, albastru închis. În acest moment, vasul nu are analogie
printre produsele islamice, putând fi, probabil, rezultatul atelierelor persane.
Ultimul din categoria bolurilor, fragmentul cel mai bine păstrat (catalog nr. 40, fig.
3/16 a–b), este decorat simplu, având câte un cerc negru aproape de baza
piciorului. Decorul este foarte stângaci realizat pe partea exterioară a vasului, unde,
pe cercul negru, sunt trasate frunze sau petale albastre; pe partea interioară au fost
preferate punctele albastre în exteriorul cercului, în interiorul lui existând un decor
de aceeaşi culoare, acum deteriorat.
Cele cinci fragmente de căni descoperite acoperă întreaga perioadă cuprinsă
între sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVIII-lea (catalog nr.
40
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24, nr. 25, nr. 33, nr. 26, fig. 3/10–13; catalog nr. 40, fig. 3/16 a–b). Cel mai
timpuriu dintre ele (catalog nr. 24, fig. 3/10) are un decor cu arabescuri albe şi
puncte albastre, intersectate, pe fond roz-somon. Nuanţa fondului era printre
culorile ce se încercau la Iznik la jumătatea secolului al XVI-lea până la obţinerea
culorii roşii46. Motivul utilizat este preluat din arta metalului, în special din
argintărie47. Fragmentul este însă inferior produselor similare de la sfârşitul
secolului al XVI-lea: smalţul aplicat subţire s-a deteriorat, culoarea albă ce s-a dorit
a fi în relief a fost aplicată inegal, rezultând linii şterse, iar punctul albastru este
apos, trecând peste culoarea albă.
Alt fragment (catalog nr. 25, fig. 3/11) provine din porţiunea care delimita
gâtul cănii de corp, porţiune decorată de obicei cu benzi şi linii în aşa fel încât să
rezulte două părţi cu decor diferit. Înşiruirea de linii subţiri, de culoare albastră-gri,
reprezintă simplificarea complexului model numit bandă selgiucidă48, fragmentul
putând fi încadrat în general în secolul al XVII-lea.
Într-un interval cuprins între sfârşitul secolului al XVI-lea şi jumătatea
secolului al XVII-lea, poate fi încadrat şi un fund de borcan, cu dungi albastre,
conturate cu negru (catalog nr. 23, fig. 3/18). Au fost trasate, chiar de lângă
marginea piciorului, lăsat de obicei alb în cazul cănilor, linii verticale cu albastru;
alte două linii subţiri, colorate cu verde, au fost plasate orizontal49. Utilitatea
acestui produs era de păstrare a alimentelor, el întâlnindu-se la vânzătorii de
produse precum fructele uscate, aşa cum apare într-o miniatură de la sfârşitul
secolului al XVI-lea sau fiind folosit pentru iaurt şi murături, după cum reiese
dintr-un document; sunt menţionate trei dimensiuni de borcane, de 22, 26 şi 28 cm
în diametru sau înălţime, documentul nefiind foarte exact50.
Ultimele două fragmente ridică probleme de atribuire pentru că atât desenul,
cât şi forma în relief le apropie de atelierele Kutahyei din secolul al XVIII-lea
(catalog nr. 33, nr. 26, fig. 3/12–13). Fragmentele sunt decorate urmând conturul
reliefurilor, în triunghiuri mici în cazul primului şi în triunghiuri alungite în cazul
celui de-al doilea. Ceea ce au comun ambele este decorul cu linii subţiri maroroşiatice, puncte roşii şi pete în nuanţe deschise de verde şi galben; desenul este
stângaci realizat, liniile de contur sunt foarte subţiri, greu de deosebit sub smalţul
plumbifer, culorile deschise, verde şi galben, care ar fi trebuit să reprezinte frunze
colorate alternativ s-au întins având aspect de pată pe vas. Culoarea galbenă a
început să fie folosită în atelierele de la Kutahya la începutul secolului al XVIII-lea51,
iar aceste fragmente stângaci realizate pot fi considerate ca fiind printre primele
încercări de introducere a stilului policrom, care le va aduce faima la jumătatea
secolului al XVIII-lea52.
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Dintre cele cinci fragmente de farfurii, cel care poate fi considerat cel mai
timpuriu aparţine unei farfurii adânci, tabak, din care s-a păstrat o parte din
margine şi din perete (catalog nr. 27, fig. 3/15 a–b). Tabak-urile se lucrau cu
marginea înclinată sau dreaptă, întotdeauna lată pentru a permite desenarea unor
motive elaborate. În acest caz, este vorba de motivul valurilor sparte. Primele
culori folosite au fost cele de albastru-cobalt, trecându-se spre mijlocul secolului
al XVI-lea la adăugarea culorilor negru, gri sau kaki alături de albastru-cobalt. De
remarcat este faptul că produsul a fost unul de calitate, faianţă, cu pastă compactă,
pe care s-a aplicat angoba şi desenul albastru executat cu precizie. Nu se cunoaşte
care a fost tema decorativă utilizată, dar prezenţa în exterior a celor două linii
albastre care conturează buza farfuriei şi zona unde se îmbină marginea cu peretele
ar putea ridica probleme de datare şi chiar de provenienţă: Iznik sau Kutahya53. Nu
sunt prea multe elemente de datare şi atribuire pentru acest fragment, el putând fi
doar încadrat în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
Al doilea fragment de farfurie (catalog nr. 17, fig. 3/14) se datează foarte
clar în perioada de decădere a centrului de la Iznik, din a doua jumătate a secolului
al XVII-lea, pentru că pasta este poroasă, angoba şi smalţul s-au deteriorat,
afectând culorile desenului negru, cu valuri sparte şi o parte din decorul floral de
culoare verde.
Aceeaşi problemă, legată de apartenenţa la ateliere persane sau de la
Kutahya, o ridică şi cele trei fragmente de farfurii decorate în tradiţionalele culori
alb şi albastru (catalog nr. 38, fig. 3/1; catalog nr. 8, fig. 3/5; catalog nr. 51,
fig. 3/17 a–b). Schematismului primului fragment (catalog nr. 38, fig. 3/1) i se
adaugă inversarea culorilor utilizate în desen: albastru-gri pentru contur şi negru
apos pentru colorare. Motivul vegetal se poate interpreta ca o inflorescenţă sau, la
fel de bine, ca o ramură cu frunze. Un alt fragment (catalog nr. 8, fig. 3/5) are o
frunză sau un arabesc desenat în nuanţe de albastru-cobalt pe fond alb. Ambele
fragmente au decorul plasat în interior, exteriorul este alb, fără decor. Ultimul
fragment (catalog nr. 51, fig. 3/17 a–b) conţine desene pe ambele părţi, unul
elaborat în interior, altul simplu în exterior. La interior s-au păstrat porţiuni din
frunze şi flori sau fructe conturate cu albastru închis şi colorate cu o nuanţă puţin
mai deschisă de albastru, pentru exterior s-a ales un model simplu din frunze, cel
mai probabil, dispuse pe o tulpină. Aceste decoruri sunt executate cu precizie,
culoarea nu trece peste contur şi desenul nu interacţionează cu smalţul plumbifer în
momentul aplicării lui şi nici nu se scurge în timpul arderii. Analogiile pentru
aceste fragmente de farfurii (catalog nr. 51, fig. 3/17 a–b) se găsesc în secolul
al XVII-lea pentru varianta de culori albastru-negru şi la începutul secolului
al XVIII-lea pentru decorul elaborat albastru54.
Ultimul fragment de ceramică otomană prezentat (catalog nr. 21, fig. 3/7 a–
b) aparţine unui capac de cană, înalt, cu margine îngustă. Capacul este, alături de
53
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torţi, cea mai fragilă parte dintr-o cană, cele mai multe căni păstrându-se fără acest
element, înlocuit, de altminteri, în cazul produselor de lux din perioada 1570–1640,
de o montură de argint55. Partea recuperată ne arată un decor format dintr-o rozetă
cu petalele din linii suprapuse: conturul este albastru închis cu dungi rezervate în
alb pentru a realiza forma de petală, iar interiorul este albastru ca şi fondul.
Marginea este delimitată de o bandă turcoaz. Capacul este din faianţă de bună
calitate, fiind produs la Iznik, probabil la sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul
secolului al XVII-lea.
PORŢELAN
Porţelanul chinezesc vine să întregească tabloul preferinţelor în materie de
veselă pentru servitul mesei în Imperiul Otoman, în acest caz în vilayetul Timişoarei.
În campania arheologică din 2014 s-au găsit mai multe fragmente de ceşti,
câteva de boluri şi doar două de farfurioare. Predominând prin număr, ceştile de
porţelan arată că, de la începutul secolului al XVII-lea, sunt preferate de elita
otomană ceştilor de Iznik56, existând ateliere chinezeşti specializate în producerea
obiectelor din porţelan destinate lumii islamice. Începând cu a doua jumătate a
secolului al XVII-lea, importanţa porţelanului creşte, acesta surclasând produsele
de lux otomane sau persane.
Primele trei fragmente de ceşti se pot data larg, fără a avea elemente care să
contribuie la identificarea perioadei în care au fost produse (catalog nr. 30, nr. 5,
nr. 12, fig. 4/1–3). Primul fragment poate aparţine unei ceşti care avea decor
vegetal aplicat pe toată suprafaţa din cauza absenţei marginii duble, fără decor
interior (catalog nr. 30, fig. 4/1). Al doilea are marginea buzei marcată printr-o
bandă cu mici frunze, de culoare albastră, interiorul fiind desenat cu două linii în
aceeaşi culoare (catalog nr. 5, fig. 4/2 a–b). Cel de-al treilea fragment îmbină, pe
partea exterioară, liniile duble cu decorul vegetal – sub două linii albastre deschis
se observă două puncte albastre închis (catalog nr. 12, fig. 4/3 a); interiorul este
marcat doar de o linie dublă trasată sub buză (catalog nr. 12, fig. 4/3 b).
Un fragment de dimensiuni mai mari (catalog nr. 16, fig. 4/4 a–b), având o
parte din picior şi perete, poate fi considerat ca aparţinând porţelanului numit
ţestoasă. Desenul este parţial păstrat în centrul ceştii (catalog nr. 16, fig. 4/4 a) şi
pe o porţiune exterioară (catalog nr. 16, fig. 4/4 b). Cu prilejul săpăturilor din anul
2006 din centrul istoric al Timişoarei, a fost descoperit un fragment la care motivul
era vizibil în interiorul ceştii57.
Alte trei fragmente nu se pot data decât în contextul general al
descoperirilor, fiind lipsite de elemente de identificare foarte clare (catalog nr. 18,
55
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nr. 14, nr. 15, fig. 4/6, 9, 11); au interiorul marcat pentru zona din centru cu cercuri
duble, exteriorul având linii groase albastru deschis (catalog nr. 18, fig. 4/6 a), linii
şi puncte din decor (catalog nr. 14, fig. 4/9 a) sau porţiuni de cercuri duble spre
buză şi desen vegetal (catalog nr. 15, fig. 4/11 a). Pot fi considerate produse ale
secolului al XVII-lea, dar şi cu o eventuală apartenenţă la primele decenii ale
secolului al XVIII-lea.
Două fragmente au ca motiv floral lotusul, dispus pe toată suprafaţa ceştii,
cu tulpini, frunze şi flori, fapt ce uşurează datarea în secolul al XVII-lea (catalog
nr. 4, nr. 39, fig. 4/8, 10). Dovada copierii acestui motiv în spaţiul islamic o face
descoperirea anterioară (catalog nr. 31, fig. 2/13 a). Analogii pentru această ceaşcă
sunt descoperirile de la Buda, datate în acelaşi secol.
Patru fragmente trec de reţeta stabilită de câteva secole, aceea a desenului
alb cu albastru, introducând culorile maro şi albastru-gri în gama cromatică din
secolul al XVIII-lea, stilul fiind cunoscut sub numele de porţelan Batavia. Un
fragment provine dintr-o buză (catalog nr. 29, fig. 4/5 a–b), este colorat cu maro în
exterior şi cu o dungă subţire, albastră, în interior; buza a fost lucrată răsfrânt şi nu
drept, cum se realizau produsele pentru piaţa chinezească, cum este cazul altui
fragment (catalog nr. 36, fig. 4/13 a–b). Un alt fragment (catalog nr. 34, fig. 4/7 a–
b), tot de mici dimensiuni, reprezintă o parte din baza unei ceşti, având ca decor
interior un peisaj, ceea ce îi poate asigura o datare mai timpurie. Prezenţa
piciorului, a unei porţiuni din perete, a decorului cu crizantemă permite încadrarea
în secolul al XVII-lea a altui fragment (catalog nr. 48, fig. 4/12 a). Şi în acest caz
este prezent prototipul şi imitaţia, dar analogia se opreşte doar la culori (catalog nr.
52, fig. 2/10 a). Un coş cu flori asemănător ceramicii din perioada otomană este
desenat pe un fragment (catalog nr. 36, fig. 4/13 a), al cărui exterior este albastru
deschis şi albastru-gri.
Ultimele fragmente (catalog nr. 20, nr. 35, fig. 4/14–15) au dimensiuni mai
mari şi, după decor, par a fi mai timpurii. Unul dintre fragmente provine dinspre
marginea buzei, care este răsfrântă, marcată prin cercurile duble albastre, iar
decorul, exterior, combină culoarea albastră cu o nuanţă de roşu-palid şi galben sau
auriu (catalog nr. 20, fig. 4/14 a); motivul decorativ reprezintă o pasăre deasupra
unei tufe cu flori. Combinaţia de culori este specifică stilului chinezesc Imari,
dezvoltat în epoca Qianlong, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului
al XVIII-lea, rezultat din imitarea porţelanului japonez cu acelaşi nume, care se
comercializa în Europa în perioada în care China interzisese comerţul spre acest
continent.
Un alt fragment (catalog nr. 35, fig. 4/15 a–c) conţine, pe lângă elementele
decorative de încadrare cronologică, şi o parte dintre ideogramele mărcii. Ceaşca
este realizată în specificul chinezesc – pereţi drepţi, desene încadrate de cercuri
duble, muchia buzei colorată cu negru. Decorul exterior este reprezentat de un
peşte aşezat oblic pe toată suprafaţa peretelui, în timp ce interiorul conţine desenată
în centru o floare sau o rozetă, la care alternează liniile late şi înguste, nuanţele de
albastru şi alb, analogie găsită doar la un fragment descoperit la Jeni-Palanka
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(Ungaria)58. Pe fundul ceştii sunt desenate, într-un cerc lat albastru, patru dintre
cele şase ideograme, care pot aparţine, cel mai probabil, perioadei Wanli59.
Ultimele fragmente de porţelan provin de la boluri cu dimensiuni mai mari
decât ceştile şi de la două farfurii (fig. 5). Primul fragment conţine în interior o
figură umană desenată cu albastru închis. Dar pentru că pereţii s-au spart chiar din
apropierea desenului nu se ştie dacă este un desen inclus în cerc sau se întinde pe
tot interiorul, cuprinzând şi pereţii. Pe picior este o bandă lată cu motivul valurilor
sparte desenate stilizat (catalog nr. 28, fig. 5/1 a–b). Cel de-al doilea bol are
decorat doar piciorul îngust (catalog nr. 41, fig. 5/2 a–b), în rest fiind alb. În cazul
celui de-al treilea, decorul a fost puţin mai elaborat (catalog nr. 3, fig. 5/3 a–b), în
interior desenul central era închis prin cercuri duble, iar în exterior îmbinarea
piciorului cu peretele este marcată de o bandă dantelată.
O serie de elemente pot încadra farfuriile la sfârşitul secolului al XVII-lea.
Una dintre farfurii (catalog nr. 42, fig. 5/4 a–b) are în interior un desen asemănător
simbolului norocului, iar pe partea exterioară, dublarea cercurilor albastre continuă
până spre centrul fundului (catalog nr. 42, fig. 5/4 b), piciorul scurt fiind marcat de
o linie groasă albastră.
Ultimul fragment de porţelan aparţine unei farfurii, ce se poate cu uşurinţă
plasa între produsele Wanli importate în Europa de olandezi (catalog nr. 47, fig. 5/5
a–b). Interiorul vasului conţinea, în forma unui octogon, un decor vegetal sau un
peisaj60; piciorul a fost colorat foarte puţin pe partea exterioară.
CONSIDERAŢII FINALE
Săpăturile recente din centrul istoric al Timişoarei au scos la lumină o
sumedenie de obiecte care reflectă obiceiurile cotidiene ale musulmanilor care au
vieţuit aici în perioada de stăpânire otomană. Printre acestea se numără şi
fragmente din aşa-numita ceramică de import sau ceramică de lux – ceramică
islamică şi porţelan chinezesc, care se încadrează perioadei cuprinse între sfârşitul
secolului al XVI-lea şi secolul al XVIII-lea.
În secolul al XVII-lea, atelierele islamice Iznik, Damasc, Kutahya, Kirman,
Shiraz, Isfahan îşi găsesc un competitor redutabil în atelierele chinezeşti care
produc porţelan pentru export. Din acest motiv, nu numai că producţia lor decade,
dar trebuie să îşi găsească şi o clientelă mai largă, orientându-se şi spre alte
categorii sociale decât aristocraţia, pe care căutau să le atragă tocmai prin imitarea
porţelanului chinezesc. Atelierele persane îşi continuă tradiţia imitării până la
copierea fidelă a prototipului, în timp ce atelierele otomane preferă împrumutul
câtorva motive decorative ce sunt tratate în stilul consacrat de Iznik în secolul
58
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al XVI-lea, abia începând din secolul al XVIII-lea copiindu-se, la Kutahya, stilul
decorativ chinezesc.
Preferinţele pentru produsele de lux ale locuitorilor Timişoarei otomane sunt
reflectate de cantitatea descoperită, aproape egală, de porţelan chinezesc şi de
ceramică, numită generic, islamică. Cu prilejul săpăturilor arheologice din anul
2014 au fost găsite, într-un spaţiu restrâns, porţelanurile care i-au inspirat pe olarii
din lumea islamică să le imite, cum sunt cele decorate cu motivul lotusului, cu
păsări, cele în stil Batavia, precum şi rezultatul muncii lor – ceşti, boluri sau
farfurii, prin care au căutat să reprezinte cât mai bine originalul. Rămân fără
răspuns, în acest moment, întrebările legate de atribuirea descoperirilor: care dintre
produse aparţin Iranului Safavid şi care Kutahyiei otomane, mai ales pentru secolul
al XVII-lea; în ambele cazuri, elementele comune sunt comunităţile de olari armeni
şi tehnologia utilizată în producerea faianţei. În schimb, porţelanul chinezesc putea
proveni, în spaţiul vilayetului Timişoarei, atât din comerţul otoman, cât şi din cel
european (portughez şi, mai ales, olandez).
Preferinţa pentru ceşti în detrimentul farfuriilor şi al altor recipiente de formă
închisă este direct legată de consumul cafelei, intrat deja în tradiţia regiunilor
cucerite de otomani, în special pentru produsele secolului al XVII-lea. Din secolul
al XVIII-lea, gusturile se diversifică, ordinea preferinţelor fiind cafeaua, ceaiul şi
ciocolata (mult mai rar), la fel de diversă fiind şi vesela folosită pentru servirea lor.
Consumul cafelei şi cafeneaua sunt fenomene larg răspândite în secolul
al XVII-lea în întregul Imperiu Otoman61. Evlyia Celebi nota despre ceştile de
cafea ce se vindeau în pieţele Istanbulului că difereau, ca preţ şi calitate, după
prestigiul potenţialilor cumpărători62. Dacă în secolul al XVI-lea principalul
deţinător de porţelan era sultanul şi curtea sa, începând din secolul următor mare
parte dintre birocraţii Imperiului îşi vor schimba obiceiul servitului cafelei în ceşti
de Iznik cu ceşti din porţelan63. Astfel, prezenţa porţelanului în săpăturile
arheologice poate facilita datarea complexului în care se află, deoarece sunt foarte
multe date păstrate despre această marfă, provenite din arhivele comercianţilor
islamici sau europeni.
Aşadar, fragmentele de faianţă şi porţelan pot fi utile în datarea unor
complexe arheologice şi a unor niveluri de locuire, dat fiind faptul că acestea au
fost produse în perioade cronologice bine delimitate, iar utilizarea lor, din cauza
fragilităţii, putea fi relativ limitată ca durată. Astfel, pe cele trei străzi din centrul
istoric al Timişoarei au fost descoperite case care aparţin ultimului nivel de locuire
otomană, cel de dinainte de cucerirea austriacă din anul 1716, în care s-au găsit
fragmente de ceşti produse la sfârşitul secolului al XVII-lea – primele decenii ale
secolului al XVIII-lea, cum sunt cele de pe străzile Enrico Caruso (catalog nr. 49,
fig. 2/14 a–c) şi Radu Negru (catalog nr. 53, fig. 2/4 a–b). Case din acelaşi ultim
61
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nivel de locuire otomană au fost găsite şi pe strada Lucian Blaga, unde, în casa C2,
au apărut fragmente de ceşcuţe (catalog nr. 19, fig. 2/3 a–b; catalog nr. 18, fig. 4/6
a–b), care se datează în secolele XVII–XVIII. O altă casă (C 8) a fost locuită la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi probabil la începutul celui următor, după cum o
demonstrează fragmentul de ceşcuţă databil la sfârşitul secolului al XVII-lea
(catalog nr. 43, fig. 3/6 a–b). În structura de lemn arsă, din sectoarele 3 şi 3’,
probabil o locuinţă distrusă după cucerirea austriacă, au apărut ceşti de faianţă şi
porţelan databile în secolul al XVII-lea (catalog nr. 16, fig. 4/4 a–b; catalog nr. 15,
fig. 4/11 a–b), dar şi în perioada de final a secolului al XVII-lea – primele decenii
ale secolului al XVIII-lea (catalog nr. 13, fig. 2/8 a–b; catalog nr. 12, fig. 4/3 a–b).
Majoritatea fragmentelor descoperite pe strada Lucian Blaga datează din secolul al
XVII-lea, însă nu provin din locuinţe, ci din straturi de pământ exterioare acestora.
Excepţie face doar casa denumită C1, care aparţine unui nivel de locuire mai
timpuriu, unde au fost găsite fragmente de bol şi de ceaşcă din porţelan (catalog nr.
3, fig. 5/3 a–b, catalog nr. 4, fig. 4/8), databile în secolul al XVII-lea. Din păcate,
singurele fragmente databile în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea
provin din contexte aparţinând epocii moderne, dar semnalează, totuşi, în
sectoarele B2, B3''şi B4, o locuire otomană de la sfârşitul veacului al XVI-lea
(catalog nr. 21, fig. 3/7 a–b; catalog nr. 23, fig. 3/18; catalog nr. 24, fig. 3/10;
catalog nr. 27, fig. 3/15 a–b).
Aceste fragmente ceramice nu ajută doar la încadrarea cronologică a
contextului arheologic, ci pot fi utile şi la reconstituirea identităţii sociale a celor
care le-au întrebuinţat. Se poate presupune că, în casele în care s-a descoperit
veselă din faianţă şi, mai ales, din porţelan, au locuit membri ai elitei otomane
locale (funcţionari, căpetenii militare), aceasta fiind considerată un lux, îndeosebi
pe parcursul secolului al XVII-lea.
CATALOGUL OBIECTELOR DESCOPERITE64
1. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B1, –0,80–1,20 m; fragment ceaşcă; L=2,4 cm,
l=1,3 cm, gr.=0,4 cm; caolin crem, poros, cu strat de angobă albă pe ambele părţi; desen exterior,
fragmentar, pe fond alb cu nuanţe de albastru închis şi albastru-gri; smalţ plumbifer transparent; Iznik
sau Kutahya; secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea; fig. 2/1.
2. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B1, –1,50–1,70 m; fragment ceaşcă; Dp=4 cm,
Da=4,9 cm, h=1,5 cm, gr.=0,2–0,4 cm; caolin crem, poros, cu strat de angobă albă pe ambele părţi;
desen floral interior central, fragment de tulpină de floare în nuanţe de albastru închis şi albastru-gri;
exterior – s-au păstrat doar liniile duble albastre, desenate pe piciorul ceştii; smalţ plumbifer;
Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/7 a–b.
3. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B1, locuinţa C1, –1,80–2,10 m; fragment bol;
L=2,1 cm, l=1,8 cm, gr.=0,3 cm; porţelan; decor cu albastru-cobalt pe ambele părţi: interior – doar
cercul din linii duble care marchează centrul bolului şi câteva puncte albastre din desenul realizat în
64
Au fost folosite următoarele prescurtări: L – lungime fragment păstrat; l – lăţime fragment
păstrat; gr. – grosime perete; h – înălţime fragment păstrat; Dp – diametru picior; Da – diametru
aproximativ.
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centru; exterior – urmele unei linii dantelate care separă piciorul vasului de corpul acestuia; China;
secolul al XVII-lea; fig. 5/3 a–b.
4. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B1, locuinţa C1, –1,80–2,10 m; fragment ceaşcă;
L=2,4 cm, l=2,2 cm, gr.=0,2 cm; porţelan; decor: exterior cu lotus albastru-cobalt pe fond alb; interior – o
linie dublă, albastră, în dreptul buzei; China; secolul al XVII-lea; fig. 4/8 a–b.
5. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B2, –1,38–1,84 m; fragment ceaşcă; L=2,5 cm,
l=1,6 cm, gr.=0,2 cm; porţelan; decor pe ambele părţi: interior – două linii paralele subţiri, de culoare
albastru deschis; exterior – marginea buzei este marcată cu o singură linie de sub care porneşte o
bandă desenată cu frunze stilizate, mărginită la rândul ei de o a doua linie albastră; China; secolul
al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea; fig. 4/2 a–b.
6. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B2, –2,04–2,10 m; fragment ceaşcă; L=1,4 cm,
l=0,9 cm, gr. =0,2 cm; caolin crem, poros, acoperit cu un strat de angobă albă; decor stilizat exterior
aplicat din marginea buzei, o bandă cu frunze de culoare albastru închis; interiorul ceştii este decorat
prin linii duble în aceeaşi culoare; smalţ plumbifer, deteriorat; Kutahya; sfârşitul secolului al XVII-lea
– începutul secolului al XVIII-lea; fig. 2/2 a–b.
7. Timişoara 2014, str L. Blaga, Secţiunea B2, –1,80–2,10 m; fragment ceaşcă; L=2,4 cm,
l=1,1 cm, gr.=0,3 cm; caolin gri, cu strat de angobă albă; fără decor; smalţ stanifer aplicat în strat
subţire; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/5 a–b.
8. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B2, –2,10–2,26 m; fragment farfurie; L=2,4 cm,
l=1,8 cm, gr.=0,4 cm; caolin alb, compact, cu strat de angobă albă; decor vegetal stilizat, de culoare
albastru închis, aplicat doar în interior; exteriorul este alb; smalţ plumbifer; Kutahya; sfârşitul
secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea; fig. 3/5.
9. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B2, –2,10–2,26 m; fragment bol; L=4 cm, l=2,1 cm,
gr.=0,5 cm; caolin crem, pastă poroasă cu strat de angobă albă; decor pe ambele părţi, interior – un
nor chinezesc de culoare albastru-gri, ce are în centru puncte cintamani de culoare violet; exterior –
linii late de culoare violet închis ce formau modelul lien zu; smalţ plumbifer; Damasc; secolul
al XVII-lea; fig. 3/9 a-b.
10. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B2, –2,10–2,26 m; fragment bol; L=2,9 cm, l=2 cm,
gr.=0,4 cm; caolin alb-crem, compact, strat de angobă albă; decor cu nuanţe de albastru prezent pe ambele
părţi: interior – cel mai probabil un motiv vegetal stilizat; exterior – un motiv asemănător, încadrat de linii
duble şi linii vălurite; smalţ plumbifer; Kutahya; secolele XVII–XVIII; fig. 3/3 a–b.
11. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B2, –2,10–2,26 m; fragment bol; L=3,5 cm, l=1,8 cm,
gr.=0,4 cm; caolin alb-crem, poros, cu strat de angobă albă; decor interior floral stilizat cu nuanţe de
albastru închis, negru şi kaki, exterior – desenul, pe fond alb, al unei flori de culoare kaki; smalţ
plumbifer; Damasc; secolul al XVII-lea; fig. 3/4 a–b.
12. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3, –1,30–1,50 m; fragment ceaşcă; L=2,6 cm,
l=2,1 cm, gr.=0,2 cm; porţelan; decor albastru pe fond alb, pe ambele părţi: interior – o linie dublă,
albastră, la marginea buzei; exterior – sub o linie dublă, se află două puncte albastre; China; secolele
XVII–XVIII; fig. 4/3 a–b.
13. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3, –1,30–1,50 m; fragment ceaşcă; Dp=2,7cm,
Da=3 cm, h=1,8 cm, gr.=0,3–0,4 cm; caolin alb – crem, compact, strat de angobă pe ambele părţi;
decor pe ambele părţi: interior – fragment din linia dublă care marca centrul ceştii şi un cârcel negrukaki din decorul vegetal; exterior – desenul, pe fond alb, al unei forme elipsoidale, albastre, posibil o
variantă a motivului norilor chinezeşti; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/8 a–b.
14. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3', –1,29 m; fragment ceaşcă; L=3,9 cm, l=2,2 cm,
gr.=0,3 cm; porţelan; decor cu albastru-cobalt, vegetal pe partea exterioară şi linii duble în interior;
China; secolul al XVII-lea; fig. 4/9 a–b.
15. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3', –1,30–1,50 m; fragment ceaşcă; L=4 cm,
l=2,5 cm, gr.=0,3 cm; porţelan; decor cu albastru-cobalt, vegetal în exterior şi linii duble în interior;
China; secolul al XVII-lea; fig. 4/11 a–b.
16. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3', –1,30–1,50 m; fragment ceaşcă; L=5,4 cm,
l=2,4 cm, gr.=0,3 cm; porţelan; decor fragmentar pe ambele părţi, cu motivul ţestoasei; China; secolul
al XVII-lea; fig. 4/4 a–b.
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17. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3', –1,62–1,78 m; fragment farfurie; L=5,2 cm,
l=4,8 cm, h=3,3 cm, gr.=0,6 cm; caolin poros, bej, cu strat de angobă albă pe ambele părţi; decor,
doar în interior, deteriorat – fragment din motivul valurilor sparte, desenate cu negru pe fond alb şi,
posibil, o frunză cu acelaşi contur negru şi culoare verde; smalţ plumbifer, deteriorat; Iznik; mijlocul
secolului al XVII-lea; fig. 3/14.
18. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3', –2,86–2,98 m; fragment ceaşcă; L=3,7 cm,
l=1,9 cm, gr.=0,3 cm; porţelan; decor albastru şters, exterior; linii duble, în interior, în centrul vasului;
China; secolul al XVII-lea; fig. 4/6 a–b.
19. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3', –2,86–2,98 m; fragment ceaşcă; L=1,6 cm,
l=1 cm, gr.=0,2 cm; caolin alb-gri, poros, cu strat de angobă, colorată turcoaz, pe ambele părţi; decor
cu linii negre; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/3 a–b.
20. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3'', –2,70 m; fragment ceaşcă; L=7,5 cm, l=3,7 cm,
gr.=0,2 cm; porţelan; decor exterior – o pasăre deasupra unei tufe sau flori, desen cu roşu deschis,
galben sau auriu şi albastru; interior – marginea buzei marcată prin linii duble, albastre; China stil
Imari; sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea; fig. 4/14 a–b.
21. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B3'', –2,70 m; fragment capac; L=3,1 cm, l=2,5
cm, gr.=0,3 cm; caolin gri, strat de angobă albă la exterior; decor floral, stilizat, pe toată suprafaţa: o
rozetă din linii suprapuse, albastru închis, alb şi negru; marginea capacului este colorată cu turcoaz;
smalţ plumbifer; Iznik; sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea; fig. 3/7 a–b.
22. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –1,60–2,00 m; fragment ceaşcă; L=3,5 cm,
l=4,2 cm, gr.=0,3 cm; caolin poros, bej, cu strat de angobă albă pe ambele părţi; decor vegetal
exterior, aşezat sub o bandă cu puncte roşii şi linii albastre – o ramură cu flori conturată şi colorată cu
roşu, câteva frunze au fost colorate cu verde apos; interior – pe marginea buzei a fost aplicată o linie
dublă, albastru deschis; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/9.
23. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –2,00–2,20 m; fragment borcan; Dp=10,7 cm,
Da=13 cm, h=5,2 cm, gr.=0,4–0,6 cm; caolin crem, compact, cu strat de angobă pe ambele părţi;
decor exterior radial în culorile albastru şi verde, smalţ plumbifer; Iznik; sfârşitul secolului XVI –
jumătatea secolului al XVII-lea; fig. 3/18.
24. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –2,30 m; fragment cană; L=3,1 cm, l=3 cm,
gr.=0,4 cm; caolin crem, compact, strat de angobă roz-somon exterior şi alb interior; decor exterior:
pe fondul roz-somon sunt desenate arabescuri albe cu puncte albastre; smalţ plumbifer; Iznik; sfârşitul
secolului al XVI-lea – jumătatea secolului al XVII-lea; fig. 3/10.
25. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –2,30 m; fragment cană; L=3,5 cm, l=3,2 cm,
gr.=0,7 cm; caolin alb-gri, compact, strat de angobă albă pe ambele părţi; decor exterior: motivul
bandei selgiucide tratat schematic prin linii subţiri albastre-gri; smalţ plumbifer; Iznik; secolul al
XVII-lea; fig. 3/11.
26. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –2,80 m; fragment cană; L=3,6 cm, l=2,1 cm,
gr.=0,3 cm; caolin crem, strat de angobă albă pe ambele părţi; decor exterior vegetal, stilizat, cu linii
subţiri maro-roşiatice, cu puncte roşii şi pete apoase, de culoare galben şi verde; smalţ plumbifer;
Kutahya; începutul secolului al XVIII-lea; fig. 3/13.
27. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –2,80–2,90 m; fragment farfurie; L=7,8 cm,
l=4,1 cm; gr.=0,4–0,5 cm; caolin crem, compact, cu strat de angobă albă pe ambele părţi; decor
interior, pe marginea farfuriei – o bandă desenată cu motivul valurilor sparte, de culoare albastru pe
fond alb; exterior – marcate prin linii albastre buza şi zona de îmbinare a marginii cu peretele; smalţ
plumbifer; Iznik sau Kutahya; a doua jumătate a secolului al XVI-lea; fig. 3/15.
28. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B4, –3,30 m; fragment bol; L=2,8 cm, l=1,7 cm,
gr.=0,2 cm; porţelan; decor albastru-cobalt pe fond alb; în interior s-a păstrat o parte dintr-o figură
umană; nu se cunoaşte desenul peretelui exterior, păstrându-se doar o parte din piciorul vasului, cu
motivul valurilor sparte; China, secolul al XVII-lea; fig. 5/1 a–b.
29. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –1,20–1,35 m; fragment ceaşcă; L=3,8 cm,
l=2,8 cm, gr.=0,2 cm; porţelan; decor: exteriorul colorat cu maro, interiorul alb, cu o bandă dublă de
culoare albastră, pe marginea buzei; China, stil Batavia; secolul al XVIII-lea; fig. 4/5 a–b.
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30. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –1,20–1,35 m; fragment ceaşcă; L=2,20.
l=1,9 cm, gr.=0,3 cm; porţelan, decor: exterior – linii subţiri şi late; interior – o linie lată, albastră, pe
marginea buzei; China; secolele XVII–XVIII; fig. 4/1.
31. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –1,30 m; fragment ceaşcă; Dp=3,5 cm,
Dg=6,9 cm, h=4,9 cm, gr.=0,2–0,4 cm; caolin crem, relativ compact, strat de angobă albă; exterior –
decor pe toată suprafaţa ceştii, lotuşi de culoare albastru-gri; interior – un motiv floral în centrul
ceştii, din care s-a păstrat doar o porţiune şi cercurile duble care marcau centrul şi marginea vasului;
smalţ plumbifer; Persia sau Kutahya; sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIIIlea; fig. 2/13 a–c.
32. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –1,30 m; fragment ceaşcă; Dp=3 cm, Da=6,5 cm,
h=4,4 cm, gr.=0,2 cm–0,3 cm; caolin crem-gri, compact, strat de angobă colorată cu negru pe ambele
părţi; urma unui decor în medalion rotund cu verde şi galben; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al
XVIII-lea; fig. 2/11 a–b.
33. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –1,30 m; fragment bol; L=2,3 cm, l=1,1 cm,
gr.=0,3 cm; caolin crem, strat de angobă albă pe ambele părţi; decor stilizat, în exterior cu triunghiuri
reliefate din pastă, pe care s-a desenat cu linii subţiri maro-roşiatice, cu puncte roşii şi pete apoase de
culoare galben şi verde; smalţ plumbifer; Kutahya; începutul secolului al XVIII-lea; fig. 3/12.
34. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –1,36–1,52 m; fragment ceaşcă; L=3,6 cm,
l=2,9 cm, gr.=0,3 cm; porţelan; decor fragmentar în interior – un peisaj realizat cu albastru-cobalt, pe
fond alb, înscris într-un cerc; exteriorul colorat cu maro; China, stil Batavia; secolul al XVIII-lea;
fig. 4/7 a–b.
35. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6, –2,05 m; fragment ceaşcă; Dp=3,2 cm,
Da=5,3 cm, h=3,8 cm, gr.=0,3 cm; porţelan; decor pe ambele părţi: exterior – desenat un peşte cu
albastru-cobalt; interior – doar centrul conţine o floare cu petale albastre şi albe; primele patru
ideograme dintr-o marcă; China, perioadă Wanli; sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului
al XVIII-lea; fig. 4/15 a–b.
36. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6', –1,42 m; fragment ceaşcă; Dp=3 cm, Da=6, h: 2,8
cm, gr.=0,2 cm; porţelan; în centrul ceştii; decor pe fond alb, un coş cu flori; exteriorul este colorat cu
albastru-gri; China, stil Batavia; secolul al XVIII-lea; fig. 4/13 a–b.
37. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6', –1,60 m; fragment bol; L=3,3 cm, l=1,7 cm,
gr.=0,8 cm; caolin, crem, compact, cu angobă albă; decor fragmentar, pe ambele părţi, cu albastru
închis şi negru-gri pe fond alb; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 3/2 a–b.
38. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B6''', –2,00–2,45 m; fragment farfurie; L=2,8 cm,
l=2,5 cm, gr.=0,4 cm; caolin alb-crem, angobă albă pe ambele părţi; decor numai în interior – motiv
vegetal, stilizat, în culorile albastru-gri şi negru apos; smalţ plumbifer; Kutahya; sfârşitul secolului
al XVII-lea; fig. 3/1.
39. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B7, –1,83 m; fragment ceaşcă; L=4,8 cm, l=3,9 cm,
gr.=0,2 cm; porţelan; decor exterior cu lotus albastru; interior – doar marginea buzei conturată cu linii
duble, de aceeaşi culoare; China; secolul al XVII-lea; fig. 4/10 a–b.
40. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B7, –1,83 m; fragment bol; Dp=3,1 cm, Da=3,6 cm,
gr.=0,3 cm; caolin crem, relativ compact, strat de angobă albă pe ambele părţi; decor pe ambele părţi:
interior – central, doar culoarea albastră a unui decor, cel mai probabil floral, şi cercul de culoare
neagră ce-l închidea; exterior – un cerc asemănător, pe care s-au trasat triunghiuri de culoare albastru
deschis; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 3/16 a–b.
41. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B7, –1,85 m; fragment bol; Dp=2,7 cm, Da=3,6 cm,
h=1,5 cm, gr.=0,4 cm; porţelan; decor doar pe piciorul vasului, restul vasului alb verzui; China;
secolul al XVIII-lea; fig. 5/2 a–b.
42. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B7', –0,90–1,20 m; fragment farfurie; L=3,6 cm,
l=3,4 cm, h=2,4 cm; porţelan; decor: interior – simbolul norocului, executat simplist; exterior –
cercuri albastre, trasate gros; China; sfârşitul secolului al XVII-lea; fig. 5/4 a–b.
43. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B8, locuinţa C8, –1,50–1,80 m; fragment bol;
Dp=3,1 cm, Da=3,6 cm, h=1,5 cm, gr.=0,4 cm; caolin bej, poros, strat de angobă albă; decor interior,
cu negru şi albastru; smalţ plumbifer; atelier persan; secolele XVII–XVIII; fig. 3/6 a–b.
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44. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B8, –1,20 m; fragment ceaşcă; Dp=2,7 cm,
Da=5,3 cm, h=1,4 cm, gr.=0,3 cm; caolin alb-crem, strat de angobă pe ambele părţi; decor: interior,
central, floare verde-turcoaz, conturată cu negru pe fond alb; exterior – urme mici de desen, în
aceleaşi culori folosite în interior; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/15 a–b.
45. Timişoara 2014, str. L. Blaga, Secţiunea B9, –1,10 m; fragment bol; L=4,3 cm, l=4 cm,
gr.=0,4–0,5 cm; caolin alb-crem, poros, angobă albă pe ambele părţi; decor: interior – chiparoşi, pe fond
alb, încadraţi în medalioane pe fond albastru închis; exterior – frunze sau flori mici de culoare neagră, tot pe
fond alb; smalţ plumbifer, deteriorat; Iznik sau Damasc; secolul al XVII-lea; fig. 3/8 a–b.
46. Timişoara 2014, str. L. Blaga, supraveghere, zona secţiunii B1, –0,90 m; fragment ceaşcă;
L=5,6 cm, l=3,6 cm, gr.=0,3 cm; caolin bej, relativ compact, cu strat de angobă albă, subţire pe
ambele părţi; decor: exterior – deteriorat, din ceea ce s-a păstrat se poate doar presupune că au fost
desenate flori sau inflorescenţe cu albastru pe fond alb; interior – linii duble pe buză şi spre centru;
smalţ plumbifer, aplicat în strat subţire; Kutahya sau atelier persan; începutul secolului al XVIII-lea;
fig. 2/6 a–b.
47. Timişoara 2014, str. L. Blaga, supraveghere, zona secţiunii B7’, –2,20–2,40 m; fragment
farfurie; Da=6,5 cm, Dp=5,6 cm, h=1 cm, gr.=0,2–0,4 cm; porţelan; decor vegetal sau peisaj de culoare
albastră, într-un octogon în centrul farfuriei; China, perioadă Wanli; secolul al XVII-lea; fig. 5/5 a–b.
48. Timişoara 2014, str. L. Blaga, supraveghere, zona secţiunii B6’, –1,50 m; fragment
ceaşcă; Dp=3,2 cm, Da=6,2 cm, h=4,5 cm, gr.=0,2 cm; porţelan; decor interior central, cu crizantemă
albastră pe fond alb; exterior – ceaşca a fost colorată cu maro; China, stil Batavia; secolul al XVIIIlea; fig. 4/12.
49. Timişoara 2014, str. E. Caruso, –1,30–1,50 m; fragment ceaşcă; Dp=2,8 cm, Da=5,6 cm,
h=4,5 cm, gr.=0,3 cm; caolin crem, realtiv compact, cu strat de angobă albă pe ambele părţi; decor doar
exterior: model stilizat al motivului prunului înflorit, desenat cu roşu şi albastru, pe fond alb; smalţ
plumbifer; Kutahya; sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea; fig. 2/14 a–b.
50. Timişoara 2014, str. E. Caruso, –1,40–1,70 m; fragment ceaşcă; Dp=3,4 cm, Da=7 cm,
h=4,8 cm, gr.=0,2–0,4 cm; caolin crem, compact, cu strat de angobă albă pe ambele părţi; decor interior şi
exterior: interior – o floare albastră în stilul celor chinezeşti, de pe porţelanurile kraack Wanli, pe fond alb;
exterior – linii curbe ce se intersectează, dorind să reprezinte păsări în zbor; smalţ plumbifer; atelier persan
sau Kutahya; secolul al XVII-lea; fig. 2/12 a–b.
51. Timişoara 2014, str. R. Negru, Secţiunea I, carou 8–9, –1,30–1,50 m; fragment farfurie;
L=5,8 cm, l=5,2 cm, gr.=0,7 cm; caolin crem, strat de angobă albă pe ambele părţi; decor vegetal, stilizat,
de culoare albastră, pe ambele părţi; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 3/17 a–b.
52. Timişoara 2014, str. R. Negru Secţiunea I, carou 5–6, –2,10–2,30 m; fragment ceaşcă;
Dp=3,1 cm, Da=4,8 cm, h=1,6 cm, gr.=0,2–0,4 cm; caolin bej, poros, angobă albă pe ambele părţi;
decor realizat în stilul Batavia: exterior – colorat maroniu; interior – un vas sau coş cu flori, desenat
cu albastru pe fond alb; smalţ plumbifer; Kutahya; secolul al XVIII-lea; fig. 2/10 a–b.
53. Timişoara 2014, str. R. Negru, Secţiunea I, carou 5–6, locuinţă, –2,70–3 m; fragment
ceaşcă; L=2,1 cm, l=1,3 cm, gr.=0,2 cm; caolin crem, poros, cu strat de angobă albă pe ambele părţi;
decor exterior: o pasăre în zbor, conturată cu negru deschis şi colorată cu albastru deschis; interior –
doar linii duble, albastre, pe buză; smalţ plumbifer; atelier persan sau Kutahya; începutul secolului al
XVIII-lea; fig. 2/4 a–b.

FAIENCE AND PORCELAIN FROM THE OTTOMAN PERIOD
UNEARTHED IN TIMIŞOARA IN 2014
(LUCIAN BLAGA, ENRICO CARUSO AND RADU NEGRU STREETS)
ABSTRACT
In the context of the rehabilitation works for several squares and streets from the historical
centre of Timişoara, as started by the Timişoara City Hall, extensive archaeological excavations had
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been performed from December 2013 and during 2014. This paper presents the faience and porcelain
artifacts found on three streets in Timişoara – Lucian Blaga, Enrico Caruso and Radu Negru.
During the excavations, segments of streets and habitation complexes attributed to Ottoman
Timişoara (1552–1716), especially wooden houses with cellar, had been unearthed. The artifacts
presented here come from dwellings and cultural layers of the Ottoman period but also of the Modern
age, when Turkish vestiges had been destroyed in the process of constructing buildings and
channeling the city. A good example is that of a channel dug at the beginning of the 20th century,
discovered along Lucian Blaga Street.
Archaeological excavations on the three streets from the historical centre of Timişoara
brought to light fifty fragments from the so-called import ceramic or luxury ceramic – Islamic
ceramic and Chinese porcelain, dated from the end of the 16th century – the end of the 18th century.
One can notice the preponderance of the Islamic ceramic in comparison with porcelain
fragments. Most of them come from cups, bowls or jugs and less from plates or saucers.
During the 17th century, the Islamic workshops from Iznik, Damasc, Kutahya, Kirman and
Shiraz found a redoubtable competitor in the Chinese workshops producing porcelain for export. For
this reason, not only that their production decreased but they had to find more new customers,
switching to other social categories than aristocracy, the ones they wanted to lure exactly by imitating
Chinese porcelain.
The Persian workshops continued their tradition of imitating until reaching an accurate copy
of the prototype, while the Ottoman workshops preferred to borrow some decorative motifs and
treated them according to the 16th century Iznik established style. Only from the 18th century the
Chinese decorative style is copied in Kutahya.
The ceramics found in the historical centre of Timişoara raises some questions about dating
and assigning, as the decorative style bring them closer to the Persian workshops but also to those
from 17th century Kutahya, the last less documented.
Instead, the Chinese porcelain indicates that within the territory of the Timişoara vilayet it
could come either from Ottoman commerce or European one (Portuguese and especially Dutch).
The preference for cups and saucers in the detriment of plates and other recipients is directly
connected to coffee drinking, already a tradition in the Ottoman occupied areas.
Keywords: ottoman period, citadel, faience, porcelain, cups, bowls, plates.
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ERATĂ
Într-un articol semnat de Emilian Teleaga, Pecetea lui Skyles și tumulii fastuoși de la Agighiol
și Cugir. Omisiune și falsificare în fondarea mitului „strămoșilor” românilor, geto-dacii, apărut în
SCIVA, 65, 3–4, 2014, p. 295–318, din vina autorului, s-au strecurat două regretabile erori. La
cererea acestuia, numărul actual al revistei conține următoarea erată:
La p. 300, în loc de: „Părerea exprimată de Meljukova a fost întărită de Alexandru Vulpe. El a
localizat cele cinci râuri secundare scitice ale lui Herodot între Prut şi Siret, corespunzător graniţei
traco-scite”, se va citi: „Părerea exprimată de Meljukova a fost întărită de Alexandru Vulpe.
El ilustrează trei dintre cele cinci râuri secundare scitice ale lui Herodot între Prut şi Siret, dar le
localizează în bazinul Siretului”.
La p. 301, nota 29 – „Rezultatele finale sunt publicate într-un articol în două părţi din 2014
(Teleaga, Soficaru, Bălăşescu 2014; Teleaga et alii 2014)”, se va citi astfel: „Rezultatele finale au
fost înaintate spre publicare într-un articol în două părţi din 2014 (Teleaga, Soficaru, Bălăşescu 2014;
Teleaga et alii 2014)”.

