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În ultimii ani, orașul Timișoara a fost beneficiarul unor cercetării
arheologice preventive, care s‑au desfășurat atât în interiorul, cât și în jurul
centrului istoric al acestuia2. Cea mai recentă campanie arheologică s‑a
desfășurat între anii 2013–2015, perioadă în care a fost investigată chiar
zona centrului vechi, cu precădere zona aflată la nord de castelul Huniade,
în punctele – strada L. Blaga, Piața Libertății, Piața Unirii, precum și străzile
adiacente. Această realizare a fost posibilă datorită unui efort susținut,
depus de echipe mixte formate din arheologi de la Muzeul Banatului din
Timișoara, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeul Banatului
Montan din Reșița și Universitatea de Vest din Timișoara. Cercetările
arheologice preventive au abordat spațiul situat în interiorul cetății din
perioada otomană, alături de sistemul defensiv al cetății de pământ
distrusă de asediul din 1716, care a fost abordat pentru prima dată de către
arheologi. O parte a cercetărilor arheologice din Timișoara au fost deja
publicate sub forma unor monografii sau rapoarte de săpătură în diverse
   Muzeul Banatului Montan Reşiţa, bd-ul Republicii nr. 10, e-mail: anahamat@yahoo.com
   Muzeul Național al Banatului Timişoara, Piaţa Huniade nr. 1, e-mail: szentmiklosi@yahoo.
com, e-mail: andrei.balarie@gmail.com
1
   Articolul de față reprezintă varianta în română al articolului cu titlul Lighting device from the
medieval and post medieval period discovered in the modern city Timișoara (Romania), în curs de
publicare în Lychnological Acts, 5.
2
   Cercetările preventive s-au concentrat atât în zona Piața 700 cât și în zona centrului vechi
al orașului, în zona castelului – actualul sediu al Muzeului Banatului Timișoara și a străzilor și
piețelor din centrul vechi.
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publicații de specialitate3, alături de care au fost deja publicate și o serie de
artefacte și de analize interdisciplinare4.
În cadrul acestor cercetări, au fost descoperite o serie de complexe arheologice a căror datare cuprinde o plajă cronologică largă, începând cu epoca
preistorică și până în epoca modernă și contemporană5, cele mai multe dintre
acestea aparțin însă perioadei de stăpânire turcească asupra orașului. În cea mai
mare parte, materialul arheologic descoperit a fost încadrat în același interval
cronologic, dar și în perioada imediat următoare. Printre artefactele diverse
din ceramică și metal au fost găsite și câteva obiecte care se leagă de istoria
iluminatului în oraș. Astfel, în cele două locații din centrul Timișoarei au fost
descoperite cinci sfeșnice și o pereche de foarfece pentru tăiat feștila. Acestea au
fost descoperite în Piața Unirii6 și pe strada L. Blaga7 și fac obiectul articolului
de față. Sfeșnicele sunt articole descoperite relativ frecvent în contexte arheologice datate în perioada otomană și indiferent de formă sau de materialul din
care au fost lucrate, funcționalitatea principală a acestora a fost aceea de suport
pentru lumânare. Începând cu secolul al XIV‑lea ele sunt tot mai prezente în
cadrul descoperirilor, surclasând lămpile simple8. În această perioadă, așa cum
demonstrează descoperirile de astfel de obiecte, rolul și numărul lămpilor cu
ulei scade9.

1. Contextul arheologic
Piața Unirii
În cadrul proiectului de reabilitare a spațiilor publice din centrul istoric
al Timișoarei, cercetările arheologice preventive efectuate în Piața Unirii10
au dezvelit latura nordică a valului de pământ care a format curtina cetății
Timișoara în perioada stăpânirii otomane. Alături de fortificația de pământ,
la nord de șanțul de apărare (în extra muros), au fost dezvelite locuințe și
structuri anexe datate în sec. XVI–XVIII și bogate în inventar arheologic.
La sud de valul fortificației, precum și pe terenul situat la nord de șanțul
  Drașovean et alii 2007; Rădulescu et alii 2008, p. 141–154; Szentmiklosi, Bălărie 2012,
205–226; Kopeczny 2013, 211–231; Mare et alii 2014, 179–208; Flutur et alii 2014, 225–252;
Bozu et alii 2014, 246–248; Micle et alii 2015; Hamat 2015 a, Hamat 2016.
4
   Tănase, Dinu 2014; Vlase et alii 2015; Oprean et alii 2015; Kiss 2015; Hamat 2015.
5
   Hamat 2015, 539.
6
   Nr. cat. 1–4.
7
   Nr. cat. 5–6.
8
  Rusu et alii 2002, 130.
9
  François 2012, 486.
10
   Cercetare arheologică preventivă efectuată de un colectiv format din dr. Al. Szentmiklosi
(responsabil științific), alături de dr. D. Diaconescu, dr. S. Tincu, A. Bălărie, A. Georgescu
(membrii în colectivul de cercetare).
3
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de apărare11, au fost efectuate lucrări de terasare, prilej cu care a fost adus
pământ cu materiale arheologice, cele mai multe de perioadă otomană.
Printre artefactele descoperite în cercetarea arheologică din Piața Unirii
se numără mai multe sfeșnice din cupru și ceramică descoperite în poziție
secundară, datarea lor fiind făcută pe baza analogiilor existente în literatura
de specialitate.
Singura piesă descoperită în context arheologic clar (nr. cat. 1) provine
din complexul C. 184, surprins în secțiunea S. II pe o lungime de 30 m. Atât
lungimea cât și adâncimea complexului arheologic (4 m) sugerează interpretarea acestui complex arheologic ca fiind șanțul din spatele curtinei cetății
Timișoara, umplut în mai multe etape în cadrul lucrărilor de refacere a fortificației, iar mai apoi al celor de amenajare a viitoarei piețe ce deservea catedrala
episcopală romano‑catolică. Sfeșnicul a fost descoperit în profilul nordic al
secțiunii S. II, la adâncimea de 2,70 m, în asociere cu numeroase fragmente
ceramice și oase de animale (bovine și ovicaprine). Aproape de fundul șanțului,
la 3,15 m adâncime, a fost descoperită o monedă de 15 kreutzer emisă în anul
1678. Poziția stratigrafică a monedei indică faptul că prima etapă de umplere
a șanțului a avut loc, probabil, către sfârșitul sec. XVII, în cadrul lucrărilor de
întărire a fortificației otomane.
Str. Lucian Blaga
În cadrul aceluiași proiect a fost inclusă şi strada Lucian Blaga. Aceasta
a beneficiat de o cercetare preventivă pe jumătatea vestică12, urmată apoi
de o supraveghere arheologică a restului lucrărilor de suprafață. Din punct
de vedere istoric, această stradă se află atât în interiorul cetății bastionare habsburgice, cât și în interiorul celei medievale13, iar din perspectiva
dispunerii actuale, strada L. Blaga împreună cu strada Vasile Alecsandri și
Piața Libertății reprezintă o secţiune prin centrul vechi al orașului. În partea
de sud se află Castelul Huniade – actualul sediu al Muzeului Banatului
Timișoara și, prin urmare, ea se află în zona laturii de sud a fortificațiilor
medievale, iar în partea de nord se învecinează cu Piața Libertății și cu zona
băilor turcești recent cercetate.
În concluzie, zona cercetată se află în partea de sud a cetăţii medievale a
Timişoarei, în apropierea Porţii Belgradului și a uliței Belgradului – mai precis,
   Terasa nordică a brațului activ al râului Timișul Mic (Bega), utilizat în trecut ca șanț de
apărare.
12
  Cercetare arheologică preventivă efectuată de un colectiv format din dr. A. Fluture
(responsabil științific), alături de dr. D. Tănase și dr. Ana Hamat (membrii în colectivul de
cercetare).
13
  Flutur et alii 2014, 225.
11
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la est de aceasta și în imediata ei apropiere14. Pe această stradă au fost descoperit
două piese – sfeșnicul cu nr. 5 și o pereche de foarfece cu nr. cat. 6. Sfeșnicul
a fost descoperit în sectorul B215, la adâncimea de 2, 04 – 2, 10, în imediata
apropiere a unui canal medieval pentru aducțiunea apei. Foarfecele pentru
tăiat feștila a fost descoperit în B6’, pe ultimele nivele ale unei străzi otomane
dezafectate în momentul construirii cetății bastionare.

2. Descriere și tehnică
Dintre cele cinci sfeșnice, două sunt din metal (cupru și alamă) iar restul din
ceramică. Sfeșnicele din ceramică sunt lucrate la roată, dintr‑o pastă de culoare
gălbuie sau roșiatică, fiind acoperite parțial sau în întregime cu o glazură verde
în diferite nuanțe. Alături de funcția estetică, glazura mai servea și la protejarea
piesei de depunerile de ceară și ajuta la o mai bună curățare a acesteia.
Ca și tipologie, toate piesele fac parte din categoria sfeșnicelor cu picior
și sunt formate dintr‑o bază înaltă în majoritatea cazurilor, lată la cel inferior
pentru a asigura stabilitatea, iar la cel superior fiind lățită și concavă pentru
a strânge reziduurile. Partea superioară a bazei este prelungită printr‑un tub
median cilindric‑inelat, care susține locașul pentru lumânare16. Toate cele trei
sfeșnice din ceramică au fost modelate la roată.
Sfeșnicul din cupru (nr. cat. 3) cu partea superioară în formă de lalea se
afla în momentul descoperiri într‑o stare de conservare extrem de precară.
Ca tipologie, piesa își găsește analogii pe tot teritoriul stăpânit odinioară de
Imperiului Otoman17. Fără îndoială, acest sfeșnic este un produs al unui
atelier islamic, reprezentarea lalelei fiind specifică acestora. Forma delicată
este inspirată din fascinația orientală față de această floare, vizibilă în mai toate
decorațiunile interioare – ea este prezentă, spre exemplu, pe plăcile ceramice
care decorează moscheea albastră sau pe diverse vase ceramice produse la
Iznik18. Laleaua, în reprezentările artei islamice, este asociată cu numele lui
Allah, iar pe unele pietre de mormânt otomane ea este prezentă în asociere cu
   Hamat 2015, 540.
  Flutur et alii 2014, 231.
16
  François 2012, 486.
17
   Două piese de acest fel au fost vândute la licitație de casa Sothesby’ s în aprilie 2011; o
piesă de acest fel figurează în colecția Islamic Arts Museum Malaysia; de asemenea Ashmolean
Museum are în colecțiile sale online de artă orientală; o astfel de piesă a apărut în cercetările
de la Szerdahely (Jenipalánk) în Ungaria, la Pécs și catedrala medievală din Belgrad, dar și în
cercetarea de la castelul din Timișoara (http://www.iamm.org.my/galleries/metalworks/; http://
www.sothebys.com/en/ auctions/2011/arts-of-the-islamic-worll11220.html;http://jameelcentre.
ashmolean.org/collection/3/per_page/50/offset/0/sort_by/date/ category /other/object/11071;
Vadas 1986; Popović, Bikić 2004, p. 189–190, fig 210–214; Hancz, Varga 2013, 76).
18
   Preferința lumii otomane pentru acest tip de decor este vizibilă la mai multe descoperiri de
14
15
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trandafirul (floarea Profetului)19. Piesa noastră a fost lucrată în tipar, tehnica și
finisajele fiind de bună calitate.
Al doilea sfeșnic de metal (piesa cu nr. cat. 4) a fost făcut din alamă, cu o
bază joasă, de formă tronconică, care după un prag profilat se continuă sub
forma unei calote pe care a fost montat discul care previne picurarea cerii topite.
Piesa a fost descoperită fără urme de coroziune, însă în partea superioară se pot
vedea urmele unor posibile reparații datorate deteriorări a piesei, iar pe corpul
acesteia se pot observa urmele unor mici defecte de turnare. În același complex
a fost descoperită și o bucată de alamă, condițiile de conservare fiind identice
cu cele ale sfeșnicului. Fragmentul de alamă are o formă semisferică, marginile
fiind ușor răsfrânte și parțial deteriorate. Fundul piesei de alamă are o perforație
alungită, marginile tăioase și ușor răsfrânte sugerând o intervenție ulterioară
fabricării piesei. Nu ar fi exclus ca această piesă să fie în conexiune directă cu
sfeșnicul. Astfel de piese ajutau la stingerea lumânărilor sau la scurtarea feștilei,
drept pentru care tipologia lor cuprinde două forme – căpăcelul și foarfeca cu
lăcaș pentru tăiat feștila.
A șasea piesă este o pereche de foarfece din alamă – mucarniță20.
Funcționalitatea lor este trădată de materialul moale din care sunt lucrate,
dar mai ales de locașul special pentru tăiat feștila aflat pe tăișul foarfecilor.
De asemenea, coada alungită decorată cu mici tubulețe – ca niște mărgele din
același metal, folosea pentru a se putea ajunge la o mai mare înălțime sau la o
distanță mai mare. Tăierea feștilei împiedica lumânare să nu se ardă mai repede,
iar în același timp era o măsură de precauție, pentru ca această feștilă arsă să nu
aibă posibilitatea de a cădea singură, provocând incendii într‑un oraș în care
majoritate caselor știm că erau din lemn21. Prin urmare, foarfeca era un obiect
absolut indispensabil pentru iluminatul în siguranță al caselor. Analogii pentru
aceste foarfece se găsesc în multe muzee, atât pentru perioada medievală, cât
și pentru cea postmedievală22, o parte dintre acestea fiind publicate cu loc de
proveniență legat de un context religios23. În prezent, astfel de foarfece pentru
tăiat feștila se mai folosesc în cadrul ceremoniilor religioase din biserică,
ceremonii care presupun și aprinderea de lumânări.
ceramică de Iznik, sau faianță din atelierele de Damasc decorate în acest fel (Éder 2013, fig. 1;
Hancz, Varga 2013, 79).
19
  Uludas, Adiloğlu 2011, 73.
20
  Rusu et alii 2002, 89.
21
  Cercetările arheologice recente au demonstrat spusele lui Evlia Çelebi, care descrie
Timișoara ca un oraș cu precădere construit din lemn (Evlia Çelebi 1976, 499).
22
   O bună analogie provine de la Alba Iulia, este vorba despre piesa cu nr. de cat. aflată în
expoziția permanentă MNUAI.
23
  Rusu et alii 2002, 158; Popović, Bikić 2004, 195.
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3. Tipologie
Așa cum am menționat deja, toate cele cinci piese descoperite în Timișoara se
încadrează în categoria sfeșnicelor cu picior și cu locaș sau țepușă pentru lumânare.
În funcție de material, există de asemenea două mari grupuri, sfeșnicele din
metal și cele din ceramică glazurată, ambele cu rolul de a susține o lumânare. În
cadrul celor trei piese din ceramică cu glazură aplicată fie pe partea superioară
fie pe tot corpul, există trei subtipuri distincte.
Piesa cu nr. de cat. 1 face parte din tipul XV. 424 stabilit pentru piesele descoperite la Belgrad și considerat oarecum de către V. Bikić ca fiind produs local25,
piciorul înalt fiind o formă obișnuită pentru perioada postmedievală. Piesa cu
nr. 3 face parte din tipul XV. 1.26, fiind de asemenea un tip folosit în perioada
secolelor XVI–XVII, relativ deosebit ca și formă27 pentru cultura islamică, tipic
însă pentru perioada medievală târzie și post‑medievală în Europa28. Sfeșnicul
prezintă angobă verde‑crud peste tot. Piesa cu nr. cat. 5 este de asemenea o
piesă obișnuită pentru secolul XVI–XVII, fiind în acest sens scoasă în evidență
de către V Bikić29, fiind o variantă a tipului XV. 430, care a fost datată în perioada
secolelor XVI–XVII. Piesa noastră prezintă angobă verde‑crud peste tot.
În cadrul artefactelor de metal avem, de asemenea, două tipuri, cel cu baza
înaltă, margine anti picurare și locașul pentru lumânare în formă de lalea – tipic
pentru atelierele otomane mai ales în secolul al XVII‑lea, și cel cu baza joasă sub
formă de calotă și disc ușor concav.

4. Datare
Toate cele șase obiecte descoperite în cadrul cercetării arheologice din
Timișoara se încadrează cronologic în perioada secolelor XVI–XVIII, adică
în linii mari în perioada cuprinsă între cucerirea turcească a cetății (1552) și
instaurarea stăpânirii austriece asupra orașului (1716). Această datare arheologică este confirmată în toate cazurile și de analogii. Cele mai apropiate
analogii pentru piesele noastre le reprezintă artefactele descoperite la Belgrad
și datate începând cu perioada secolului al XVI‑lea dar și în secolul următor
pentru piesele de ceramică, iar pentru mucarnița descoperită tot aici – perioada
   Bikić 2003, 86.
   Bikić 2003, 154.
26
   Bikić 2003, 86.
27
   Bikić 2003, 154.
28
   Astfel de piese sunt des întâlnite în cercetarea complexelor de epocă medieval târzie sau
postmedievală.
29
   Bikić 2003, 85–86.
30
   Bikić 2003, 86.
24
25
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de sfârșit a sec. XVII – începutul sec. XVIII31. Un alt reper important îl reprezintă sfeșnicele din ceramică descoperite la Istanbul și datate în secolele XVII–
XVIII32. Ca și datare, aceste forme în ceramică preiau însă modele mai vechi din
secolul al XV‑lea, lucrate din metal33.
Sfeșnicul de pe str. Lucian Blaga (nr. cat. 5) a fost descoperit la peste 2 m
adâncime în apropierea canalului medieval de aducțiune a apei. Momentul
exact al construcției acestuia nu a putut fi stabilit cu precizie, însă prima fază
a acestui canal este probabil mai veche decât anul 1552, canalul fiind folosit
și în perioada turcească și chiar până la începutul stăpânirii austriece34. Prin
urmare, această piesă poate data din perioada sec. al XVI–XVII, perioada care
coincide cu datarea sfeșnicului apărut în cercetarea arheologică de la palatul
episcopal din Oradea35.
Pentru sfeșnicele de metal datarea în funcție de analogii acoperă perioada
secolelor XVI–XVII, ceea ce confirmă datarea arheologică. Analogiile sfeșnicului
cu nr. cat. 3, descoperite la Jeni‑Palánk36, Liptószentandrás37, Pecs38, catedrala
medievală din Belgrad39 și castelul din Timișoara40 au fost încadrate cronologic în
această perioadă. De asemenea, sfeșnicul cu nr. cat. 4 are analogii în piese datate
între secolele XVI–XVII și descoperite mai ales în Europa centrală41, dar și în
Transilvania, la Cluj‑Napoca pe str. Mărăști42. Datarea acestuia este confirmată
și de analogii apropiate prezente și în diferite tablouri pictate în aceeași perioadă
de către Gilles Coignet (1542–1599) și Hendrick Goltzius43.
Sfeșnicele de metal descoperite la Timișoara au analogii în piese produse
atât în lumea islamică și cea central europeană a secolelor XVI–XVII, prin
urmare acestea se sunt prezente în descoperirile arheologice, în colecțiile mai
multor muzee, alături de reprezentări în tablouri de epocă.
   Bikić 2003, 85–86; Popović, Bikić 2004, 195, fig 282.
   Hayes 1992, 297–298, 372, 380.
33
  François 2012, 486.
34
  Flutur et alii 2014, 229.
35
  Rusu et alii 2002, 130.
36
  Vadas, 1986.
37
  http://mnm.hu/hu/gyujtemenyek/archaeological-department/torok-gyujtemeny.
38
   Hancz, Varga 2013, 76.
39
   Aici au fost găsite cinci piese întregi sau fragmentare, acestea au fost încadrate cronologic în
perioada dintre sec. XVI și anul 1688 (Popović, Bikić 2004, 189–190, fig. 210–214).
40
   O piesă asemănătoare a fost descoperită și în cercetarea de la castel – actualul sediu al
Muzeului Banatului Timișoara, informație amabilă primită de la Zsuzsanna Kopeczny, căreia
ținem să îi mulțumim pe această cale.
41
   Benkő 2004, 78, fig. 18; Lockner 1979, 63, abb. 15.
42
   Benkő 2004, 56, 76, pl. 27.
43
   Uppenkamp 2015, 64, fig. 2; Benkő 2004, 79, fig. 19.
31
32
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Foarfecile pentru tăiat feștila a fost descoperit în B6’, pe ultimele nivele ale
unei străzi otomane și este contemporan cu cucerirea cetății de către trupele
imperiale, având ca datare arheologică perioada dintre sf. sec. XVII – primele
trei decenii ale secolului al XVIII‑lea și fiind prin urmare piesa cea mai târzie.
Cele două analogii pe care le‑am găsit au fost descoperite în catedrala medievală
din Belgrad – piesa fiind datată între sec. XVI și anul 168844, iar a doua la
palatul episcopal din Oradea – aceasta fiind datată în secolele XVII–XVIII45.
Ambele situații confirmă datarea piesei descoperite în Timișoara.

5. Concluzii
Iluminatul în Timișoara între secolele XVI–XVIII se înscrie în cadrul
general al iluminatului european al vremii. Sfeșnicele descoperite recent, în
cadrul cercetărilor arheologice din anii 2013–2014, indică conexiuni atât cu
lumea islamică, cât și cu cea central‑europeană. Fixate în sfeșnice din lemn,
metal sau ceramică, lumânările aveau atât un rol practic, cât și unul de înfrumusețare a ambientului (casa, moscheea, baia publică, hanurile etc)46. Pentru
credinciosul musulman, lumina are însă și o conotație religioasă deoarece prin
intermediul ei mintea omenească se poate apropia mai mult de Allah47.
Judecând după dimensiuni, artefactele descoperite la Timișoara au fost
utilizate pentru iluminarea locuințelor, fiind așezate pe mobilier. Acestea erau
privite de către stăpânii lor ca piese de valoare, prin urmare este de înțeles
încercarea de reparare pe care o suferă piesa cu nr. cat. 4. După scoaterea din
uz, atât sfeșnicele de metal, cât și cele de ceramică au fost aruncate pe străzi
în fața casei, în canalele de apă sau chiar în șanțurile cetății. Aruncarea resturilor menajere în apa potabilă a orașului este amintită și de călătorul turc
Evlia Çelebi48 care a vizitat cetatea Timișoarei în a doua jumătate a secolului al
XVII‑lea.
În cadrul analizei ceramicii din perioada otomană (sec. XVI–XVII) descoperite la Belgrad, Vesna Bikić a clasificat sfeșnicele de lut descoperite în șapte
categorii, în funcție de înălțime și profilul obiectului49, piesele de ceramică din
Timișoara se pot încadra în două dintre acestea. Toate cele trei piese din ceramică
prezintă forme specifice sec. XVI–XVII, unele dintre acestea foarte răspândite
în Europa postmedievală50 și inspirate din piese de factură occidentală mai
   Popović, Bikić 2004, 195, fig. 282.
  Rusu et alii 2002, 158.
46
   Androudis 2011, 299; François 2012, p. 486.
47
   Coran, 24: 35–6.
48
  Evlia Çelebi 1976, 499.
49
   Bikić 2003, 154.
50
  https://finds.org.uk/database/images/index/objecttype/CANDLESTICK/sort/objectType.
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vechi sau chiar din cele bizantine51, ambele variante fiind o sursă de inspirație
pentru lumea islamică52. Credem însă că piesele de ceramică ar putea fi atribuite
și unor ateliere posibil locale, aflate în cetate sau în apropierea acesteia. Cele
mai apropiate ateliere ceramice despre care știm în mod sigur și care produc și
sfeșnice s‑au aflat în cetatea Belgradului53.
Sfeșnicile de metal oferă, de asemenea, o viziune unică asupra comerțului
orașului cu lumea musulmană, dar și cu lumea creștină, ambele provin în mod
sigur din import și sunt piese de excepție, aflate probabil în casa unui om avut
sau în posesia unei instituții publice. În timp ce piesa cu nr. cat. 3 provine în mod
cert din atelierele otomane, ca loc de proveniență al piesei cu nr. cat. 4 propunem
un atelier din Europa centrală sau mediteraneeană. Baza joasă prezintă unele
caracteristici ale atelierelor din lumea islamică, însă partea superioară nu lasă loc
de interpretări și îl situează ca producție în Europa occidentală54. Prin urmare,
originea unui astfel de hibrid ar putea fi inclusiv Veneția, centru cunoscut pentru
realizarea unor astfel de piese care îngemănează arta orientală cu cea vestică55.
Forma de calotă a bazei precum și discul anti picurare se regăsește în lumea
islamică la exemple provenite din Spania musulmană înainte de Reconquista56
sau de la mânăstirea Megisti Lavra57. Din păcate aceste sfeșnice/candelabre sunt
de mari dimensiuni, având partea mediană sub forma unei tije înalte. Ele sunt
considerate în mare parte hibrizi aflați între arta islamică și cea gotică‑europeană, ca dovadă a interferenței dintre creștinism și Islam, în teritoriul ocupat
de acesta din urmă. Analogii pentru acest sfeșnic avem sub forma unor piese
cu loc de proveniență din Europa centrală58 și tot din această zonă provin și
analogii sub forma reprezentărilor acestui tip în diverse tablouri59. O analogie
  Arta bizantină reprezintă o bună sursă de informare pentru cuceritori, acest lucru se
poate vedea cu claritate în momentul consultării cataloagelor care conțin sfeșnice și candelabre
bizantine (Charzanovski, Zhuravlev 1998, nr. cat. 111; Motsianos 2005).
52
   Analogiile numeroase de pe teritoriul Imperiului Otoman confirmă influența bizantină dar
și pe cea central europeană.
53
   Popović, Bikić 2004; Bikić 2003.
54
   Un bun exemplu este reprezentat de candelabrul de mânăstirea Dečani de lângă Peć, cu
origine în atelierele Europei nordice și datat în secolul al XV-lea; un alt exemplu provine din
Anglia, baza scundă, de care este atașat discul fiind considerată de tradiție locală și datată în
secolul XVI (Bikić 2008, fig. 3; Brownsword et alii 1983, 25).
55
   Fontana 1995, 315.
56
   Este vorba despre un candelabru aflat în Muzeul din Madrid și de un altul provenit de la
Denia și datate între secolele XII–XIII (Zozaya Stabel-Hansen 2000, 522–523, fig. 1, 2).
57
   Acest candelabru este o analogie foarte bună, cu excepția faptului că are o tijă mediană
înaltă; el este datat între secolele XVI–XVII și se știe că provine din ateliere din lumea otomană
din estul Asiei Mici sau nordul Mesopotamiei (Androudis 2011, 300–301, fig. 2).
58
   Benkő 2004, 78, fig. 18; Lockner 1979, 63, abb. 15.
59
   Uppenkamp 2015, 64, fig. 2; Benkő 2004, 79, fig. 19.
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mai apropiată a apărut în cadrul cercetării arheologice de la Cluj‑Napoca.60 Prin
urmare, această piesă poate proveni din ateliere europene.
Toate piesele pot fi încadrate începând cu secolul XVI și până la începutul
secolului XVIII, datorită contextelor în care acestea au fost găsite. Primele patru
piese au fost descoperite în partea de nord a cetății medievale, în Piața Unirii,
fiind în general piese stricate și aruncate lângă fortificațiile cetății medievale,
precum și în șanțul acesteia. Ultimele două piese au fost descoperite pe strada
L. Blaga, în partea de sud a cetății medievale, în același context. Descoperirea
foarfecilor se leagă în special de o stradă din lemn care a funcționat probabil
până la începutul secolului al XVIII‑lea, iar sfeșnicul cu nr. cat. 5 a fost descoperit în stare fragmentară în sectorul B2, legat de ultima fază de funcționare a
canalului medieval de aducțiune a apei.
Cele șase piese au fost descoperite în cadrul cercetărilor arheologice
preventive din Timișoara și datate în perioada secolelor XVI–XVIII. Ele reflectă
parțial starea financiară a locuitorilor orașului din perioada otomană, precum
și legăturile economice ale acestuia cu alte centre comerciale din Imperiul
Otoman și din Europa occidentală.
Analiza întregului material arheologic descoperit în cadrul cercetărilor
arheologice preventive din Timișoara, precum și cele care vor avea loc în viitorul
apropiat, vor aduce noi informații asupra acestei categorii de artefacte, prezente
în viața de zi cu zi a locuitorilor orașului.
Catalog61
1. Sfeșnic (Pl II/1); Timişoara, Piața Unirii; ceramică; H – 20,5 cm, Hbază – 12 cm, Dbază
– 11 cm, Dfarfurie – 12 cm, Dsuport lumânare – 2,4 cm, Dtijei – 4,2 cm; maro deschis cu glazură
verde‑maroniu închis pe partea superioră; lucrat la roată; sfeșnic din ceramică cu o bază
înaltă, lățită și concavă la capătul superior pentru a se crea o suprafață pentru strângerea
reziduurilor (marginile fiind ușor înălțate în acest sens) și mult lățită la cel inferior, pentru
a asigura stabilitatea piesei, dispozitivul pentru montarea lumânări este înalt și prezintă
o îngustare după care revine la lățimea inițială și se mai îngustează ușor doar spre partea
superioară, buza este subliniată printr‑o mulură subțire ușor evazată; sec. XVI–XVII;
Inedit; Damasc62, Istanbul63; Cove – Hampshire64; Belgrad65; Muzeul Banatului Timişoara.
   Benkő 2004, 56, 76, pl. 27.
   Catalogul de față conține detalii care privesc locul de descoperire, dimensiuni, tehnica în
care a fost lucrată piesa, descriere, datare, specificați că piesele sunt inedite, analogii și locul de
păstrare.
62
  François 2012, pl. VI/2.
63
   Hayes 1992, 297–298, 372, 380.
64
   Haslam 1975, 182, no. 115.
65
   Bikić 2003, 86.
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2. Sfeșnic (Pl II/2); Timişoara, Piața Unirii; ceramică; H – 9 cm, Dbază – 10,5 cm, Dfarfurie –
10 cm, Dtijei – 4 cm; verde; lucrat la roată; sfeșnic din ceramică cu o bază înaltă, concavă
la capătul superior pentru crearea unei suprafețe, cu marginile ușor înălțate pentru
strângerea reziduurilor și mult lățită la cel inferior pentru a asigura stabilitatea piesei,
din păcate partea superioară este spartă; sec. XVI–XVII; inedit; Belgrad66; Muzeul
Banatului Timişoara.
3. Sfeșnic (Pl III/2); Timişoara, Piața Unirii; cupru; H – 22,5 cm, Hbază – 9 cm, Hlalea
– 5,4cm, Dbază – 10,5 cm, Dfarfurie – 7,5 cm, Dsuport lumânare – 2 cm, Dtijei – 2 cm; lucrat în
tipar; sfeșnic din bronz cu o bază înaltă concavă la ambele capete – în partea inferioară
pentru a asigura stabilitatea piesei, iar în partea superioră pentru a se crea o suprafață
pentru strângerea reziduurilor (marginile fiind ușor înălțate în acest sens), dispozitivul pentru montarea lumânări este înalt și prezintă o ușoară îngroșare urmată de o
mulură, după care revine la lățimea inițială, orificiul pentru lumânare este în forma
corolei de lalea, ușor de recunoscut în dantelăria delicată de la partea superioară; sec.
XVII; inedit; Szolnok67, Jeni‑Palánk68, Liptószentandrás69, Pecs70, Belgrad‑catedrala
medievală71, Timișoara – castel72; Muzeul Banatului Timişoara.
4. Sfeșnic (Pl III/1); Timişoara, Piața Unirii; alamă; H – 6,5 cm, Dbază – 10,6 cm, Dfarfurie
– 8,5 cm, Hcăpăcel – 1,2 cm, Dbaza căpăcel – 2cm, Ltijă–1,8 cm, ltijă – 0,3 cm, Gtijă – 0,1 cm;
lucrat în tipar, lipire; bază de sfeșnic din alamă sub formă de calotă de care este atașat
un disc anti picurare, locașul pentru lumânare lipsește, piesa a suferit reparații, fiind
descoperită împreună cu o țepușă care pare să îi aparțină; XVI–XVII; inedit; Europa
centrală73, Germania74, Cluj Napoca – str. Mărăști75; Muzeul Banatului Timişoara.
5. Sfeșnic (Pl II/3); Timişoara, strada L. Blaga; ceramică;; H – 17,2 cm, Hbază – 10 cm,
Dbază – 10,8 cm, Dfarfurie – 11,5 cm, Dsuport lumânare – 3,4 cm, Dtijei – 3,7 cm; gălbuie; lucrat
la roată; sfeșnic din ceramică cu o bază înaltă concavă la ambele capete, la cel de jos
pentru a asigura stabilitatea piesei, iar la cel superior pentru crearea unei suprafețe
pentru strângerea reziduurilor (marginile fiind ușor înălțate în acest sens), dispozitivul
   Bikić 2003, 86.
   Kovács 1984, 86, fig. 6.
68
  Vadas, 1986.
69
  http://mnm.hu/hu/gyujtemenyek/archaeological-department/torok-gyujtemeny.
70
   Hancz, Varga 2013, 76.
71
   Aici au fost găsite cinci piese întregi sau fragmentare și care au fost încadrate cronologic în
perioada dintre sec. XVI – 1688 (Popović, Bikić 2004, 189–190, fig. 210–214).
72
   Informație amabilă primită de la Zsuzsanna Kopeczny.
73
   Benkő 2004, 78, fig. 18.
74
   Lockner 1979, 63, abb. 15.
75
   Benkő 2004, 56, 76, pl. 27.
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pentru montarea lumânări este înalt, inelat; sec. XVI–XVII; inedit; Cove‑Hampshire76,
Belgrad77, Oradea‑palatul episcopal78; Muzeul Banatului Timişoara.
6. Foarfece (Pl III/3); Timişoara, strada L. Blaga; alamă; L – 18,8 cm, Lbraț ornamentat –
9,2 cm, llocaș – 2,6 cm, lbraț – 0,5 cm; lucrată prin decupare, batere, turnare în tipar,
incizare; foarfece pentru tăiat feștila‑mucarniță cu cel două brațe unite prin nituire,
coada alungită este decorată prin incizare și are aplicate mici tubulețe – asemănătoare unor mărgele din același metal, iar pe tăișul foarfecilor se află locașul special
pentru tăiat feștila în care se mai observă patru spații goale realizate prin decupare; sf.
sec. XVII – primele trei decenii ale sec. XVIII; inedit; Belgrad‑catedrala medievală79,
Oradea‑palatul episcopal80; Muzeul Banatului Timişoara.
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LIGHTING ARTIFACTS FOUND DURING THE RESCUE
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE CENTER OF TIMIŞOARA
Abstract
The rescue archaeological research in Timişoara, campaign 2013–2014, developed in
the old center of the town – Cetate Ward that superposes the medieval Turkish fortification
and the bastionary fortress built by Austrians in the first half of the 18th century. Streets
Lucian Blaga, Piaţa Libertăţii, Unirii and the adjacent streets were investigated there; the
defensive system of the ground Ottoman fortification, destroyed during the siege of 1716,
was so for the first time investigated by the archeologists; also various complexes dating
beginning with the prehistoric age up to the modern time were examined. Concurrently
with woody structures belonging to the Ottoman times, various archeological materials
were found, among which six artifacts might be noticed as they are connected with the
history of the town lightening. So, five candlesticks and a pair of scissors for candle cutting
were found on Lucian Blaga Street and in Piaţa Unirii. They date back in the second half of
the 16th century–the beginning of the 18th one, with analogiues both in the Ottoman world
and Central Europe.
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Pl. I. 1 Timișoara, zona centrală, ilustrație obținută cu ajutorul Google Earth accesat în
27.04.2016/ The map of Timișoara central area, illustrations provided by Google Earth
accessed at 27.04.2016.
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Pl. II. 1. Sfeșnic cat. nr. 1, descoperit în Timișoara – Piața Unirii, fotografie Șepețan Milan,
desen de Saftu Silviu/ Candlestick cat. no. 1 discovered in Unirii Square, foto by Șepețan
Milan drawing by Saftu Silviu; 2. Sfeșnic cat. nr. 3, descoperit în Timișoara – Piața Unirii,
fotografie Șepețan Milan desen de Saftu Silviu/ Candlestick cat. no. 3 discovered in Unirii
Square, foto by Sepetan Milan drawing by Saftu Silviu; 3. Sfeșnic cat. nr. 5, descoperit în
Timișoara – str. L. Blaga, fotografie Șepețan Milan desen de Saftu Silviu/ Candlestick cat. no.
5 discovered in L. Blaga Street, foto by Sepetan Milan, drawing by Saftu Silviu.
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Pl. III. 1 Sfeșnic cat. nr. 4, descoperit în Timișoara – Piața Unirii, fotografie Șepețan Milan,
desen de Saftu Silviu/ Candlestick cat. no. 4 discovered in Unirii Square, foto by Sepetan
Milan; 2. Sfeșnic cat. nr. 3, descoperit în Timișoara – Piața Unirii, fotografie Șepețan Milan,
desen de Saftu Silviu/ Candlestick cat. no. 3 discovered on L. Blaga Street, foto by Sepetan
Milan drawing by Saftu Silviu; 3. Foarfeci, descoperite în Timișoara – str. L. Blaga, fotografie
Șepețan Milan, desen de Saftu Silviu/ Scissors cat. no. 5 discovered on L. Blaga Street, drawing
by Saftu Silviu.

