BRĂŢĂRILE DE STICLĂ DESCOPERITE ÎN CADRUL CERCETĂRII
ARHEOLOGICE DIN CENTRUL ORAŞULUI TIMIŞOARA,
STR. LUCIAN BLAGA
ANA CRISTINA HAMAT
Muzeul Banatului Montan Reşiţa
anahamat@yahoo.com
Cuvinte cheie: Imperiul Otoman, Timişoara, bijuterii, brăţări de sticlă, secolele
XVII-XVIII
Keywords: Ottoman Empire, Timişoara, jewellery, glass bracelets, 17th-18th centuries
În 2014, Timişoara a beneficiat de un program de reabilitare a spaţiului public
din zona centrală. Cu această ocazie, a avut loc o cercetare de amploare în zona cetăţii
medievale şi post medievale şi în centrul oraşului modern. Prin urmare, locaţiile vizate
de cercetarea arheologică au fost Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe,
Piaţa Ţarcului şi străzile învecinate, printre care şi strada Lucian Blaga. Aici au fost
descoperite structuri şi complexe datând, în special, din timpul stăpânirii turceşti şi
austriece. Printre materialele arheologice descoperite pe str. Lucian Blaga sunt şi 20 de
fragmente de brăţări de sticlă. Obiectele de podoabă identificate în timpul cercetărilor
arheologice sunt foarte importante deoarece ne dau indicii despre viaţa privată a
locuitorilor oraşului şi comerţul practicat între zidurile cetăţii.
Cu ocazia lucrărilor de reabilitare a spaţiului public din Timişoara, desfăşurate
între toamna anului 2013 şi vara lui 2015, a avut loc o amplă cercetare arheologică în
pieţele şi pe străzile aflate în centrul vechi al oraşului, în cartierul Cetate. Cercetarea
preventivă a urmărit investigarea urmelor istorice aflate sub pavajul oraşului actual,
având în vedere faptul că acesta suprapune o locuire de epocă antică1, medievală,
postmedievală şi modernă2.
În cadrul proiectului a fost prinsă şi str. Lucian Blaga3 (Pl. I), aflată în partea de
sud a cetăţii otomane, precum şi în interiorul fortificaţiei bastionare din secolul al
XVIII-lea4, şi care, împreună cu str. Vasile Alecsandri şi Piaţa Libertăţii, reprezintă o
secţiune centrală prin centrul vechi al oraşului. În partea de sud a străzii se află Castelul
Huniade, actualul sediu al Muzeului Banatului Timişoara şi, prin urmare, strada se află
în zona laturii de sud a fortificaţiilor medievale. În partea de nord, str. Lucian Blaga se
învecinează cu Piaţa Libertăţii şi implicit cu zona băilor turceşti recent descoperite5.
1

În cadrul cercetării arheologice din Piaţa 700 a fost descoperită o groapă preistorică, vezi Bozu et al.
2014, p. 246; În Piaţa Unirii au fost descoperite, de asemenea, complexe preistorice, informaţie amabilă
primită de la A. Szentmiklosi, căruia îi mulţumim.
2
Rădulescu 2006; Draşovean et al. 2007; Rădulescu, Tănase, Kopeczny 2008; Szentmiklosi, Bălărie
2012; Kopeczny 2013; Mare, Szentmiklosi, Bălărie 2014; Bozu et al. 2014.
3
Colectivul de cercetare a fost condus de către dr. A. Flutur de la Muzeul Banatului Timişoara, alături
de care am lucrat împreună cu dr. D. Tănase, din cadrul aceleaşi instituţii, cărora le mulţumesc pentru
posibilitatea de-a publica materialul.
4
Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 225.
5
Cercetarea arheologică în Piaţa Libertăţii a fost făcută de către un colectiv al Universităţii de Vest condus de
către Dorel Micle, din care au făcut parte Mariana Crânguşi-Balaci şi Călin Timoc, fiind desfăşurată în perioada
2013-2014.
Sargetia. Acta Musei Devensis (S.N.), VI, 2015, p. 101-119.
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Cercetarea pe această stradă a cunoscut două etape, cercetarea arheologică preventivă şi
supravegherea lucrărilor. În cadrul săpăturii preventive, sectoarele cercetate, în număr
de 17, au fost denumite convenţional cu litera „B”, la care s-a adăugat o numerotare cu
cifre arabe. Au fost documentate astfel mai multe faze de construcţie în lemn aparţinând
cetăţii medievale, un canal medieval de aducţiune a apei, realizat din piatră şi cărămidă,
structuri de cărămidă din secolul al XVIII-lea (din sistemul de canalizare al fortificaţiei
bastionare) şi o amenajare realizată din mortar compact6, întinsă pe aproape 40 m7 şi
care pare să fie o piaţă amintită la jumătatea secolulului al XVII-lea de către Evlya
Çelebi8, precum şi canalizarea Vidrighin, realizată la începutul secolului al XX-lea.
Supravegherea arheologică a urmărit verificarea racordurilor la canalizare, realizarea
căminelor de vizitare precum şi urmărirea lucrările de suprafaţă care au avut loc aici,
fiind practicate în acest scop 27 de casete, notate cu „C” urmat de numerotarea cu cifre
arabe9. Rezultatele supravegherii arheologice au completat pe alocuri informaţiile
obţinute în prima etapă.
Excavarea complexelor arheologice de pe această stradă a avut ca urmare
descoperirea unui material arheologic bogat, specific pentru sfârşitul secolului al
XVI-lea şi până în secolul al XIX-lea, format din ceramică, porţelan, obiecte de fier şi
bronz, obiecte din sticlă şi piatră sau material organic (oase, obiecte din piele de origine
animală, obiecte din lemn, cochilii de scoici, coji de ouă, carapace de broască ţestoasă,
sâmburi de fructe sau chiar fructe şi legume), foarte bine păstrat în solul mlăştinos al
oraşului10. Între acestea, se diferenţiază o categorie aparte de obiecte de podoabă şi
anume brăţările de sticlă11. În cadrul cercetărilor de pe str. L. Blaga au fost descoperite
20 de fragmente de la 18 brăţări12, majoritatea dintre ele provenind din contexte datate
în perioada stăpânirii otomane şi începutul dominaţiei austriece.
Brăţările de sticlă colorată sunt descoperiri des întâlnite în lumea medievală, atât
în contexte arheologice care ţin de lumea bizantină, cât şi mai târzii. Acestea se găsesc
frecvent în contextele arheologice încadrate fie epocii mamelucilor, fie Imperiului
Otoman. Prin urmare au fost găsite în Orient, Yemen, Emiratele Arabe, Iran, Irak, în
Africa, India13 sau pe teritoriul Europei14, mai ales în România şi Ungaria15. Pentru
perioada secolelor XIII-XVI, aceste mici bijuterii sunt destul de populare, însă mai
reduse calitativ decât în perioada anterioară, mamelucă16. Numărul mare de descoperiri
pare să indice chiar o producţie în masă a acestui tip de bijuterie17. Pe teritoriul
României şi mai ales al Banatului, brăţările de sticlă apar încă din antichitate18, fiind
legate în general de ocupaţia romană19. În evul mediu, astfel de artefacte apar în diferite
necropole, cum sunt cele de la Gornea – Cuptoare, Caransebeş – Măhala, Şopotu Vechi
6

Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 226.
Hamat 2014, p. 9.
8
Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 226.
9
Hamat 2014.
10
Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 234.
11
Flutur, Hamat, Tănase 2014, p. 235, pl. XIII.
12
Două brăţări fragmentare sunt compuse din câte două piese, înregistrate astfel: Nr. 9.1, 9.2 şi 15.1, 15.2.
13
Boulogne 2008, p. 127.
14
Spaer 1992, p. 45.
15
Ţeicu 1981; Radičević 2012.
16
Spaer 2001, p. 196-197.
17
Spaer 1992, p. 56.
18
Hamat 2011, p. 89-101.
19
Ele apar înainte chiar de secolul al IV-lea, la Tibiscum unde probabil că erau și produse, vezi Ţeicu
1981, p. 495; Hamat 2011.
7
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şi Omolica, sau în contextele de locuire de la Gornea – Ţărmuri şi Zomoniţa, fiind
datate în intervalul cuprins între secolele XII-XIII20 şi asociate, în principal, cu relaţiile
comerciale ale populaţiei din acest spaţiu cu Imperiul Bizantin. Prin urmare, ele au fost
considerate produse de import pentru Banat21, cu o provenienţă probabilă din ateliere
imperiale de felul celui descoperit la Corint pentru secolul al XI-lea22 sau din imediata
apropiere a Banatului23. Astfel de brăţări medievale bizantine se află în colecţiile
Muzeului Banatului Montan din Reşiţa, ale Muzeului de Etnografie şi al Regimentului
de Graniţă din Caransebeş şi în colecţiile vechi ale Muzeului Banatului Timişoara. Cele
mai numeroase sunt descoperirile de brăţări de sticlă din perioada de apogeu a secolelor
XII-XIII în Dobrogea24.
Pentru perioada autorităţii otomane asupra Banatului, foarte multe astfel de
brăţări se află în colecţiile Muzeului Banatului Timişoara25 şi fac parte din colecţia
veche a muzeului, provenind fie din achiziţii diverse, fie au menţionat ca loc de
descoperire diverse locaţii din Timişoara26 sau Cenad27. Unele dintre acestea au fost
publicate de către D. Ţeicu ca fiind medievale de tradiţie bizantină28, altele, mai recente,
au fost publicate în diverse rapoarte de cercetare29. Însă cele mai multe dintre ele, mai
ales din vechea colecţie, au rămas încă nepublicate. Alături de acestea, astfel de brăţări
se află şi în colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea30.
De dată mai recentă sunt piesele de sticlă din secolele XVIII-XIX descoperite la
Bucureşti31, în jud. Giurgiu la Gogoşari – Răleşti32, Brăila, Galaţi la biserica Precista și
Călărași33, în jud. Ilfov pe teritoriul comunelor Tunari, Vânători și Petrichioaia sau în
jud. Călărași, la Sultana34.
Cele douăzeci de fragmente apărute pe str. L. Blaga din Timișoara reprezintă,
astfel, un mic eșantion asociat, în mare măsură, cu perioada sfârșitului de secol XVII și
începutului de secol XVIII, însă cu câteva exemplare care se încadrează, pe baza
contextului arheologic, în secolul al XIX-lea. În general este vorba de mici fragmente
care provin de la brăţări de copii, sparte și pierdute printre rămășiţele fortificaţiei
medievale și turcești de aici. În cele ce urmează vom încerca să încadrăm cronologic și
tipologic aceste fragmente, pe baza contextului arheologic, și să aducem în discuţie
funcţionalitatea și posibila provenienţă a acestora.
Tipologia brăţărilor de sticlă este deosebit de importantă, încadrarea tipologică
adecvată poate oferi multe informaţii despre provenienţa brăţării și poate ajuta la o
20

Ţeicu 2009, p. 21.
Ţeicu 2009, p. 23-24.
22
Čorović-Ljubinković 1975, p. 64-65.
23
Ţeicu 1981, p. 495; Radičević 2012, p. 386.
24
Amintim descoperirile de la Păcuiul lui Soare, Issacea – Vicina, Gărvan – Dinogeţia, Nufăru –
Preslaviţa, Capidava, Hârşova, Capul Dealului – Oltina. În total G. Mănucu-Adameşteanu inventariase un
număr de 4945 de brăţări de sticlă, vezi Diaconu, Vîlceanu 1972; Poll, Mănucu-Adameşteanu, Bugoi
2011, p. 160; Mănucu-Adameşteanu, Poll 2012, p. 392.
25
Ţeicu 1981, fig. 6.
26
Informaţie amabilă D. Tănase, căreia îi mulţumim.
27
Ţeicu 1981, fig. 6.
28
Ţeicu 1981, p. 491-496.
29
Rădulescu, Tănase, Kopeczny 2008, pl. V.
30
Rusu et al. 2002, p. 115.
31
Poll, Mănucu-Adameşteanu, Bugoi 2011.
32
Poll 2013.
33
Poll 2013, p. 49.
34
Poll 2013, p. 50.
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datare mai precisă. Criteriile tipologice sunt în număr de patru35: tehnica de producere,
forma secţiunii, culoarea, modul în care este tratată suprafaţa.
1.Tehnica de producere:
În funcţie de acest criteriu avem două subtipuri:
1. A. Brăţări cu margini lipite;
1. B. Brăţări cu corpul dintr-o bucată, fără lipitură.
Acest criteriu este deosebit de important, deoarece poate încadra un anumit
artefact într-o anumită perioadă, de la modul de pregătire a materiei prime, la tehnica de
lucru sau la decor. În ceea ce privește tehnica de realizare a brăţării, aceasta cunoaște
două procedee, ambele folosite în această perioadă36. În cazul 1. A., bara de sticlă caldă
se îndoaie și capetele se sudează. În cazul 1. B., o bucată de sticlă caldă este împunsă cu
o bară de metal, după care prin centrifugare manuală se crează interiorul gol și corpul
brăţării37. Ultima tehnică se pare că prevalează pentru producerea bijuteriilor în spaţiul
islamic38. Majoritatea pieselor din catalogul nostru au fost lucrate prin centrifugare. Este
vorba despre piesele cu secţiune semiovală. Această tehnică se folosește prin urmare
inclusiv în secolul al XIX-lea, așa cum atestă piesa cu nr. cat. 10. Fragmentul cu nr. cat.
3 nu poate fi încadrat din cauză că este prea mic. Brăţările cu secţiune elipsoidală pot fi
lucrate în egală măsură în ambele tehnici. Din păcate, starea fragmentară ne împiedică
să le putem atribui cu siguranţă la una dintre acestea.
2. După forma secţiunii:
Tipul se împarte în două subtipuri:
2. A. Semiovală – brăţările cu nr. cat. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 15.1,
15.2, 16, 17, 18;
2. B. Elipsoidală – brăţările cu nr. cat. 5, 13, 14.
Un astfel de criteriu tipologic nu poate constitui un element de datare39, însă
poate ajuta la stabilirea mărcii unui anumit atelier și, prin urmare, poate fi de folos la
încadrarea cronologică a artefactului. Brăţările produse în această epocă se disting
printr-o secţiune semiovală, aproape ascuţită în partea superioară și ușor asimetrică40,
trăsătură care se regăsește la majoritatea pieselor noastre.
3. După culoare:
În funcţie de acest criteriu avem următorele două subtipuri:
3. A. Monocrome – turcoaz (nr. cat. 8, 9.1, 9.2, 10, 12, 13, 14, 18), albastru
cobalt (nr. cat. 3, 5, 11, 15.1, 15.2), albastru închis (nr. cat. 6), verde transparent (nr. cat.
1), negru (nr. cat. 4).
3. B. Policrome – brăţările cu nr. cat. 2, 7, 16, 17.
În arta musulmană, culorile pot avea valenţe apotropaice sau profilactice, prin
urmare brăţările pot avea și funcţia de amuletă41. Astfel, albastrul protejează de rău,
negrul simbolizează tristeţea, roșul are o conotaţie ezoterică fiind culoarea frumuseţii,
verdele este culoarea veșmântului lui Ali și, prin urmare, semnifică bucuria, albul
puritatea și loialitatea, iar galbenul iubirea și trădarea în același timp42.
35

Forma barei în secţiune, aspectul suprafeţei sau culoarea au fost folosite drept criterii tipologice și
de către P. Diaconu și D. Ţeicu, vezi Diaconu1972, p. 150; Ţeicu 1981, p. 492-493.
36
Spaer 1992, p. 47.
37
Spaer 2001, p. 193.
38
Boulogne 2006, p. 265.
39
Ţeicu 1981, p. 495.
40
Spaer 1992, p. 47.
41
Boulogne 2008, p. 141.
42
Boulogne 2008, p. 142.
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Culorile verde oliv, maro sau galben43, albastru cobalt44 sunt produse în
atelierele de sticlărie otomane după reţete asemănătoare cu cele bizantine45, fiind, în
general, folosite culori închise, iar sticla este de obicei translucidă46. Culoarea turcoaz
apare mai târziu, în secolul al XVI-lea47, în situri islamice târzii cum sunt cele de la
Damasc, Masyaf, Beirut şi Qasr al-Hayr48. În general se lucra cu sticlă translucidă, cea
opacă fiind folosită mai rar, mai ales în perioada târzie49. La ornamentarea brăţărilor se
folosește însă aproape întotdeauna sticlă opacă50.
4. După modul în care este tratată suprafaţa:
Acest tip prezintă două variante:
4. A. Lisă - 1, 4, 5, 6, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14, 15.1, 15.2, 12.
4. B. Cu aplicaţii - 2, 7, 16, 17.
Suprafaţa lisă se remarcă la majoritatea brăţărilor prezente în catalogul de faţă,
situaţie explicabilă prin faptul că astfel de brăţări erau mult mai ușor de realizat, posibil
chiar și local. Patru fragmente încadrate în tipul 4. B. sunt însă diferite. Ele aparţin unui
tip cunoscut, tipul D – brăţară cu decoraţii colorate aplicate și atribuit de către M. Spaer
perioadei otomane51. Fragmentele cu numărul 2, 7 și 16 se încadrează tipului de brăţară
cu pete D.d52, realizat prin aplicarea pe corpul brăţării a unor pete multicolore din sticlă,
specifice pentru perioada otomană târzie, model folosit până în secolul al XIX-lea53.
Fragmentul de brăţară cu nr. cat. 17 aparţine tipului D.c la M. Spaer și anume cu
aplicaţii de tip ochi de mozaic54, caracteristic pentru atelierul din Hebron55, întâlnit și în
Egipt unde este aplicat pe o brăţară cu suprafaţa în secţiune plată, la fel ca în cazul nostru.
Toate patru sunt de import, fragmentul 7 poate proveni din atelierele egiptene
unde se produceau cu preponderenţă brăţări din sticlă opacă56, spre deosebire de
atelierele siriene sau palestiniene unde se îmbrăca brăţara într-o peliculă opacă –
procedeul fiind specific acestor ateliere57.
Decorul geometric poate avea o semnificaţie religioasă, iar în opinia lui
S. Boulogne, chiar o conotaţie religioasă58.
Ornamentele, în formă de linii, mozaic, plasture, sunt realizate din sticlă și
aplicate pe corpul brăţării înainte de întărirea sticlei, fie pe bara de sticlă caldă încă,
după care capetele erau lipite, sau în cazul 1. B. direct pe brăţară, care era apoi încălzită
bine în cuptor până la punctul în care decoraţia aplicată adera la corpul brăţării59.
Starea de conservare a acestor podoabe este destul de proastă, sticla fiind un
material perisabil. Fragmentele sunt mici, mai puţin de jumătate din corpul brăţării și
43

Canav-Özgümüs 2012, p. 356.
Boulogne, Henderson 2009, p. 56.
45
Canav-Özgümüs 2012, p. 356.
46
Boulogne, Henderson 2009, p. 56.
47
Canav-Özgümüs 2012, p. 356.
48
Boulogne, Henderson 2009, p. 57.
49
Spaer 1992, p. 47.
50
Spaer 1992, p. 47.
51
Spaer 2001, p. 195.
52
Spaer 2001, p. 194.
53
Spaer 2001, p. 203.
54
Spaer 1992, fig. 10; Spaer 2001, p. 195.
55
Spaer 1992, p. 54.
56
Spaer 1992, p. 57.
57
Spaer 2001, p. 195.
58
Boulogne 2008, p. 141.
59
Boulogne 2008, p. 138.
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doar în două cazuri acestea se pot lipi. La problemele legate de conservare contribuie și
faptul că sticla este foarte deteriorată din cauza solului mlăștinos, prin urmare suprafaţa
se exfoliază foarte ușor.
În ceea ce privește locul descoperirii, menţionăm, pentru început, că două
fragmente au fost descoperite în umplutura canalizării Vidrighin și, prin urmare, ele nu
pot fi datate clar pe baza contextului.
Astfel, în B2, în umplutura canalizării Vidrighin60 și la mare adâncime, a fost
descoperit fragmentul cu nr. cat. 18. Pe baza tipologiei și a contextului în care a fost
găsit, este posibil să dateze în secolele XVIII-XIX.
În B3*, în șanţul de implementare al canalului 461 – un canal austriac, a fost
descoperit fragmentul cu nr. cat. 8, fiind datat pe baza contextului în secolul al XVIII-lea.
În B4, în şanţul de implementare al canalului 262, care traversează strada, au fost
descoperite fragmentele cu nr. cat. 3, 4, 5, 6, 7, care pot fi încadrate pe baza contextului și a
tipologiei în ultima etapă a stăpânirii turcești și prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
În B6*, pe ultimul nivel de amenajare al C363, au fost descoperite fragmentele cu
nr. de cat. 1, 14, 15.1, 15.2, 16, 17. Datorită contextului, C3 este o stradă care a
funcţionat în ultima perioadă a cetăţii medievale turcești, înainte de construierea
fortificaţiei bastionare austriece. Deși tipologic fragmentele 1, 16 şi 17 se pot încadra în
perioada stăpânirii otomane, datorită contextului ele se datează începând cu sfârșitul
secolului al XVII-lea și până în primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea.
În B7* au fost descoperite în exteriorul C1 – o locuinţă din lemn64, la 1,70 m
adâncime, două fragmente din aceeași brăţară 9.1 și 9.2. Acestea se pot data de la finalul
secolului al XVII-lea și până la ridicarea fortificaţiei bastionare.
În B8, în umplutura racordului la Vidrighin65, a fost descoperit fragmentul cu nr.
cat. 10, prin urmare nu se poate data cu precizie, posibil în perioada modernă.
În cadrul supravegherii în C266, la limita inferioară a unei nivelări care ţine de
fortificaţia austriacă a fost descoperit fragmentul de brăţară cu nr. cat. 2, datat prin
urmare la începutul secolului al XVIII-lea, însă legat de ocupaţia turcească a orașului.
Tot în cadrul supravegherii, în C4, în exteriorul lui G167 – o locuinţă de lemn la
-3,50 m, a fost descoperit fragmentul cu nr. cat. 11, în interiorul lui G1, chiar în prima
fază de amenajare a fost găsit fragmentul cu nr. cat. 12, iar într-o spărtură a canalului 2
– austriac, a fost descoperit fragmentul cu nr. cat. 13. Prin urmare fragmentul cu nr. de cat. 12
poate fi datat în secolul al XVII-lea pe baza contextului, în timp ce nr. cat. 11 poate fi datat
posibil din secolul XVII, iar piesa cu nr. cat. 13 aparţine secolelor XVIII-XIX.
Datarea generală a acestor artefacte, aşa cum reiese şi din contextul stratigrafic,
aflat în concordanţă cu analogiile tipologice, este cuprinsă între secolele XVII-XIX. Se
remarcă brăţările încadrate în categoria tipologică a suprafeţei cu aplicaţii, care fac parte
din cadrul brăţărilor de tradiţie otomană, lucrate probabil în ateliere din Imperiu şi
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ajunse în Timişoara prin intermediul comerţului sau împreună cu stăpânul. În general,
brăţările monocrome în nuanţe de turcoaz sau albastru închis, precum şi negru au fost
datate în majoritatea cazurilor, în secolele XVII-XIX. Această situaţie adevereşte
situaţia reamarcată de I. Poll. Pe baza descoperirilor de până la nivelul anului 2013,
autoarea a tras concluzia că tipul caracteristic de brăţară din sticlă pentru secolele
XVIII-XIX este cel de culoare albastră – de la turcoaz la albastru închis şi verde închis,
cu secţiune triunghiulară, cu una sau două nervuri pe fiecare latură formând pe mijloc o
proeminenţă68. Există însă şi excepţii, aşa cum este fragmentul cu nr. cat. 11, care a fost
descoperit în umplutura unei locuinţe de perioadă otomană.
Funcţionalitatea acestor brăţări este una destul de simplă, ele erau purtate fie de
femei mature, fie de copile, cele mai multe fragmente provenind de la brăţări foarte mici
care puteau fi purtate doar de copii. Bijuteriile se puteau purta atât pe mâini, la
încheietură sau pe antebraţ, cât şi pe glezne69.
Dacă acceptăm ipoteza lui S. Boulogne, şi anume funcţia apotropaică şi
profilactică a brăţării, atunci ideea că astfel de bijuterii nu erau purtate, în lumea
musulmană, tot timpul anului pare verosimilă. Aceeaşi cercetătoare susţinea că portul
unor astfel de bijuterii poate fi legat de anumite sărbători70. Ipoteza ni se pare destul de
interesantă, în condiţiile în care datorită perisabilităţii sticlei, aceste brăţări erau foarte
fragile, însă numărul mic de descoperiri nu justifică o folosinţă îndelungată şi de către
toată lumea, cel puţin până în secolul al XVII-lea. Pe de altă parte, sticla este un
material reciclabil, prin urmare numărul mic se poate datora şi acestui fapt.
Un alt capitol important îl reprezintă producţia brăţărilor de sticlă. Producerea de
bijuterii de sticlă se presupune că este un meşteşug specializat71, practicat atât în
atelierele mici, cât şi în mari centre de producere a sticlei72. Volumul producţiei a dus la
presupunerea că acesta era unul în masă73.
Pe teritoriul României, ateliere care produceau brăţări de sticlă se află
menţionate la Ostrov şi Nufăru, cu o producţie care se întinde până la începutul
secolului al XX-lea74. Desigur că pentru Transilvania sunt amintiţi meşteri sticlari la
Cluj începând cu jumătatea secolului al XV-lea, la Sibiu şi Braşov în a doua jumătate a
secolului al XV-lea, Râşnov, Oradea, Mediaş şi Bistriţa, în secolul al XVI-lea75, însă
A. A. Rusu presupunea că cei mai mulţi dintre aceştia sunt geamgii76. De asemenea, la
Alba Iulia a fost descoperită locuinţa – atelierul unui sticlar datat în vremea lui
Sigismund de Luxemburg77. Pentru toţi meşterii sticlari menţionaţi nu există din păcate
dovada că în atelierele lor s-ar fi produs şi bijuterii de sticlă.
În lumea musulmană, sunt deja foarte cunoscute atelierele de la Damasc şi
Hebron, care au produs sticlă şi bijuterii din sticlă până recent sau încă mai produc78.
Despre atelierul de la Hebron există multe mărturii medievale ale unor călători, care
atestă faptul că aici se fabricau tot felul de obiecte de sticlă, între care şi bijuterii. Prin
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urmare producţia de sticlă este foarte diversificată79. Acest atelier a rămas cel mai mare
producător de brăţări de sticlă pe toată perioada stăpânirii otomane80, începând cu
secolul al XIV-lea81 şi este posibil ca cel puţin un fragment de brăţară – 17, să provină
de aici. Un alt atelier cunoscut se află la Tyr82. De asemenea sunt menţionate ateliere în
secolul al XVI-lea în Yemen, şi apoi mai târziu chiar la Cairo şi în Nepal83.
Nu credem că trebuie exclusă prezenţa producţiei locale, în oraş sau în
apropierea lui, mai ales că acest fapt a fost demonstrat deja pentru Ungaria cu ajutorul
analizelor chimice. Sticla de perioadă otomană descoperită în Ungaria avea ca origine
bazinul Mediteranei, însă a fost identificată şi producţia locală de epocă otomană din
Europa Centrală84.
Cu toate că în majoritatea muzeelor din Europa, Asia sau Africa, precum şi în
multe colecţii private, există brăţări din sticlă de perioadă otomană, interesul pentru
studiul artefactelor de acest gen a fost unul destul de limitat până în ultimul deceniu al
secolului trecut. Situaţia se datorează faptului că multe dintre artefacte nu aveau un
context arheologic clar, pentru că în timpul excavaţiilor perioada amintită nu a fost
considerată interesantă, fiind urmărite etape istorice mai vechi în situri arheologice din
Orient sau Africa, şi prin urmare artefactele erau colectate fără prea mare grijă. În al
doilea rând, straturile superioare au fost găsite deja deranjate, cu materiale amestecate,
fără a avea o cronologie strictă ale acestora85. Abia în ultimii 25 de ani acest tip de
materiale au suscitat într-adevăr interesul specialiştilor. Excavarea sistematică a unor
situri arheologice din această perioadă, aşa cum este cazul Timişoarei, aduce în prezent
noi materiale, importante pentru a înţelege tradiţiile vremii, obiceiurile locale şi, nu în
ultimul rând forma şi rolul comerţului în cadrul Imperiului Otoman şi în afara graniţelor
acestuia. Informaţiile oferite în acest articol vor fi completate, sperăm cât mai repede,
prin publicarea restului brăţărilor de sticlă descoperite în cetatea Timişoarei, din colecţia
mai veche sau din cercetările arheologice recente.
Catalog86
1. Brăţară; (Pl. V/1); Timişoara, str. L. Blaga, B6*; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 22 mm, diam. = 4,6 mm; brăţară din sticlă, verde, transparentă,
suprafaţa nedecorată; sfârşitul sec. XVII – primele trei decenii ale sec. XVIII; inedită;
MBM, nr. inv. 385/2014.
2. Brăţară; (Pl. V/2); Timişoara, str. L. Blaga, C2; exemplar fragmentar; sticlă verde,
transparentă; lucrată manual; lung. = 40 mm, diam. = 4,6 mm; brăţară din sticlă verde
transparentă cu aplicaţii de tip pată de culoare verde flancate de linii oblice maro închis,
începutul sec. XVIII; inedită; MBM, nr. inv. 1/2014.
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3. Brăţară; (Pl. V/3); Timişoara, str. L. Blaga, B4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 6 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă albastră transparentă, suprafaţă
nedecorată; sfârşitul sec. XVII – prima jumătate a sec. XVIII; inedită; MBM, nr. inv.
166/2014.
4. Brăţară; (Pl. V/4); Timişoara, str. L. Blaga, B4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 46 mm, diam. = 6 mm; brăţară din sticlă neagră cu nuanţe de verde,
transparentă, suprafaţă nedecorată; sfârşitul sec. XVII – prima jumătate a sec. XVIII;
inedită; MBM, nr. inv. 167/2014.
5. Brăţară; (Pl. V/5); Timişoara, str. L. Blaga, B4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 50 mm, diam. = 6 mm; brăţară din sticlă albastru cobalt, transparentă,
suprafaţă nedecorată; sfârşitul sec. XVII – prima jumătate a sec. XVIII; inedită; MBM,
nr. inv. 167/2014.
6. Brăţară; (Pl. V/6); Timişoara, str. L. Blaga, B4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 26 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă albastru închis, transparentă,
suprafaţă nedecorată; sfârşitul sec. XVII – prima jumătate a sec. XVIII; inedită; MBM,
nr. inv. 167/2014.
7. Brăţară; (Pl. V/7); Timişoara, str. L. Blaga, B4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 40 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă alb argintie, mată cu aplicaţii
de tip pată de culoare verde şi linii oblice galbene din sticlă mată; sfârşitul sec. XVII –
prima jumătate a sec. XVIII; inedită; MBM, nr. inv. 167/2014.
8. Brăţară; (Pl. V/8); Timişoara, str. L. Blaga, B3*; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 24 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă turcoaz, transparentă, suprafaţă
nedecorată; sec. XVIII; inedită; MBM, nr. inv. 208/2014.
9.1. Brăţară; (Pl. V/9); Timişoara, str. L. Blaga, B7*; exemplar fragmentar; sticlă;
lucrată manual; lung. = 32 mm, diam. = 3 mm; brăţară din sticlă turcoaz, transparentă,
suprafaţă nedecorată, se întregeşte cu 9.2; sfârşitul sec. XVII – începutul sec. XVIII;
inedită; MBM, nr. inv. 399/2014.
9.2. Brăţară; (Pl. V/10); Timişoara, str. L. Blaga, B7*; exemplar fragmentar; sticlă;
lucrată manual; lung. = 30 mm, diam. = 3 mm; brăţară din sticlă turcoaz, transparentă,
suprafaţă nedecorată, se întregeşte cu 9.1; sfârşitul sec. XVII – începutul sec. XVIII;
inedită; MBM, nr. inv. 399/2014.
10. Brăţară; (Pl. VI/1); Timişoara, str. L. Blaga, B8; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 16 mm, diam. = 3 mm; brăţară din sticlă turcoaz, transparentă, suprafaţă
nedecorată; sec. XIX; inedită; MBM, nr. inv. 345/2014.
11. Brăţară; (Pl. VI/2); Timişoara, str. L. Blaga, C4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 20 mm, diam. = 3 mm; brăţară din sticlă albastru cobalt, transparentă,
suprafaţă nedecorată; sec. XVII; inedită; MBM, nr. inv. 2/2014.
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12. Brăţară; (Pl. VI/3); Timişoara, str. L. Blaga, C4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 46 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă turcoaz, transparentă, suprafaţă
nedecorată cu striaţii longitudinale, dovadă a faptului că a fost lucrată prin centrifugare;
sec. XVII; inedită; MBM, nr. inv. 3/2014.
13. Brăţară; (Pl. VI/4); Timişoara, str. L. Blaga, C4; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 26 mm, diam. = 3 mm; brăţară din sticlă turcoaz, transparentă, suprafaţă
nedecorată; sec. XVIII-XIX; inedită; MBM, nr. inv. 4/2014.
14. Brăţară; (Pl. VI/5); Timişoara, str. L. Blaga, B6*; exemplar fragmentar; sticlă;
lucrată manual; lung. = 40 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă albastru turcoaz,
transparentă, suprafaţă nedecorată; sfârşitul sec. XVII şi până în primele trei decenii ale
secolului al XVIII-lea; inedită; MBM, nr. inv. 400-403/2014.
15.1 Brăţară; (Pl. VI/6); Timişoara, str. L. Blaga, B6*; exemplar fragmentar; sticlă;
lucrată manual; lung. = 23 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă albastru cobalt,
transparentă, suprafaţă nedecorată; sfârşitul sec. XVII şi până în primele trei decenii ale
secolului al XVIII-lea; inedită; MBM, nr. inv. 400-403/2014.
15.2 Brăţară; (Pl. VI/7); Timişoara, B6*; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată manual;
lung. = 19 mm, diam. = 4 mm; brăţară din sticlă albastru cobalt, transparentă, suprafaţă
nedecorată; sfârşitul sec. XVII şi până în primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea;
inedită; MBM, nr. inv. 400-403/2014.
16. Brăţară; (Pl. VI/8); Timişoara, str. L. Blaga, B6*; exemplar fragmentar; sticlă;
lucrată manual; lung. = 35 mm, diam. = 5 mm; brăţară din sticlă verde transparentă cu
aplicaţii de tip pată de culoare verde flancate de linii oblice maro închis, oranj şi
galbene; sfârşitul sec. XVII şi până în primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea;
inedită; MBM, nr. inv. 400-403/2014.
17. Brăţară; (Pl. VI/9); Timişoara, str. L. Blaga, B2; exemplar fragmentar; sticlă; lucrată
manual; lung. = 36 mm, diam. = 5 mm; brăţară din sticlă albastru cobalt, transparentă,
suprafaţă nedecorată; sec. XVIII-XIX; inedită; MBM, nr. inv. 86/2014.
18. Brăţară; (Pl. VI/10); Timişoara, str. L. Blaga, B6*; exemplar fragmentar; sticlă;
lucrată manual; lung. = 36 mm, diam. = 5 mm; brăţară din sticlă verde transparentă cu
aplicaţii de tip ochi de mozaic format din linii negre şi albe flancate de pete galbene şi
oranj; sfârşitul sec. XVII şi până în primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea;
inedită; MBM, nr. inv. 400-403/2014.
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Pl. I. Timişoara – vedere generală; Strada Lucian Blaga (detaliu)
(după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. I)
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Brăţările de sticlă descoperite în centrul oraşului Timişoara

1

2

Pl. II. 1. B2, vedere generală (după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. IV/ 1); 2. B3*, bolta de
cărămidă (după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. IV/ 2)
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1

2

3

Pl. III. 1. B4, bolta de cărămidă (după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. V/1); 2. B4, canalul 3
(după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. V/2); 3. B4, bolta de cărămidă (după Flutur, Hamat,
Tănase 2014, pl.V/ 3)
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Brăţările de sticlă descoperite în centrul oraşului Timişoara
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Pl. IV. 1. B5, vedere generală (după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. VI/1); 2. B6*, vedere
generală (după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. VI/2); 3. B6*, vedere generală cu C3 şi C4
(după Flutur, Hamat, Tănase 2014, pl. VI/3); 4. B7, vedere generală (după Flutur, Hamat,
Tănase 2014, pl. VI/4)
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Pl. V. 1. Brăţară, nr. 1; 2. Brăţară, nr. 2; 3. Brăţară, nr. 3; 4. Brăţară, nr. 4; 5. Brăţară, nr. 5;
6. Brăţară, nr. 6; 7. Brăţară, nr. 7; 8. Brăţară, nr. 2; 9. Brăţară, nr. 9.1; 10. Brăţară, nr. 9.2
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Pl. VI. 1. Brăţară, nr. 10; 2. Brăţară, nr. 11; 3. Brăţară, nr. 12; 4. Brăţară, nr. 13; 5. Brăţară, nr. 14;
6. Brăţară, nr. 15.1; 7. Brăţară, nr. 15.2; 8. Brăţară, nr. 16; 9. Brăţară, nr. 18; 10. Brăţară, nr. 17
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Glass Bracelets Discovered During the Archaeological Research in the Center of
Timișșoara City, Lucian Blaga Street
Abstract
In 2014, the city of Timișoara benefited from a program for the rehabilitation of
public spaces in the town center. On this occasion, an extended research took place on
the center of the modern city, in the area located both within the medieval and post
medieval fortress. Thus, the locations targeted by the archaeological research are Piaţa
Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa Ţarcului and the neighbouring streets
among which Lucian Blaga Street. Here, they have been discovered structures and complexes
dating especially during the Ottoman and Austrian rule of this city. Among the
archaeological materials discovered on L. Blaga Street, they are also 20 fragments of
glass bracelets. These findings are very important because they tell us about the private
life of the inhabitants of the city and about the trade practiced between the city walls.
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