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CERAMICA  DIN  PERIOADA  OTOMANĂ  TÂRZIE  DESCOPERITĂ  RECENT 
LA  CETATEA  TURNU.  ANALIZĂ  PRELIMINARĂ 

 
 

Adriana GAŞPAR* 
 

Abstract: This is a preliminary study of the ceramic artifacts from the rescue excavations 
carried out at Turnu Fortress, seasons 2018-2019. The following were analysed: four fragments of 
faience represented by coffee cups and maybe a plate, one possible Chinese porcelain fragment, four 
fragments of jugs, a candlestick, a stove tile and forty-two whole and fragmented clay pipes. The 
faience fragments belong to the luxury vessel category and are products of Islamic workshops that 
followed the Iznik and Kütahya styles. They can be chronologically dated to the sixteenth and 
seventeenth-eighteenth centuries. The vessels for common use are represented by jugs that are 
common forms of vessels widespread in the Ottoman provinces. Included in the category of special 
objects are candlesticks for lighting and stove tiles for heating the rooms. They are common forms from 
Ottoman contexts, widespread in the 16th - 17th centuries. The study also includes a large quantity of 
clay pipes, some of which have the workshop stamp and possible inscriptions with Arab characters. 

Rezumat: Studiul preliminar tratează materialul ceramic rezultat în urma săpăturilor 
arheologice preventive efectuate la cetatea Turnu, campania 2018-2019. Au fost analizate patru 
fragmente de faianţă, de tipul ceştilor de cafea şi farfurii, un posibil porţelan, patru fragmente de 
urcioare, un sfeşnic cu picior, o cahlă pentru sobele de încălzit şi 42 de pipe de lut întregi şi 
fragmentare. Fragmentele de faianţă fac parte din categoria veselei de lux şi sunt indicate ca producţii 
ale atelierelor islamice care au urmat stilul Iznik şi Kütahya, putând fi încadrate cronologic în secolul 
XVI, respectiv XVII-XVIII. Vesela de uz comun este reprezentată de urcioare care sunt forme comune 
de vase cu largă răspândire în cadrul provinciilor otomane. În categoria obiectelor speciale sunt 
incluse sfeşnicele pentru iluminat şi cahlele pentru sobele de încălzit, forme comune întâlnite în 
contextele otomane cu datare largă în secolele XVI-XVII. Studiul cuprinde şi un lot de pipe de lut, 
unele având redată ştampila de meşter şi posibile inscripţii cu grafie osmană. 

Keywords: Ottoman ceramics; Ottoman clay pipes; Turnu Fortress; faience; stamped pipes. 
Cuvinte cheie: ceramică otomană; pipe de lut otomane; cetatea Turnu; faianţă; pipe 

ştampilate. 
 
 
Lucrarea propune o analiză preliminară de stabilire a tipurilor şi încadrare cronologică a 

ceramicii care a rezultat în urma cercetărilor arheologice de la Cetatea Turnu, campania 2018-20191. 
Pe parcursul lucrărilor au fost descoperite mai multe fragmente de artefacte din ceramică, o categorie 
de materiale care indiferent de epocă este cea mai bine reprezentată în aproape toate descoperirile. 
În cadrul acestui studiu au fost analizate cele mai reprezentative fragmente care au fost păstrate în 
stare bună de conservare şi care au provenit din nivelurile de locuire otomană. Ele fac parte din vase 
şi obiecte întregibile identificate ca forme din vesela de ceramică, obiecte de interior şi speciale2. 
Vesela se împarte în două mari categorii: de lux şi uzuală. Din prima categorie face parte faianţa şi 
semifaianţa reprezentate prin ceramica de Iznik şi Kütahya, dar şi un posibil fragment de porţelan. Din 
categoria ceramicii de uz comun se disting forme ale vaselor pentru lichide, de tipul urcioarelor. Au 
fost identificate şi alte categorii distincte de veselă care includ sfeşnice, cahle pentru sobele de încălzit 
şi pipele de lut destinate fumatului. 

 
1. Vesela de lux 
Vesela de lux este reprezentată de cinci fragmente de vase, patru ceşti şi o posibilă farfurie 

care provin din niveluri de locuire otomană şi umpluturi şi doar un fragment care a fost surprins într-un 
complex arheologic de tipul unei gropi de formă ovală (Cx.5) (Catalog 44). Fragmentele sunt producţii 
ale atelierelor islamice care au urmat stilul Iznik şi Kütahya. În lipsa marcajului de producător şi din 
pricina dificultăţii de identificare vesela de lux a fost analizată după tip, formă şi stil de decorare. Prin 
urmare, trei dintre ceştile de cafea sau boluri ce pot fi atribuite stilului Kütahya, nu sunt modele 
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unitare, au formă semisferică, cu reprezentări schematice şi stilizate. În unul dintre cazuri, marcajul de 
producător este prezent pe fundul vasului, însă nu a fost posibilă identificarea atelierului de 
provenienţă. Prin formă şi maniera de decorare ceştile prezintă similarităţi cu prototipurile chinezeşti 
care se reflectă în calitatea relativ bună a pastei şi pictura monocromă cu albastru-cobalt. Prezentă 
este şi pictura policromă rezultată în urma folosirii pigmenţilor de albastru, verde şi roşu. 

Primul fragment din cadrul analizei noastre face parte dintr-o ceaşcă din care s-a păstrat o 
parte din picior şi din perete (Catalog 45), lucrat din pastă de caolin, la exterior având un decor în 
nuanţe de albastru-cobalt, pictat pe fundalul cu smalţ alb. Ornamentaţia constă într-o floare cu opt 
petale dispuse în jurul unui cerc central, asemenea unei rozete. Pe marginea din dreapta, floarea este 
acoperită de o pictură în albastru închis, probabil părţi din frunze, piciorul bolului fiind decorat pe 
diametru cu un cerc pictat în albastru cobalt, închis3. 

Un alt fragment de ceaşcă este atribuit stilului Kütahya şi a fost încadrat cronologic la 
sfârşitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea (Dinu 2007: 210) (Catalog 43). Acesta 
constă dintr-un fund de ceaşcă, de tip semi-faianţă, pe interior are o floare stilizată la care conturul 
este trasat cu albastru închis, pentru umplere fiind folosită o nuanţă mai deschisă de albastru. Peretele 
exterior are în trei locuri părţi ale unor desene trasate cu albastru închis. Decorul interior are analogii 
la Bucureşti ‘Teatrul Naţional’ (Dinu 2007: 209, Planşa 1/24a-b) şi în regiunea Rostov - cetatea Lutik, 
Rusia4 (Gusach 2012: 119, tabl. 11/1). 

Aproximativ aceluiaşi interval temporal îi aparţine şi cel de-al doilea fragment care face parte 
dintr-o ceaşcă din care s-a păstrat o parte din picior şi din perete (Catalog 44). Este decorat pe 
interior cu două linii duble albastre care marchează delimitarea dintre fund şi perete, în centru având 
un decor compus probabil dintr-o frunză conturată cu linie neagră umplută cu turcoaz şi trei linii 
negre, probabil ramuri, finalizate cu puncte roşii. Decorul exterior este mai complex, probabil realizat 
prin presarea bolului într-o matriţă pe peretele acestuia rămânând romburi mici în relief grupate în 
triunghiuri mari succesive şi cu vârful în jos. Spaţiile plane rămase lângă piciorul bolului au fost 
umplute cu desene trasate cu linii negre subţiri şi pictate policrom cu galben, albastru şi roşu. Prin 
urmare, două benzi galbene încadrează picturile cu linii negre, asemenea unui unghi ascuţit cu vârful 
în sus, în centru având o pată cu albastru-cobalt încadrată de o linie neagră care are în jur puncte 
roşii. Piciorul bolului este accentuat de două cercuri paralele în nuanţă deschisă de albastru-cobalt. 
Decorarea vaselor de faianţă cu ornament în relief, cu motive în formă de diamant, vizibile pe 
suprafaţa exterioară este specifică faianţei Kütahya, o tehnică nefamiliară producătorilor de ceramică 
Iznik (Gusach 2017: 597). O analogie de decor a fost semnalată la cetatea Azak, din regiunea Rostov, 
şi care a fost încadrată cronologic în secolul al XVII-lea, prima jumătate a secolului al XVIII-lea 
(Gusach 2017: Fig. 9/21). 

Cel de-al treilea fragment atribuit stilului Kütahya face parte dintr-un bol de formă semisferică din 
care lipseşte parte o din perete (Catalog 47). Acesta a fost lucrat din caolin crem-gri, cu strat de angobă 
albă pe ambele părţi, la exterior având în trei locuri un medalion floral, desenat cu contur în gri închis şi 
umplut parţial cu albastru-cobalt deschis. Floarea, asemenea unei rozete, are patru petale care pornesc 
dintr-un cerc central, desenate cu linie subţire de gri închis şi umplute cu linii haşurate de aceeaşi culoare, 
cercul central a fost umplut cu albastru-cobalt închis şi este sprijinit pe două tulpini umplute cu cobalt 
aplicat subţire în nuanţă de albastru deschis. Piciorul bolului are în partea superioară desenată o linie 
subţire de albastru-cobalt deschis. Pe fund are un marcaj cu negru. Analogii de formă şi decor sunt la 
Bucureşti, Tulcea, Brăila şi au fost datate în secolul al XVIII-lea (Dinu 2009: 212-13, grupa I, Fig. 2/1a-b). 

Alături de vasele menţionate, mai există un singur fragment asociat cu ceramica Iznik, un 
fragment de dimensiune mică şi care în absenţa unor părţi mai mari determină dificultate în 
interpretare (Catalog 46). Este alb pe interior, la exterior este decorat cu motive conturate cu negru, 
constând într-o floare cu petale, asemenea unei rozete din care pornesc tulpini cu frunze. Se distinge 
o singură frunză care împreună cu petalele au fost umplute cu albastru-cobalt închis, floarea având 
culoarea turcoaz în zona centrală. Calitatea pastei şi maniera de realizare a decorului, precizia de 
conturare care nu a depăşit linia de trasare, indică asemănări cu ceramica de Iznik descoperită la 
Saraçhane şi care a fost încadrată cronologic în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Fragmentul 
nostru ar putea fi atribuit unei forme deschise care în zona de adâncire este lipsită de decor interior, 
asemenea unei farfurii cu buza evazată descoperită la Saraçhane şi pictată cu smalţ albastru şi turcoaz 
(Hayes 1992: 247, Plate 31 tip Iznik IB/1 top, bot). 

 
2. Ceramica de uz comun 
Dintre vasele aparţinând categoriei ceramicii de uz comun, păstrate mai mult sau mai puţin 

întregi, fac parte patru urcioare recuperate în stare fragmentară (Catalog 48-51), trei au fost surprinse 
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în umplutura unui complex de tipul unei gropi de formă circulară (Cx.7)5 (Catalog 48, 49 şi 51). 
Urcioarele au fost lucrate la roată cu turaţie rapidă, din pastă de bună calitate în nuanţe de la brun la 
roşcat, fiind prevăzute cu ţeavă de scurgere. Sunt nesmălţuite, iar trei dintre ele au vizibilă urma de 
angobă albă, având şi rol de decor. Răspândirea acestor forme, denumite ibriq (în limba turcă), se 
leagă de populaţia musulmană, în Balcani, de pildă, fiind observată evoluţia lor din formele de urcioare 
medievale (secolul XIV) la care a fost ataşat dispozitivul de scurgere. Astfel de vase sunt răspândite în 
toate provinciile otomane şi sunt cunoscute în forme şi dimensiuni variate. În general, au folosit la 
servitul ceaiului, cafelei sau pentru apă. Pentru teritoriul actual al României, în număr mare sunt 
cunoscute urcioarele din ceramică descoperite la Timişoara care au fost datate în secolele XVI-XVII6. 

 
3. Obiecte speciale 
3.1. Sfeşnicele 
Dintre formele speciale de ceramică se remarcă un fragment de sfeşnic aproape întregibil, 

obiect care împreună cu lumânările de ceară a servit la iluminatul în gospodărie (Catalog 52). 
Artefactul de formă simplă şi fără decor, aparţine tipului sfeşnicelor cu picior sau ‘în poziţie verticală’. 
Are corp în formă de con, vârful nu s-a mai păstrat, gol pe interior, în partea superioară având o 
farfurioară care servea la colectarea seului topit. Începând cu secolul al XVI-lea şi până în secolul al 
XIX-lea sfeşnicele cu picior au fost tipuri comune de obiecte folosite într-o gospodărie, după această 
perioadă fiind înlocuite cu opaiţe şi sfeşnice din metal7. 

 
3.2. Cahlele 
În componenţa sobelor pentru încălzit au fost folosite şi obiecte de tipul fragmentului de 

cahlă propus spre analiză, denumit cahlă de tip oală, cu deschidere circulară, corp tronconic şi buză 
răsfrântă la orizontală (Catalog 53). Piesa a fost recuperată din acelaşi context arheologic cu sfeşnicul, 
fiind lucrată din pastă roşiatică, la roată cu turaţie rapidă, pe buza evazată are smalţ de culoare verde 
închis, acoperind un strat de angobă albă care s-a scurs în interior. Astfel de cahle sunt comune în 
cadrul provinciilor otomane, fiind producţii realizate în atelierele din Balcani8. 

 
3.3. Pipele 
În cultura materială otomană un loc special l-au ocupat pipele de lut care se regăsesc 

aproape în toate nivelurile acestei perioade. Ele sunt markeri de datare cronologică începând cu 
secolul al XVII-lea9. Pipele de lut sau lulele (lüle, chibouk în limba turcă) sunt obiecte care prin 
intermediul Imperiului Otoman au fost răspândite în spaţiul balcanic şi în Ţările Române. În spaţiul 
românesc pătrund prin intermediul schimburilor comerciale cu centrele meşteşugăreşti din provinciile 
otomane sau ca daruri, ulterior fiind produse în ateliere proprii10. 

O pipă otomană este compusă din trei segmente: pipa propriu-zisă sau partea de lut în care 
se introduce tutunul, un băţ de lemn de diferite esenţe sau tija ataşată la obiectul de lut, muştiucul 
care se fixează la tijă şi vine în contact cu buzele fumătorului (Planşa IV.13)11. Partea de lut era 
fabricată după o tehnologie care necesita un proces lung şi complex, de o mare importanţă fiind 
calitatea lutului şi maniera de decorare. Exemplarele erau lucrate din două părţi, prin presarea lutului 
în matriţe, după unirea celor două părţi se forma camera de ardere12 şi canalul pentru fum. Apoi 
pipele erau scoase din matriţe, se ştampila marcajul de producător şi se realiza decorarea 
suplimentară, se lăsau la uscat şi apoi se introduceau în cuptorul de ardere. Ulterior, unele erau 
cufundate într-o angobă subţire, iar altele erau doar lustruite. 

Elementele componente ale părţii din lut erau: găvanul sau partea inferioară a corpului pipei, 
bordura (în interior formează camera de ardere) sau partea superioară a găvanului, gamba situată în 
continuarea găvanului, spre ţeavă şi inelul sau proeminenţa de la extremitatea gambei (Planşa IV.13, 
Catalog 54). 

Din totalul celor 42 de pipe propuse spre analiză majoritatea au fost recuperate în stare 
fragmentară, doar două fiind întregi (Catalog 33, 41). În mare parte provin din contexte arheologice 
clare de locuire otomană, 20 de fragmente fiind surprinse în umplutura a două complexe de tipul 
gropilor de provizii (Catalog 4-18, 22, 23), cu dimensiune relativ mare (Cx.1, Cx.3)13. Formele şi 
dimensiunile pipelor sunt variate, zece dintre acestea având semn de producător care constă în 
simbolul unei pasări alături uneori de o monogramă, diferite reprezentări şi posibile scrieri în arabă. 
Din nefericire, nu am putut oferi o bună interpretare a acestora întrucât nu toate marcajele sunt 
lizibile. Până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea multe pipe erau produse sub anonimat din pricina 
restricţiilor impuse asupra fumatului care a devenit legal abia în anul 172014. Atelierele îşi marchează 
treptat produsele, în această perioadă cele mai întâlnite semne de producător erau rozetele care se 
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ştampilau pe gambă. În general rozetele constau în puncte grupate în jurul unui punct central (de 
Vincenz 2019: 107-8, Pipe Fig. 8:6:9 Rosette stamp) (Catalog 8) din care s-a dezvoltat varianta cu 
semilună punctată (de Vincenz 2019: 108, Pipe Fig. 8:6:19 lined crescent) (Catalog 11). 

Pentru determinarea tipologică pipele au fost grupate după forma şi decorul găvanului 
rezultând trei grupe principale, primele două având şi variante: a) pipe cu găvan în formă rotundă; b) 
pipe cu găvan în formă de clopot (crin); c) pipe nedeterminate. Pentru descrierea exemplarelor s-a 
făcut referire la elementele componente, iar gruparea în planşe a fost făcută după complexele 
arheologice şi secţiunile în care au fost descoperite. 

 
Grupa A – pipe cu găvan de formă rotundă 
Tip I 
Pipele de acest tip au camera de ardere şi bordura de formă cilindrică, formate în 

continuarea găvanului, uşor evazată, gambă scurtă si un cerc subţire, în relief, situat între găvan şi 
bordură (Catalog 4-14, 16, 24-28, 30, 32, 35, 36, 39). Ele pot fi datate în secolul al XVIII-lea15 (Ayhan 
2015: 7, Resim 5-6), sunt nedecorate, au suprafaţa lustruită sau cu angobă, pe gamba observându-se 
semnul de meşter (Catalog 5-8, 11, 14). La patru dintre acestea marcajul constă într-o pasăre 
ştampilată (Catalog 5, 9, 40) pe partea stângă sau în partea inferioară a gambei. Pasărea este 
orientată pe direcţia de ieşire a fumului, cu ciocul îndreptat spre inelul pipei. Uneori poziţia este statică 
(Catalog 5, 40), iar alteori în zbor, cu aripile desfăcute (Catalog 9). Ochii păsării sunt indicaţi de un 
punct proeminent, corpul accentuat cu caneluri. Figura este reprezentată singură sau alături de o 
monogramă (Catalog 5, 14, 40) care se află deasupra sau în faţa acesteia, situaţie similară cu pipele 
descoperite la Babadag (Costea et al. 2007: Pl. XIII, XIV/3) şi la Smyrna - Oraşul Antic şi biserica 
Balatlar din Sinop, Turcia (Ayhan 2015: 8, Resim 6, Şekil 2). Conform analogiilor, acest tip de pipe 
ştampilate cu o pasăre stilizată au fost atribuite atelierelor de la Varna care au produs în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea16 (Robinson 1985: 164, 176, 195; Ayhan 2015: 9). 

Un alt fragment de pipă, variantă a acestui tip, cu găvanul şi bordura care formează o 
unitate, are ştampilată câte o floare cu 16 petale pe ambele părţi ale găvanului (Catalog 42). 
Separarea găvanului de gambă a fost accentuată cu caneluri şi rotiţa dinţată care au fost prelungite 
până pe bordură şi finalizate cu trei ornamente simbolizând o plantă. În partea superioară, bordura se 
îngustează în diametru formând un inel cilindric cu suprafaţă foarte lucioasă, probabil servind ca loc 
pentru capac. Decorul cu plantă din spatele găvanului a fost regăsit şi pe un exemplar de pipă 
descoperită în golful sudic al oraşului Kiten, Bulgaria, cu posibilitatea încadrării cronologice la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea17. În această categorie ar putea fi inclus şi fragmentul lucrat din lut roşiatic din 
care s-a păstrat doar găvanul şi parţial bordura (Catalog 29). Găvanul are formă rotundă, decor 
accentuat cu rotiţa dinţată în partea inferioară, de o parte şi de alta ornamentat cu câte o floare cu 
petale asemenea unei rozete. În partea superioară a bordurii păstrează resturi şi urmele de bronz, 
probabil de la capac. 

 
Tip II 
Două pipe întregi sunt de acest tip. Prima pipă (Catalog 41) este nedecorată, lucrată din lut 

roşiatic şi acoperită cu angobă roşie, având gamba lungă, relativ subţire, cu terminaţie îngroşată şi 
modelată în forma unui inel. Găvanul este format în continuarea gambei, cu care se uneşte în unghi 
drept. Aceste pipe au fost întâlnite în mai multe regiuni din Balcani şi au încadrarea cronologică în 
secolul al XVIII-lea, fiind considerate producţii ale atelierelor de la Varna, ca imitaţii după modelele 
olandeze (Costea et al. 2007: 338). 

Cea de-a doua pipă prezintă caracteristici similare şi poate fi considerată o combinaţie dintre 
pipele occidentale şi otomane (Catalog 33). Este lucrată din lut brun, cu găvanul decorat pe feţele 
laterale cu câte o floare cu patru petale dispuse radial, gamba fiind accentuată cu caneluri în forma 
petalelor care au pe margini decor similar cu cel de pe găvan. După formă şi ornamentaţie pipa ar 
putea fi o variantă dezvoltată din formele cu motive florale, decor cu rozete, lucrate din caolin şi 
datate în secolele XVII-XVIII18. 

 
Tip III 
În această categorie sunt incluse pipele lucrate din pastă cu nuanţă brun-roşcată, cu 

delimitare clară dintre găvan şi bordură, prin decor sau bandă decorativă sau prin schimbarea formei 
bordurii care devine cilindrică. Primul exemplar care poate fi încadrat în această categorie este datat 
cronologic în secolele XVIII - XIX şi constă dintr-un fragment care a păstrat doar o parte din găvan, cu 
registre formate din linii verticale finalizate la capăt cu un decor geometric de formă ovală cu linii 
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radiale şi un punct central în relief (Catalog 38). Decorul este redat pe jumătate, în partea superioară 
fiind secţionat de un cerc în relief care aparent înconjoară bordura. Un decor similar se află pe 
diametrul central al găvanului, între liniile verticale. Ca datare, cel mai probabil pipa tinde spre secolul 
al XIX-lea, fapt indicat de ornamentaţia săracă a găvanului. În opinia lui George Hânceanu, în această 
perioadă, accentul a fost pus mai mult pe utilitatea pipei şi mai puţin pe aspectul acestora19 
(Hânceanu 2013: 53, tip 2.a). Conform analogiilor, astfel de pipe sunt caracterizate prin bordură 
cilindrică, de obicei au găvan faţetat, iar decorul este similar celor descoperite la Babadag (Costea et 
al. 2007: Pl. III/9, Cat. 19-20, Gr. A, Tipul III), Tulcea (Costea 2013: Planşa 5/20, Cat. 20, Gr. A, tip 
III), Roman20 şi Edirne21. După formă şi ornamentaţie, fragmentul nostru se apropie cel mai mult de 
pipe descoperite la Palatul Nou de la Edirne pe care au fost identificate ştampile de producţie specială 
pentru o organizaţie sau cult, probabil în legătură cu călugării dervişi22. 

Ca o variantă a grupei poate fi considerat fragmentul lucrat din pastă roşie, cu angobă roşie, 
cu gamba scurtă şi decorată cu puncte incizate realizate cu rotiţa dinţată (Catalog 37). Inelul a fost 
modelat aproape de extremitatea gambei cu terminaţia vizibilă şi ornamentată cu caneluri dispuse 
perpendicular, este bine profilat, având decor festonat şi realizat cu rotiţa dinţată. Pipe cu acest tip de 
decor au fost întâlnite în descoperirile din Balcani, dar şi în România şi au fost datate în secolul al 
XVIII-lea pentru Varna şi începutul secolului al XIX-lea pentru Corint şi Agora ateniană23. 

Alte trei fragmente de pipe lucrate din pastă de calitate bună, în nuanţe de la brun la roşu, 
decorate pe găvan cu caneluri, au bordura înaltă şi uşor evazată, inelul profilat, de forme diferite, 
fiind decorat uneori asemenea unui tiv festonat (Catalog 1, 31, 35). Caracteristica lor comună este 
decorul de pe găvan care constă în caneluri verticale rare, dense sau larg distanţate, aspectul fiind 
diferit în funcţie de forma matriţei în care au fost produse. În această categorie de pipe ar putea fi 
inclus şi fragmentul de gambă lucrat din lut roşiatic, acoperit cu angobă neagră şi decorat cu 
caneluri dispuse pe verticală (Catalog 19). Dintre exemplarele noastre două au ştampilă de meşter, 
reprezentările sunt neclare însă s-ar putea distinge o posibilă pasăre (Catalog 1) şi o scriere în 
arabă (Catalog 35). Aceste variante de pipe cu caneluri pe găvan pot fi încadrate cronologic în 
secolele XVIII-XIX-lea24 şi au analogii la Babadag (Costea et al. 2007: Pl. IV/8, Gr. A, Cat. 28), 
Ramla, Kutu Han (Uçar 2019: 124, Fig. 4 q), Smirna (Ayhan 2011: 9, Res. 6), Corint şi Atena 
(Robinson 1985: C 39, A 14). 

Foarte similare ca forme sunt şi trei fragmente lucrate din pastă roşiatică, cu angobă de 
aceeaşi culoare. Sunt exemplare simple, nedecorate, două au păstrat găvanul care este simplu, 
asemănător unui sac. Unul dintre exemplare are ornament cu rotiţa dinţată la delimitarea găvanului de 
gambă şi de bordură şi la terminaţia gambei (Catalog 2), altul este total lipsit de decor (Catalog 22), 
celălalt a păstrat doar gamba şi inelul, nedecorate (Catalog 21). După analogiile descoperite la 
Kerameikos această variantă ar putea fi datată probabil la începutul secolului al XIX-lea (Robinson 
1983: 277, Cat. 27, Tafel 54). În acelaşi interval temporal ar putea fi încadrate şi fragmentele de pipe 
care au terminaţia gambei decorată cu petale de floare (Catalog 15, 23). 

 
Tip IV 
Pipele de acest tip au găvan aplatizat în partea inferioară, iar împreună cu bordura formează 

o unitate asemenea unui trunchi de con. În acest tip este inclus un singur fragment din care lipseşte o 
parte din bordură, gambă şi inel (Catalog 20). Fragmentul a fost lucrat din lut roşiatic, în partea 
inferioară a găvanului şi pe gambă având câte o bandă cu ornament similar cu o înşiruire de cercuri 
concentrice/ secante. În partea inferioară, pe stânga, gamba prezintă un semn de formă ovală care 
probabil prin calitatea proastă a ştampilei sau din cauza stării de conservare a pipei este greu lizibil. 
Pipe cu formă similară au fost datate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea la Corint şi Smirna şi 
în secolul al XIX-lea la cetatea de la Belgrad44 (Robinson 1985: 176, C 24; Ayhan 2011: Res. 12, 14; 
Gačić 2011: 107-8, cat. 118 v). 

Variantele acestui tip au baze canelate ale căror dimensiuni sunt mai mari45 (Ayhan 2011: 15), 
găvanul este rotund, îngust, iar prin reducerea diametrului său a format bordura relativ cilindrică. Două 
astfel de fragmente ce ar putea face parte din această variantă, sunt lucrate din lut roşiatic, acoperite cu 
angobă lucioasă, decorate cu ornament floral, fie dispus liniar ca o bandă care delimitează zona dintre 
găvan şi bordură (Catalog 24), fie cu petalele dispuse pe zona de canelură a găvanului (Catalog 17). 
Aceasta din urmă este prevăzută pe bordură şi inel cu decor suplimentar realizat cu rotiţa dinţată. După 
volumul găvanului şi a camerei de ardere a ambelor exemplare, respectiv forma aplatizată a inelului 
păstrat, cele două ar putea fi datate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea sau poate chiar mai 
târziu. Analogii de forme sunt printre descoperirile de la Smirna (Ayhan 2011: 15, Res. 13), Corint, 
Saraçhane şi palatul Topkapı25, probabil producţii realizate în Varna26. 
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Grupa B – pipe cu găvan în formă de clopot (crin) 
Pipa din care s-a păstrat doar gamba are pe partea inferioară un semn de meşter (Catalog 3), 

posibil monogramă similară cu Catalog 4. Astfel de pipe au gamba scurtă cu diametru lărgit spre 
extremitate. Pentru Saraçhane, Hayes menţionează că unele sunt decorate şi multe au ştampilă27. 
Analogii există la Tulcea28, Mangalia, Edirne (Cengiz 2011: Çizim 63, Foto 104, Kat. No. 88), 
Saraçhane, Agora, Corint, având posibilă legătură cu atelierele de la Varna29. Fragmentul nostru ar 
putea fi încadrat cel târziu la începutul secolului al XIX-lea, el provine din același context cu alte pipe 
datate la sfârşitul secolului al XVIII-lea, iar perioada de administrație otomană în Cetatea Turnu a fost 
încheiată în anul 1829.  

 
Grupa C – pipe nedeterminate 
Un singur fragment de pipă din care s-a păstrat doar gamba poate fi inclus în această 

categorie (Catalog 18). Fragmentul este ornamentat cu o banda verticală cu striaţii şi o linie de cercuri 
în relief dispuse tangenţial sub aceasta. Cu excepţia şirului de puncte în relief decorul este similar cu 
cel de pe exemplarele descoperite la Corint şi datate de Rebecca Robinson în secolul al XIX-lea 
(Robinson 1985: 188, C 102, 103). Prin urmare, pipa ar putea face parte din tipul celor cu găvan în 
formă de disc şi bordură înaltă modelată în forma unui trunchi de con, dezvoltate din pipele cu 
găvanul rotund, după cum remarcă Iuliana Costea (2013: nota 48.). 

 
Consideraţii finale 
Cercetările arheologice recente de la Cetatea Turnu au scos la lumină mai multe tipuri de 

artefacte care au făcut parte din viaţa cotidiană a locuitorilor de-a lungul perioadei de stăpânire 
otomană. Studiul tratează categoria ceramicii care prin diversitatea sa ne arată că obiectele de uz 
comun întrebuinţate în gospodărie au fost asociate cu vesela de import. Deşi analiza a fost făcută doar 
pe una dintre campaniile arheologice, aceste artefacte acoperă prima jumătate a secolului al XVI-lea 
pentru Iznik şi secolele XVIII - XIX pentru Kütahya şi pipele de lut. Numărul ceştilor de cafea a fost 
relativ mic, însă prezenţa acestora şi utilizarea împreună cu pipele de lut, descoperite în număr mare, 
reprezintă un bun indiciu că tutunul a fost practicat în asociere cu consumul cafelei. Obiectele au 
analogii cu cele descoperite în provincii otomane apropiate, din Balcani şi Istanbul, unele pipe aveau 
mărci ale atelierelor de la Varna, însemnând că de-a lungul secolelor XVIII-XIX au existat relaţii 
comerciale între acestea. 

Săpăturile au relevat prezenţa cahlelor şi a sfeşnicelor, fapt care indică existenţa în cetate a 
sobelor pentru încălzit şi utilizarea sfeşnicelor pentru iluminat. Alături de urcioare, aceste forme sunt 
comune în cadrul provinciilor otomane, mai ale pentru secolele XVI-XVII, fiind produse în atelierele din 
Balcani. Cel mai probabil locuitorii din această parte a cetăţii sunt membrii unei comunităţi majoritar 
otomană, fapt constatat prin prezenţa materialului diversificat şi încadrările cronologice care sunt 
similare cu alte descoperiri din provinciile otomane.  

Deşi analiza a fost realizată pe un lot mic de ceramică, fragmentele descoperite în cadrul 
campaniei din 2018-2019, pot constitui elemente bune de încadrare cronologică a contextelor 
arheologice din viitoarele cercetări realizate la Cetatea Turnu. 

 
 
Catalog30 

1. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, culoare brună, lustruită. Găvanul are formă rotundă, decorat cu caneluri dispuse pe 
verticală, ele se întind până la contactul cu bordura şi sunt finalizate cu un decor ştampilat, relativ 
circular. La contactul în ‘V’ cu gamba are un decor liniar realizat cu rotiţa dinţată. Inelul este bine 
profilat, cu decor ştampilat în partea superioară. Gamba este relativ scurtă, iar la întâlnirea cu inelul 
este decorată cu caneluri şi roata dinţată. Sub acest decor, pe partea stângă a gambei se observă un 
decor ştampilat, probabil pasăre. Din S.1, carou 1, Cx.1. Datare: sec. XVIII-XIX, grupa A, tip III 
(Planşa I.1a-d). 

2. Fragment de pipă, cu lipsă bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă incompletă, cu 
angobă, culoare roşie. Găvanul are formă rotundă, iar pe orizontală este decorat în trei locuri cu motiv 
circular realizat prin ştampilare. În zona de legătură cu bordura găvanul este decorat cu caneluri şi 
rotiţa dinţată care a fost utilizată şi în partea inferioară, la contactul în ‘V’ cu gamba. Inelul este bine 
profilat, nedecorat, lăsând vizibilă partea exterioară a gambei, cu margini teşite şi decorată în această 
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zonă cu rotiţa dinţată. În partea inferioară a inelului, gamba are canelură. Din S.1, carou 1, Cx.1. 
Datare: început sec. XIX, grupa A, tip III (Planşa I.2a-e). 

3. Gambă de pipă, din lut roşiatic, ardere oxidantă incompletă, cu angobă, culoare roşie. 
Gamba este relativ scurtă, iar în zona de inel prezintă o porţiune de linii incizate care înconjoară 
gamba în paralel, separate în zona centrală de un registru cu decor spiralat, realizat prin ştampilare. 
Zona de contact în ‘V’ cu găvanul a fost accentuată de un decor realizat cu rotiţa dinţată, păstrat 
parţial. Sub acest decor, pe partea stângă a gambei se observă amprenta unui posibil marcaj de 
atelier, rozetă sau monogramă. Urme de ardere secundară. Din S.1, carou 1, Cx.1. Datare: sec. XIX, 
sec. XX, grupa B (Planşa I.3a-c). 

4. Gambă de pipă, din lut roşiatic, ardere oxidantă incompletă, lustruită, culoare brună. 
Inelul este bine profilat, nedecorat, lăsând vizibilă partea exterioară a gambei care are marginile 
teşite. În partea inferioară a inelului, gamba are canelură realizată neglijent. Din S.1, carou 1, Cx.1. 
Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.4a-c). 

5. Fragment de pipă, cu lipsă bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă completă, 
angobă, culoare roşie, ardere cu angobă. Găvanul are formă rotundă, format în continuarea gambei, 
în partea inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. Inelul este bine profilat, 
nedecorat. Gamba este scurtă, la întâlnirea cu inelul are o linie incizată şi una ştampilată realizată 
neglijent şi cu închidere spre inel. Pe partea stângă a gambei are ştampilată marca meşterului, o 
pasăre şi monogramă. Din S.1, carou 1-2, Cx.1. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.5a-e). 

6. Fragment de pipă, cu lipsă parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşie. Găvanul are formă rotundă, format în continuarea gambei, în partea 
inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. La contactul cu bordura găvanul este 
accentuat printr-o linie în relief. Inelul este bine profilat, nedecorat, la ambele extremităţi are câte o 
linie incizată care înconjoară diametrul. Gamba este relativ scurtă, iar pe partea inferioară are un 
decor ştampilat, o reprezentare alungită cu linii şi puncte în relief. Din S.1, carou 1-2, Cx.1. Datare: 
sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.6a-e). 

7. Fragment de pipă, cu lipsă parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu. Găvanul are formă rotundă, format în continuarea gambei, în partea 
inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. La contactul cu bordura găvanul este 
accentuat printr-o linie în relief. Inelul este bine profilat, nedecorat, spre gambă are o linie incizată 
care înconjoară diametrul, cu închidere pe direcţii opuse în partea inferioară a pipei. Gamba este 
relativ scurtă, iar pe partea inferioară, uşor spre dreapta, are un decor ştampilat, inteligibil, un posibil 
marcaj format din două părţi. Din S.1, carou 1, Cx.1. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.7a-e). 

8. Fragment de pipă, cu lipsă parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu-brun, ardere secundară. Găvanul are formă rotundă, format în 
continuarea gambei, în partea inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. La 
contactul cu bordura găvanul este accentuat printr-o linie în relief. Inelul este bine profilat, nedecorat, 
cu linie incizată la capătul exterior, uşor alungit spre gambă, cu linie incizată în zona de contact cu 
aceasta. Gamba este relativ scurtă, iar pe partea inferioară are două decoruri ştampilate, un posibil 
marcaj de formă circulară umplut cu puncte în relief şi un decor alăturat. Din S.1, carou 1-2, Cx.1. 
Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.8a-e). 

9. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu-brun, ardere secundară. Găvanul are formă rotundă, format în 
continuarea gambei, în partea inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. La 
contactul cu bordura găvanul este accentuat printr-o linie în relief. Inelul este bine profilat, nedecorat, 
cu câte o linie incizată care înconjoară diametrul ambelor extremităţi. Gamba este relativ scurtă, iar pe 
partea inferioară, uşor spre dreapta, are un decor ştampilat cu pasăre. Din S.1, carou 1-2, Cx.1. 
Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.9a-e). 

10. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu. Bordura este înaltă şi decorată pe diametrul din jumătatea 
superioară cu o linie incizată. Găvanul are formă rotundă, format în continuarea gambei, în partea 
inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. La contactul cu bordura găvanul este 
accentuat printr-o linie în relief. Inelul este bine profilat, nedecorat, cu câte o linie incizată care 
înconjoară diametrul ambelor extremităţi. Gamba este relativ scurtă. Din SI, carou 1-2, Cx1. Datare: 
sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa I.10a-e). 

11. Fragment de pipă, cu lipsă parte din găvan şi bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu. Din găvan s-a păstrat doar partea de conexiune cu gamba şi este 
format în continuarea acesteia. La formarea bordurii găvanul este accentuat printr-o linie în relief. 
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Inelul este bine profilat, nedecorat, la contactul cu gamba are o linie incizată care înconjoară diametrul 
acesteia. Gamba este relativ scurtă, iar pe partea inferioară, uşor spre dreapta, are un decor ştampilat 
format din linii şi cercuri în relief, în apropiere având o altă posibilă ştampilă. Din S.1, carou 1-2, Cx.1. 
Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa II.1a-c). 

12. Fragment de pipă, lipseşte inelul, din lut roşiatic, ardere oxidantă completă, lustruită, 
culoare roşu-brun, ardere secundară, pe bordură are puternice urme de folosire. Bordura este înaltă şi 
decorată cu o linie în relief în zona de contact cu găvanul. Găvanul are formă rotundă, format în 
continuarea gambei, în partea inferioară este decorat cu linii, cu tendinţa de formare a unui ‘V’, cu 
rotiţa dinţată. Gamba este relativ scurtă, are o linie incizată în zona de contact cu inelul. Din S.1, 
carou 1, Cx.1. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa II.2a-e). 

13. Fragment de pipă, cu lipsă bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă completă, 
lustruită, culoare roşu-brun. La formarea bordurii găvanul este accentuat printr-o linie în relief, iar în 
partea inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. Inelul este bine profilat, 
nedecorat, cu câte o linie incizată care înconjoară diametrul ambelor extremităţi. Gamba este relativ 
scurtă. Din S.1, carou 1-2, Cx.1. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa II.3a-e). 

14. Fragment de pipă, cu lipsă bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă completă, 
lustruită, culoare roşu. La formarea bordurii găvanul este accentuat printr-o linie în relief, iar în partea 
inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. Inelul este bine profilat, nedecorat, cu 
câte o linie incizată care înconjoară diametrul ambelor extremităţi. Gamba este relativ scurtă, în partea 
inferioară are două decoruri ştampilate, de formă circulară, probabil scriere otomană. Din S.1, carou 
1-2, Cx.1. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa II.4a-e). 

15. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, cu angobă, culoare roşu, ardere secundară. La extremitate, găvanul este uşor teşit pe 
verticală unde formează o muchie în relief care se pierde spre extremitatea bordurii. În partea 
inferioară, la contactul în ‘V’ cu gamba, găvanul este delimitat de un decor liniar realizat prin incizare 
şi cu rotiţa dinţată. Inelul este bine profilat, cu decor în negativ pe diametru. Gamba este relativ 
scurtă, la contactul cu inelul are un decor realizat neglijent cu rotiţa dinţată care s-a imprimat inegal. 
Tot cu rotiţa dinţată gamba a fost decorată în partea superioară, la zona de contact cu găvanul. Din 
S.1, carou 1-2, Cx.1. Datare: început sec. XIX, grupa A, tip III (Planşa II.5a-e). 

16. Fragment de pipă din care s-a pătrat doar găvanul, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu-brun. Partea inferioară a găvanului a fost decorată cu linii în formă 
de ‘V’, cu rotiţa dinţată. La recuperare pipa a fost în stare foarte fragmentată, cu posibilitate de 
reîntregire. Din S.1, carou 1, Cx.1. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa II.6a-e). 

17. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură şi parte din inel, din lut roşiatic, ardere 
oxidantă completă, cu angobă lucioasă, culoare roşu. Găvanul este aplatizat, bordura fiind formată din 
jumătatea inferioară unde prezintă la bază un decor ondulat realizat prin excizare. În jumătatea 
superioară bordura prezintă un inel în relief, rezultat din tipar, ulterior ornamentat cu rotiţa dinţată, 
încadrat de două linii realizate tot cu rotiţa dinţată. În partea inferioară, la contactul în ‘V’ cu gamba, 
găvanul este delimitat de un decor liniar şi cu crestături care a fost realizat prin incizare şi cu rotiţa 
dinţată. Inelul este bine profilat, îngust şi aplatizat în partea superioară unde are un decor de 
onduleuri realizate prin incizare. Gamba este relativ scurtă, iar sub inel are un decor în relief 
ornamentat cu crestături. Pe parte stângă a gambei, în partea inferioară prezintă o ştampilă care pare 
să fie marcajul de producător, de formă aproximativ circulară. Din S.1, Cx.3. Datare: a doua jumătate 
sec. XVIII, grupa A, tip IV (Planşa II.7a-f). 

18. Fragment de pipă din care s-a păstrat extremitatea gambei, cu inelul, din lut roşiatic, 
ardere oxidantă completă, lustruită, culoare roşu. Inelul este proeminent şi are pe toată suprafaţa 
decor cu bandă verticală de striaţii. În partea superioară lasă vizibilă extremitatea gambei, teşită la 
capăt, zona de contact fiind accentuată cu o linie incizată. În partea inferioară a inelului, gamba este 
ornamentată cu o linie de cercuri în relief, dispuse tangenţial. Din S.1, Cx.3. Datare: sec. XIX, grupa C 
(Planşa II.8a-d). 

19. Fragment de pipă din care s-a păstrat, pe verticală, jumătate din gambă cu bordura, 
din lut roşiatic, ardere reducătoare, lustruită, culoare cenuşie, pe alocuri cu urme roşiatice ale lutului 
din compoziţie. Găvanul are formă rotundă, decorat cu caneluri dispuse pe verticală, ele se întind până 
la contactul cu bordura unde se află un inel în relief. Din S.1, carou 5, zona Cx.3. Datare: sec. XIX, 
grupa A, tip III (Planşa II.9a-c). 

20. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, gambă şi inel, din lut roşiatic, ardere 
oxidantă completă, lustruită, culoare roşu. Găvanul este aplatizat în partea inferioară, împreună cu 
bordura având forma tronconică. Pe pereţi, în partea inferioară, găvanul are o bandă de ornament 
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ştampilat, cu linii orizontale care încadrează un decor similar cu un şir de cercuri concentrice/secante. 
În partea inferioară, la contactul în ‘V’ cu gamba, găvanul este delimitat de un decor realizat cu rotiţa 
dinţată. Inelul s-a format prin aplatizarea gambei la extremitate unde este ornamentat cu decor 
ştampilat, iar marginile fiind ornamentate prin excizare. Gamba este relativ scurtă, spre jumătatea 
exterioară având un ornament de bandă similară cu cea de pe găvan. În partea inferioară, pe stânga, 
gamba prezintă o ştampilă de formă circulară, probabil cu 3 semiluni. Din S.1, carou 5, zona Cx.3. 
Datare: a doua jumătate sec. XVIII, sec. XIX, grupa A, tip IV (Planşa II.10a-d). 

21. Fragment de pipă din care s-a păstrat gamba şi inelul, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, angobă, culoare roşu. Inelul este proeminent, nedecorat, lăsând vizibil capătul exterior al 
gambei şi urmele de ruptură ale acestuia. Gamba este scurtă, nedecorată, iar în partea stângă a 
păstrat o mică parte din conexiunea cu găvanul, în forma unei alveolări. Din S.1, Cx.3. Datare: început 
sec. XIX, grupa A, tip III (Planşa II.11a-c). 

22. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, angobă păstrată parţial, culoare roşu. Găvanul are formă rotundă, nu este delimitat de 
bordură, nedecorat, în partea inferioară, contactul în ‘V’ cu gamba este accentuat de canelură. Inelul 
este bine profilat, situat la capătul exterior al gambei şi separat de o canelură în zona centrală, 
rezultând două calote. Zona de întâlnire dintre gambă şi inel este decorată cu caneluri. Din S.1, Cx.3. 
Datare: început sec. XIX, grupa A, tip III (Planşa III.1a-d). 

23. Fragment de pipă din care s-a păstrat gamba şi inelul, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu. Inelul s-a format în continuarea gambei, evazată spre terminaţie 
unde are caneluri şi margine decorată în formă de floare. Din S.1, Cx.3. Datare: început sec. XIX, 
grupa A, tip III (Planşa III.2a-c). 

24. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură şi gambă, din lut roşiatic, ardere 
oxidantă completă, cu angobă lucioasă, culoare roşu. Găvanul are formă rotundă, bordură cilindrică cu 
diametru mai mic înconjurat de un decor floral dispus în relief. În partea inferioară, formează un ‘V’ la 
contactul cu gamba. Din S.1, carou 1, din stratul de arsură (posibil din Cx.1). Datare: a doua jumătate 
sec. XVIII, grupa A, tip IV (Planşa III.3a-c). 

25. Fragment de pipă din care s-a păstrat parte din găvan, ardere oxidantă completă, 
lustruită, culoare roşu-brun. Găvanul are formă rotundă, contactul cu bordura este accentuat printr-o 
linie în relief, în partea inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. Din S.1, carou 1. 
Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.4a-e). 

26. Fragment de pipă din care s-a păstrat gamba cu inelul şi parte din găvan, din lut 
roşiatic, ardere oxidantă completă, lustruită, culoare roşu-brun. Din găvan s-a păstrat doar partea de 
conexiune cu gamba şi este format în continuarea acesteia unde păstrează o parte din decorul realizat 
cu rotiţa dinţată, probabil parte din ‘V’ - ul continuat din partea inferioară. Inelul este bine profilat, 
uşor alungit spre gambă în partea inferioară, delimitarea fiind accentuată de o canelură pe diametru. 
Terminaţia gambei este uşor vizibilă la capătul superior al inelului. Din S.1, carou 1. Datare: a doua 
jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.5a-c). 

27. Fragment de pipă, cu lipsă gambă, din lut roşiatic, ardere oxidantă completă, 
lustruită, culoare roşu-brun, urme de lustruire pe bordură, în partea superioară are arsură de la 
folosire. Găvanul are formă rotundă, format în continuarea gambei, zona de contact fiind accentuată 
cu un cerc în relief, în partea inferioară este decorat cu linii în formă de ‘V’, cu vârful în prelungire, cu 
rotiţa dinţată. Din S.1, carou 1. Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.6a-e). 

28. Fragment de pipă din care s-a păstrat parte din găvan, ardere oxidantă completă, 
lustruită, culoare roşu-brun. Contactul dintre găvan şi bordura este accentuat printr-o linie în relief. 
Din S.1, carou 1. Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.7a-c). 

29. Fragment de pipă din care s-a păstrat doar găvanul şi parţial din bordură, din lut 
roşiatic, ardere oxidantă incompletă, lustruită, culoare roşu-brun. Găvanul are formă rotundă, cu 
ciobituri, în partea inferioară contactul în formă de ‘V’ cu gamba este accentuat cu rotiţa dinţată, cu 
ornament ştampilat, asemenea unei rozete şi păstrat parţial de o parte şi de alta a găvanului. Partea 
superioară a bordurii are pe diametru un cerc în relief şi decor realizat cu rotiţa dinţată. În această 
zonă pipa păstrează resturi şi urmele de bronz, probabil de la capac. Din S.1, carou 1. Datare: sfârşit 
sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.8a-e). 

30. Fragment de pipă din care s-a păstrat secţiunea prin găvan şi bordură, din lut roşu, 
ardere oxidantă completă, lustruită, culoare roşu-brun, cu urme de ardere secundară pe găvan. 
Găvanul are formă rotundă, cu bordură formată în continuare, zona de contact fiind accentuată cu un 
cerc în relief, în partea inferioară este decorat în formă de ‘V’, cu rotiţa dinţată. Din S.1, carou 1. 
Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.9a-f). 



Adriana GAŞPAR 142

31. Fragment de pipă, cu lipsă parte din bordură, din lut roşu, ardere oxidantă completă, 
lustruită, culoare roşie. Găvanul are formă rotundă şi decorat cu caneluri dispuse pe verticală, zona de 
contact cu bordura este accentuată cu incizii şi crestături care se regăsesc şi în partea inferioară a 
găvanului, la contactul în ‘V’ cu gamba. Inelul este bine profilat, având în partea superioară şi în zona 
de contact cu gamba decor cu incizii şi crestături. Zona de întâlnire dintre gambă şi inel este decorată 
cu caneluri. Din S.1, carou 1. Datare: sec. XVIII-XIX, grupa A, tip III (Planşa III.10a-e). 

32. Fragment de pipă din care s-a păstrat găvanul, parte din gambă şi bordură, din lut 
roşu, ardere oxidantă completă, lustruită, culoare roşu-brun, cu urme de ardere secundară pe găvan şi 
urme de lustruire pe bordură. Găvanul are formă rotundă, cu bordură formată în continuare, zona de 
contact fiind accentuată cu un cerc în relief, în partea inferioară este decorat în formă de ‘V’, cu rotiţa 
dinţată. Din S.1, carou 1. Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa III.11a-e). 

33. Pipă, din lut roşu, ardere oxidantă completă, lustruită, culoare brună, în partea 
superioară a bordurii are urme puternice de folosire. Găvanul este rotund şi decorat în părţile opuse 
cu motiv realizat prin ştampilare, constând într-o floare, cu incizie circulară în centru şi patru petale 
alungite, dispuse radial şi umplute cu doi butoni în relief. Gamba este accentuată pe toată suprafaţa 
cu caneluri în forma petalelor de flori, cu vârful teşit, marginile sunt în relief şi au decor similar cu 
petalele de pe găvan. La baza petalelor de pe gambă şi în partea superioară al bordurii se află un cerc 
în relief care înconjoară diametrele gambei şi bordurii. Inelul s-a format prin continuarea gambei care 
este evazată spre terminaţie şi cu tăieturi care au fost realizate în lutul moale de la decorarea gambei, 
capătul acesteia este secţionat drept. Din turnul central, în partea de nord-vest. Datare: sec. XVIII, 
grupa A, tip II (Planşa III.12a-e). 

34. Fragment de pipă, cu lipsă parte din bordură şi gambă, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, angobă, culoare roşu. Găvanul are formă rotundă, cu linii incizate în zona de delimitare de 
bordură, în partea inferioară, la contactul în ‘V’ cu gamba, este accentuat de canelură. Inelul s-a format 
în continuarea gambei, prin lărgirea acesteia spre terminaţie, zona decorată cu linii verticale incizate. 
Din S.2 (1,80-2,00). Datare: a doua jumătate sec. XVIII, sec. XIX, grupa B (Planşa III.13a-e). 

35. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură şi găvan, din lut roşu, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşie. Găvanul are formă rotundă şi decorat cu caneluri dispuse pe 
verticală, zona de contact cu bordura este accentuată cu două benzi separate, cu decor în relief. Cea 
de jos constă în succesiune de puncte, iar cea de deasupra are decor de zigzag. La contactul cu 
gamba formează un ‘V’ accentuat cu decor realizat cu rotiţa dinţată. Inelul este situat la terminaţia 
gambei, în zona are o canelură care îl separă în două calote. Calota inferioară este nedecorată, iar cea 
superioară are marginile ornamentate asemenea unor petale de floare, în partea superioară având 
ştampile de formă circulară. Gamba este relativ scurtă, zona de întâlnire dintre gambă şi inel are un 
cerc în relief care are decor similar cu cel al găvanului. În partea inferioară a gambei, pe stânga, se 
afla o ştampilă de formă circulară, monogramă, posibil scriere în arabă. Din S2 (1,80-2,00). Datare: 
sec. XVIII - XIX, grupa A, tip III (Planşa III.14a-f). 

36. Fragment de pipă din care s-a păstrat doar gamba şi inelul, din lut roşiatic, ardere 
oxidantă completă, lustruită, culoare brună. Inelul este bine profilat, nedecorat, lăsând în partea 
superioară vizibilă terminaţia gambei. Din S.1, carou 4-5. Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, 
tip I (Planşa IV.1a-c). 

37. Fragment de pipă din care s-a păstrat doar gamba şi inelul, din lut roşiatic, ardere 
oxidantă completă, cu angobă, culoare roşie, ardere secundară. Inelul este bine profilat, festonat pe 
toată suprafaţa, lăsând în partea superioară vizibilă terminaţia gambei decorată cu caneluri dispuse 
perpendicular, în partea inferioară are o linie decorată cu rotiţa dinţată. Din S.1, carou 5. Datare: 
secolul XVIII-lea, început sec. XIX, grupa A, tip III (Planşa IV.2a-c). 

38. Fragment de pipă din care s-a păstrat doar găvanul, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, cu angobă, culoare roşu-brun. Găvan de formă rotundă cu aspect foarte uşor polifaţetat.  
Zona de contact cu bordura este accentuată de un inel în relief, foarte slab vizibil un posibil decor în 
partea superioară. În partea opusă gambei, pe diametrul central al găvanului se află un decor cu trei 
ştampile, relativ circulare şi cu linii radiale, de tip palmete, separate în două locuri de câte o linie 
incizată, dispusă pe verticală, care se finalizează la contactul cu bordura, cu acelaşi tip de motiv 
ştampilat, însă uşor alungit. Din S.2. Datare: sec. XVIII-XIX, grupa A, tip III (Planşa IV.3a-c). 

39. Fragment de pipă din care s-a păstrat gamba, parte din inel şi parţial contactul cu găvanul 
de deasupra gambei, din lut roşiatic, ardere oxidantă completă, lustruită, culoare roşu-brun, cu urme de 
ardere secundară. Inelul este bine profilat, nedecorat, de o parte şi de alta având un decor realizat cu rotiţa 
dinţată. Din S.3, moloz. Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa IV.4a-c). 
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40. Fragment de pipă din care s-a păstrat gamba cu inelul, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, lustruită, culoare roşu-brun, cu urme de ardere secundară. Inelul este bine profilat, nedecorat, 
de o parte şi de alta având câte o linie incizată. În partea inferioară gamba are un decor realizat cu rotiţa 
dinţată, iar pe partea stângă, sub inel are un decor ştampilat compus din două părţi, monogramă şi 
pasăre. Din S.2, carou 2. Datare: a doua jumătate sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa IV.5a-e). 

41. Fragment de pipă, cu lipsă o parte din bordură, din lut roşiatic, ardere oxidantă 
completă, cu angobă, culoare roşie, în partea superioară a bordurii are urme de utilizare frecventă. 
Inelul se află la extremitatea gambei, bine profilat şi uşor alungit pe diametrul central. Gamba este 
lungă. Din S.7, carou 2. Datare: sec. XVIII, grupa A, tip II (Planşa IV.6a-c). 

42. Fragment de pipă din care s-a păstrat găvanul şi bordura, din lut roşiatic, ardere 
oxidantă completă, culoare roşu-brun. Găvanul are formă rotundă şi decorat prin ştampilare cu 2 
ornamente opuse, constând într-o floare cu 16 petale. În zona inferioară formează un ‘V’ accentuat cu 
caneluri şi rotiţa dinţată, al cărui vârf se continuă liniar spre bordură. Pe bordură, la terminaţia 
decorului sunt trei ornamente florale, ştampilate. În zona superioară bordura se îngustează, are o 
uşoară şănţuire pe diametru, probabil această parte servind ca loc pentru capac. Din S.7, carou 2. 
Datare: sfârşit sec. XVIII, grupa A, tip I (Planşa IV.7a-f). 

43. Fragment bol din care s-a păstrat fundul şi o parte din perete, caolin crem, poros, cu 
strat de angobă albă pe ambele părţi. La interior, în centru, are decor de floare, contur cu albastru 
închis şi umplutură cu albastru-deschis. La exterior s-a păstrat parte dintr-un decor cu contur albastru 
închis. Din S.4 (-2,00) m, Cx.5. Datare: Kütahya, sfârşit sec. XVII, început sec. XVIII (Planşa IV.8a-c). 

44. Fragment bol din care s-a păstrat o parte din fund şi din perete, caolin crem-gri, 
compact, cu strat de angobă albă pe ambele părţi. La interior s-a păstrat cercul din linii duble albastre 
care marchează centrul ceştii, dar şi un decor complex care marchează centrul acesteia, compus 
probabil dintr-o frunză, cu marginile marcate cu linie neagră, subţire, umplută cu smalţ de culoare 
turcoaz, dar şi trei linii negre, probabil ramuri, cu trei puncte roşii la extremitate. La exterior decorul 
este floral sau vegetal, desenat cu negru, albastru galben şi puncte roşii; decor cu contur în relief, cu 
romburi mici încadrate de triunghiuri succesive, cu vârful în jos; spaţiul format de aceste triunghiuri 
este umplut de alte triunghiuri cu două laturi egale şi cu vârful în sus; cele două laturi egale sunt 
trasate cu două linii subţiri de culoare neagră, iar spaţiul dintre ele fiind umplut cu galben; zona 
centrală a triunghiului este marcată de un alt ornament, trasat cu linie neagră subţire şi umplut cu 
albastru închis, în jurul căruia se află puncte roşii. Din S.3 (-1,50-1,70 m). Datare: Kütahya, sec. XVII, 
prima jumătate a sec. XVIII-lea (Planşa IV.9a-c). 

45. Fragment bol din care s-a păstrat fundul şi o parte din perete, porţelan, decor la 
exterior. Desenul constă în motiv vegetal, o floare cu petale şi probabil frunze, cu albastru cobalt pe 
fundal alb, cu o singură linie pe picior. Din S.1 (0-1,20 m), carou 4-5, moloz (Planşa IV.10a-b). 

46. Posibil fragment farfurie, caolin crem-gri, compact, cu strat de angobă albă pe ambele 
părţi. Interior nedecorat. La exterior decorat cu motive vegetale şi florale conturate cu negru, asemenea 
unei rozete, umplute cu albastru - cobalt închis şi turcoaz în zona centrală. Din S.7 (0-0,80 m), carou 2. 
Datare: Iznik, prima jumătate sec. XVI (Planşa IV.11). 

47. Fragment bol cu lipsă o parte din perete, caolin crem-gri, compact, cu strat de angobă 
albă pe ambele părţi. La exterior are ornament floral desenat simetric în trei locuri, cu contur în gri 
închis şi umplut parţial cu cobalt albastru deschis. Desenul constă într-o floare cu patru petale care 
pornesc dintr-un cerc central desenat cu linie subţire cu gri închis, umplut cu cobalt albastru închis; 
petalele au margini dublate şi umplute cu linii subţiri, haşurate, de culoare gri închis; două tulpini care 
sunt umplute cu cobalt subţire în nuanţă de albastru deschis. Decorul floral este încadrat într-un 
chenar de formă aproximativ circulară, uşor ondulat în partea superioară unde are cobalt cu nuanţă 
mai închisă, rezultată probabil din stratul aplicat mai gros. În partea inferioară linia cercului este 
dublată, iar spaţiul umplut cu cobalt în strat subţire de albastru deschis. Conexiunea dintre perete şi 
piciorul bolului este accentuată de o linie subţire de cobalt albastru deschis. Pe fund are marcaj, cu 
negru. Din S.5 (0-0,80 m), anexă. Datare: Kütahya, sec. XVIII (Planşa IV.12a-d). 

48. Urcior. Pastă semifină, brun închis, conţinut de mică şi nisip, ardere oxidantă. Corp 
globular cu pereţi subţiri, gât înalt cu diametru mic şi perete îngroşat, deschidere largă în partea 
superioară unde a fost ataşată toarta de secţiune ovală. În partea opusă, pe umăr, a fost ataşat tub 
de scurgere a cărui înălţime depăşeşte nivelul superior al toartei. Urme de ardere secundară, angobă 
albă la extremitatea tubului de scurgere şi pete albe în partea inferioară, spre fund. Din S.6, Cx.7. 
Datare: sec. XVI - XVII sau mai târziu (Planşa V.1a-b). 

49. Urcior. Pastă semifină, brun închis, conţinut de mică şi nisip, ardere oxidantă. Corp 
globular cu pereţi subţiri, gât înalt cu diametru mic şi perete îngroşat, deschidere largă în partea 
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superioară unde formează un cilindru, cu caneluri, de care a fost ataşată toarta de secţiune ovală. 
Deasupra cilindrului buza este puternic evazată pe orizontală unde formează o muchie şi un alt cilindru 
cu diametru mai mare, asemenea unui guler. În partea opusă, pe umăr, a fost ataşat tub de scurgere 
care s-a păstrat doar parţial. Urme de ardere secundară şi depuneri calcaroase, angobă albă pe interiorul 
şi exteriorul cilindrului superior. Din S.6, Cx.7. Datare: sec. XVI-XVII sau mai târziu (Planşa V.2a-b). 

50. Urcior. Pastă semifină, brun roşiatic, conţinut de mică şi nisip, ardere oxidantă. Corp 
globular cu pereţi subţiri, uşoară canelură pe umăr, gâtul şi toarta nu au fost păstrate. În partea 
opusă, pe umăr, a fost ataşat tub de scurgere a cărei înălţime depăşeşte nivelul superior al toartei. 
Urme de ardere secundară, angobă albă la extremitatea tubului de scurgere şi pete albe în partea 
inferioară, spre fund. Din S.6, Cx.7. Datare: sec. XVI-XVII sau mai târziu (Planşa V.3a-b). 

51. Urcior. Pastă semifină, brună, conţinut de nisip fin, ardere oxidantă. Corp globular cu 
pereţi subţiri, caneluri pe umăr, gât înalt cu diametru mic şi perete îngroşat, deschidere largă în partea 
superioară unde formează un cilindru şi o muchie prin evazarea buzei pe orizontală, asemenea unui 
guler. Sub cilindru gâtul are caneluri şi un inel proeminent în partea inferioară de care a fost ataşată 
toarta. În partea opusă, pe umăr, a fost ataşat tub de scurgere a cărei înălţime depăşeşte nivelul 
superior al toartei. Urme de ardere secundară şi angobă subţire. Lipseşte fundul şi parte din perete. 
Din S.5 (-0,80-1,20 m), Anexă. Datare: sec. XVI-XVII sau mai târziu (Planşa VI.1a-b). 

52. Sfeşnic. Pastă semifină, conţinut de cretă, ardere oxidantă, completă, culoare brun 
roşiatic. Corp de formă conică, gol pe interior, cu caneluri, lipseşte partea superioară, pereţi groşi, 
prevăzut în partea superioară cu o farfurioară de formă concavă. Din S.5 (-0,80-1,20 m), Anexă. 
Datare: sec. XVI - XVII (Planşa VI.2a-b). 

53. Cahlă de tip oală cu corp tronconic şi deschidere circulară. Pastă semifină, ardere 
oxidantă, completă, culoare brun roşiatică. Corp tronconic, inel în zona mediană realizat prin împingere 
dinspre interior unde formează o alveolare. Buza răsfrântă, cu bandă în partea superioară. Buza este 
acoperită cu un strat subţire de angobă albă peste care a fost aplicat smalţ verde închis, angoba scursă 
fiind vizibilă pe interior. Din S.5 (-0,80-1,20 m), Anexă. Datare: sec. XVI-XVII (Planşa VI.3a-b). 

54. Detaliu cu elemente componente al unei pipe model oriental (Planşa IV.13). 
 
 
Note 
 

1. Mulţumiri Dr. Robert Gindele (Muzeul Judeţean Satu-Mare) pentru permisiunea de publicare a 
materialului. 
 
2. O analiză tipologică şi cronologică a ceramicii rezultate din contexte otomane poate fi consultată la 
Gaşpar 2018. 
 
3. Un ornament similar de floare cu opt petale a fost identificat pe un fragment de ceaşcă de cafea 
descoperit la Old Bar şi considerată ca produs caracteristic culturii orientale, similar cu ceştile 
chinezeşti (Guštin et al. 2008: 155, Figure/ Slika 79: 4a-b). 
 
4. Exemplarul a fost denumit ceaşcă de cafea cu pictură policromă, Grup 2. 
 
5.  Vezi descrierea complexelor din raportul preliminar cu situaţia arheologică (Gindele et al. 2019). 
 
6. O analiză tipologică şi cronologică a acestor tipuri de vase poate fi consultată la Gaşpar 2018: 107-8, tip 3. 
 
7. Pentru analogii de sfeşnice, cu cronologie şi tipologie (Gaşpar 2018: 112-13, tip 6). 
 
8. Analogii şi descrieri la Gaşpar 2018: 113, tip 7/varianta 7.1. 
 
9. Otomanii din Siria şi Egipt cunoşteau tutunul în jurul anului 1600. Pipele otomane au fost produse 
începând cu prima parte a secolului al XVII-lea (Gaşpar 2016: 260, 263). 
 
10. În secolul al XVII-lea existau ateliere la Oradea, posibil la Cluj (Gaşpar 2016: 263). 
 
11. Descriere detaliată a elementelor componente la Gaşpar 2016. 
 
12. De obicei, în studiile dedicate pipelor se menţionează că la realizarea camerei de ardere au fost folosite 
pene de lemn bătute în lutul moale, atunci când pipa se afla în matriţe (Gaşpar 2016, 263). 
 
13. Vezi descrierea complexelor din raportul preliminar cu situaţia arheologică (Gindele et al. 2019). 
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14. Primele restricţii pentru fumat au fost impuse de regele Angliei, James I (1603-1625), urmând sultanii 
Ahmed I (1603-1617) şi Murad IV (1623-1640). În timpul sultanului Ibrahim (1640-1648), în anul 1646, a 
fost promulgată o lege cu independenţa fumatului, însă legalitatea practicării acestui obicei a fost declarată 
aproape un secol mai târziu (Gaşpar 2016, 261). 
 
15. În Muntenegru, la Stari Bar, au fost pentru prima dată semnalate în niveluri cu datare la începutul 
secolului al XVIII-lea (Sabbionesi 2014: 32, Group II.B, fig. 3.5/II.3, II.4). 
 
16. După formă, astfel de pipe sunt datate la mijlocul secolului al XVIII-lea (Bikić 2012: 3, Figure 4/30). 
 
17. Pipa a fost descoperită cu ocazia cercetărilor arheologice subacvatice la o navă cu datare din perioada 
de domnie a sultanului Selim III (1789-1807) (Batchvarov 2013: 14, Fig. 12 KT105). 
 
18. Se face referire la exemplarele descoperite la Timişoara (Gaşpar 2016: Cat. 18, 20, tip II.3). 
 
19. Exemplarele descoperite la Edirne - Palatul Nou au fost datate în secolul al XIX-lea (Cengiz 2011: 
Çizim no: 55). 
 
20. Această categorie a fost denumită ca pipe cu găvan mare, cilindric (Hânceanu 2013: 44, 45, inv. 7.231, 
tip 2.b). 
 
21. La Edirne au fost datate în secolul al XIX-lea (Cengiz 2011, Çizim no: 55). 
 
22. Este vorba despre un simbol de halebardă asemenea unei unelte purtată de servitorii de la palatul 
otoman (denumiţi Teberdaran) sau care are o semnificaţie simbolică pentru dervişi (Cengiz 2011: 225, 
Kat. No. 55). 
 
23. Sunt menţionate analogiile (majoritatea având gamba faţetată) de la Corint, Agora ateniană, Varna, 
Ruse, Veliko Târnovo, Provadia, Šumen, Bucureşti, Iaşi (Costea et al. 2007: 338, Grupa A/Tip III, Pl. IV/4). 
Pentru Corint, vezi Robinson 1985: C 66. 
 
24. Pentru Babadag au fost datate în secolul al XVIII-lea, iar pentru Atena, în secolele XVIII - XIX (Costea et 
al. 2007: 343, Cat. 28; Robinson 1985: 178-9, 196, C 39, A 14). 
 
25. Pentru Saraçhane acest tip de pipe este considerat ca variantă a tipului V şi VI (Hayes 1992: 392, type 
XXII; Robinson 1985: 175, C 23). 
 
26. Posibilitate de provenienţă bazată pe numărul mare de descoperiri de acest tip de pipe la Varna 
(Robinson 1985: 176, C 23). 
 
27. Hayes le consideră ca posibile producţii realizate după anul 1830/1850 (Hayes 1992: 392-393, tip 
VIII/A). Pentru Agora şi Corint au fost datate în secolul XIX - începutul secolului XX (Robinson 1985: 
163, 189, 190, C 119, A 32, A 37). Pentru Edirne au fost datate în secolul al XIX-lea (Cengiz 2011: 191). 
Pentru Saraçhane au fost datate la jumătatea secolului al XIX-lea sau chiar mai târziu (Hayes 1992: 393, 
type VIII A). 
 
28. La Tulcea au fost datate în secolul XIX - începutul secolului XX (Costea 2013, Pl. 9/46, Cat. 46). 
 
29. Analogiile de la Saraçhane, Agora şi Corint au avut semn de meşter (Robinson 1985, 191). 
 
30. Desenele au fost realizate de către Bakai Janos (Muzeul Judeţean Satu Mare) şi Adriana Gaşpar. 
Fotografii obiecte realizate de Robert Gindele. 
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Planşa I.   Pipe de lut (1: sec. XVIII - XIX; 2, 3: începutul sec. XIX; 4-10: a doua jumătate a sec. XVIII). 
 

Smoking clay pipes (1: 18th-19th centuries; 2, 3: early 19th century; 4-10: second half of the 18th 
century). 
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Planşa II.   Pipe de lut (1-4, 6-7: a doua jumătate a sec. XVIII; 5, 11: începutul sec. XIX; 8-9: sec. XIX; 
10: a doua jumătate a sec. XVIII, sec. XIX). 
 

Smoking clay pipes (1-4, 6-7: the second half of the 18th century; 5, 11: early 19th century; 8-9: 19th 
century; 10: second half of the 18th century, 19th century). 
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Planşa III.   Pipe de lut (1-2: începutul sec. XIX; 3-7, 9, 11: a doua jumătate a sec. XVIII; 8: sfârşitul 
sec. XVIII; 10, 14: sec. XVIII, XIX; 12: sec. XVIII; 13: a doua jumătate a sec. XVIII, sec. XIX). 
 

Smoking clay pipes (1-2: early 19th century; 3-7, 9, 11: second half of the 18th century; 8: late 18th; 
10, 14: 18th-19th centuries; 12: 18th century; 13: second half of the 18th century, 19th century). 
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Planşa IV.   Pipe de lut (1, 4, 5: a doua jumătate a sec. XVIII; 2: sec. XVIII-lea, începutul sec. XIX; 3: 
sec. XVIII, XIX; 6: sec. XVIII; 7: sfârşitul sec. XVIII); ceramică Kütahya (8: sfârşitul sec. XVII, începutul 
sec. XVIII; 9: sec. XVII-lea, prima jumătate a sec. XVIII; 12: sec. XVIII); porţelan (?) (10); ceramică 
Iznik (11: prima jumătate a sec. XVI); Detaliu cu elemente componente ale unei pipe otomane (13). 
 

Smoking clay pipes (1, 4, 5: 13 the second half of the 18th century; 2: 18th century, early 19th century;     
3: 18th-19th centuries; 6: 18th century; 7: late 18th century); Kütahya ceramics (8: late 17th early 18th 
centuries; 9: 17th century, first half of 18th century; 12: 18th century); China porcelain (?) (10); Iznik 
ceramics (11: first half of 16th century); Detail with the components of Ottoman tobacco pipes (13). 
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Planşa V.   Urcioare (1-3: sec. XVII-XVIII sau mai târziu) 
 

Jugs (1-3: 17th-18th centuries or later). 
 



Adriana GAŞPAR 152

 
 
 
 
Planşa VI.   Urcior (1a-b: sec. XVII-XVIII sau mai târziu); sfeşnic (2a-b: sec. XVII-XVIII); cahlă 
pentru sobele de încălzit (3a-b: sec. XVII-XVIII). 
 

Jug (1a-b: 17th-18th centuries or later); candlestick (2a-b: 17th-18th centuries); stove tile (3a-b: 17th-18th 
centuries). 
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