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Introducere
Situată în Câmpia Timişului într‑un spaţiu străbătut de cursurile râurilor
Timiş, Bega şi de unii dintre afluenţii acestora, Timişoara intră sub administraţia
Imperiului Otoman şi devine reşedinţă de elayet1 cu rolul strategic de control
asupra pustei ungare şi a Ţărilor Române. Vreme de 164 de ani oraşul a fost
locuit şi administrat de musulmani până în octombrie 1716, când garnizoana
otomană capitulează2 în faţa trupelor habsburgice aflate sub comanda prinţului
Eugeniu de Savoya3, iar Timişoara devine domeniu al coroanei Habsburgice.
Cele mai consistente descrieri despre orașul medieval sunt lăsate de călătorul
otoman Evliya Çelebi şi de solul austriac Henrik Ottendorf, la mijloc de secol
XVII. Din izvoarele istorice aflăm că Timișoara medievală “așezată în mlaștinile
râului Timiș – pe un pământ înverzit, mănos – înconjurată de grădini și parcuri de
trandafiri”4 este împărțită în trei părți distincte: cetatea, orașul și cele două suburbii,
respectiv Palanca Mare (orașul Rascian) și Palanca Mică (Insula)5. Suburbiile erau
populate de agricultori, meșteșugari și negustori creștini, iar orașul de către ostași
și oameni învățați, în mare parte musulmani. Orașul adăpostea case acoperite cu
șindrilă, hanuri, băi, bazare, cafenele, şcoli pentru copii, și opt geamii6 construite
după regulile acestora “În oraş sunt două, de fiecare parte a bazarului câte una, în
Insulă este una, iar în restul suburbiei, cinci”7.
Cercetător independent, e‑mail: sam_adriana@yahoo.com.
Elayetul de Timişoara era format din şase sângeacuri: Timişoara, Lipova, Cenad, Gyula,
Moldova Veche, iar de la 29 septembrie 1658 i se mai adaugă şi cetăţile Ineu, Caransebeş şi Lugoj.
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Guboglu 1974, 533.
3
Hațegan 2005, 308 – 310.
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Călători străini, 496.
5
Ottendorf 2006, 11.
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Călători străini, 499, 500.
7
Ottendorf 2006, 14.
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Campanii arheologice
Prin săpăturile arheologice actuale din centrul istoric al Timișoarei au
fost scoase la suprafață elemente care privesc în cea mai mare parte perioada
de locuire otomană. Astfel de lucrări au fost efectuate pentru prima dată în
2006 atunci când s‑a intervenit la infrastructura căii de rulare a tramvaiului
din zonele P-ța Libertăţii, strada 9 Mai şi Piața Sf. Gheorghe8. Încă de atunci în
Piața Sf. Gheorghe a fost descoperită fundaţia zidului de nord a unei biserici
iezuite9, construită la mijlocul secolului al XVIII‑lea şi demolată la început
de secol XX. Pe laturile de vest şi nord-est ale bisericii10 au fost descoperite
54 de morminte. Pe baza inventarului numismatic descoperit în pământul
de umplutură, s‑a stabilit că înhumările au avut loc succesiv între secolele
XVI – XVII11. Toate mormintele sunt orientate aproximativ pe direcția vest-est,
scheletul este întins pe spate cu capul spre vest și privirea spre dreapta. În unele
situații defuncții erau acoperiți cu scânduri transversale, depuși în sicrie sau pur
și simplu îngropați direct în pământ. Forma gropilor de mormânt a fost greu
de determinat și din cauza pământului deranjat de deasupra lor. În inventarul
mormintelor nu s‑au găsit accesorii sau obiecte din vestimentația defuncților
considerându-se că aceștia au fost înveliți într‑un lințoliu, asemenea obiceiului
de înmormântare musulman12.
La sfârşitul anului 2013, zona centrală a Timişoarei a fost din nou afectată
de lucrări de reabilitare, iar săpăturile arheologice au avut loc pe mai multe
străzi din centrul istoric al oraşului inclusiv în actuala Piaţă Sf. Gheorghe.
În această zonă săpăturile arheologice preventive au fost efectuate la sud de
secțiunea săpată în 2006, fiind coordonate de profesorul Florin Draşovean13. S‑a
continuat dezvelirea unei porţiuni din biserica iezuită învecinată la sud cu zidul
din piatră de la o fundație care pare să aparțină unei structuri mai timpurii. În
jurul acesteia au fost descoperite morminte de înhumaţie14 care prezintă caracteristici similare cu cele săpate în 2006.
Drașovean, Fluture, Szentmiklosi 2007, 11.
Draşovean, Fluture, Szentmiklosi 2007, 31, 34.
10
Draşovean, Fluture, Szentmiklosi 2007, 48.
11
Draşovean, Fluture, Szentmiklosi 2007, 16, 17.
12
Draşovean, Fluture, Szentmiklosi 2007, 49.
13
Mulţumesc domnului prof. dr. Florin Draşovean, cercetător la Muzeul Banatului Timişoara,
pentru faptul că mi‑a permis să public aceste pietre funerare descoperite pe şantierul arheologic
condus de domnia sa – Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe, în 2013 – 2014.
14
În practicile funerare islamice utilizarea sicriului are loc doar în patru situații: când defunctul
a suferit un accident, iar corpul nu mai este întreg; în caz de descompunere deoarece prezintă
un pericol de infectare a celor din jur; dacă solul este prea mlăștinos; uneori, la înmormântarea
femeilor, pentru evitarea vizibilității formei corpului.
8
9
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Cimitirele și djamiile din Timişoara otomană
Asemenea altor oraşe din Imperiul Otoman, în Timişoara au existat spaţii
sacre destinate cimitirelor. Ele au o semnificaţie tipică religiilor monoteiste,
dobândită prin existenţa sentimentului de teamă şi nesiguranţă a omului în faţa
diverselor fenomene de agresiune şi care îşi va găsi refugiul în liniştea spirituală
oferită de divinitatea unică15.
În cadrul culturii otomane până în secolul al XIX‑lea cimitirele erau plasate în
jurul djamiei/moscheii, a unui turbe (mausoleu) sau tekke (mănăstire de dervişi)16,
urmând ca după această perioadă să fie mutate în afara localităţii datorită necesităţilor economice, a igienei sau principiilor de planimetrie a oraşului17. Cele din
jurul djamiei erau organizate în funcţie de statutul social al defuncţilor. În partea
din faţă sau cât mai aproape de aceasta erau înmormântate personalităţile locale
sau familiile înstărite în timp ce locuitorii de rând din același cartier erau înmormântaţi în spatele djamiei sau cât mai departe de intrare18.
Imediat după stabilirea administrației otomane la Timișoara bisericile
existente au fost transformate în moschei sau au fost construite altele noi, iar celui
dintâi lăcaş de cult construit i se atribuia de obicei numele sultanului domnitor19.
De la cronicarul Mustafa Gelalzade aflăm că “În acea zi, cu ajutorul lui Dumnezeu,
ordia turcă a luat cetatea. De aceea bisericile sale au fost transformate în geamii,
clopotele au fost aruncate din clopotnițele cu turnuri și s‑a început acolo citirea
ezanului”20. Prima djamie construită în Timişoara este “djamia ilustră” menţionată
într‑una dintre poruncile emise de sultanul Süleyman (1520–1566) despre utilizarea plumbului în scopul refacerii acoperişului21, și numită de Henrich Ottendorf
djamia Hunkiartzametschie22. Aceeași structură apare și pe planul arhitectului
Radogna notată ca Büyük Cami (Djamia Mare)23, sau pe cel al căpitanului Perette
în 1716 ca fiind Padişahi Djamisi. Este foarte posibil ca parte din structura acestei
djamii să fie și fundația de piatră descoperită la sud de biserica iezuită din actuala
piaţă Sf. Gheorghe, iar cimitirul în a cărui pământ de umplutură s‑au descoperit
pietrele de mormânt să aparțină acesteia.
Se zice că este foarte greu să treci cu vederea un cimitir otoman care prin
monumentele sale funerare oferă din depărtare trecătorului aspecte din viaţa
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Feneşan 2006, 150.
Feneşan 2006, 152 – 153.
Görk 2007, 210.
Feneşan 2006, 153.
Feneşan 2006, 138.
Cronici turcești 1966, 276.
Feneşan 2006, 139.
Ottendorf 2006, 14.
Feneşan 2006, 140.
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individului, statutul social şi afilierea religioasă24. Despre aceste elemente
funerare se știe și de la Henrik Ottendorf care în 1663 descria un mormânt
prevăzut cu două stele funerare, una la căpătâi și alta la picioare, situat în curtea
uneia dintre cele opt moschei prezente în Timișoara25: “este o moschee nouă,
frumoasă, se numeşte Seditzametschie, clădită de către Seidi Ahmed paşa, care
a fost strangulat în urmă cu doi ani de către Ali paşa la ordinul împăratului
turc, iar mormântul său construit din piatră de talie de înălţimea şi forma unei
mese de altar de pe la noi – stă în curtea bisericii, la căpătâi cu un stâlp de piatră
octogonal cu turban iar la picioare este unul care este ascuţit doar la vârf ”26.

Pietre de mormânt din Piaţa Sf. Gheorghe
Cu ocazia săpăturilor arheologice preventive din 2014 în pământul
de umplutură al cimitirului din actuala P-ța Sf. Gheorghe s‑au găsit șapte
fragmente de obiecte din piatră de tipul pietrelor tombale. Acestea au fost
descoperite în poziţie secundară, fără a fi posibilă identificarea mormintelor
cărora le‑au aparținut. Este vorba despre cinci pietre de mormânt dintre care
două sunt de forma unor turbane, două plăci dreptunghiulare alungite în partea
superioară, una de forma unui fes, şi alte două fragmente de stâlpi cu sec’iune
dreptunghiulară. Toate obiectele sunt confecţionate din marmură, realizate
prin tehnica cioplirii.
Pentru o descriere mai precisă a obiectelor s‑a realizat un catalog unde
acestea sunt evaluate şi clasificate în grupe tipologice în funcţie de forma şi
decorul lor:
1. Piatră funerară
Material:
marmură albă
Tehnică de construcţie: cioplire în relief
Forma:
turban
Dimensiune:
turban: înălţime: 18 cm
		
diametru bază: 20 cm
stâlp: înălţime: 30 cm
		
diametru bază: 9 cm
Ertek 2006, 31.
Conform planurilor orașului această moschee apare menționată până în 1746 – 1747. Harta
planimetrică a Timișoarei din 1716 efectuată de căpitanul Perette arată că moscheea Seidi
Ahmed este amplasată în sudul cartierului Palanca Mare. După suprapunerea de planuri istorice
realizată de arhitectul Mihai Opriș această moschee ar putea să fi fost amplasată pe actuala stradă
Gheorghe Lazăr, aproximativ la jumătatea distanței dintre intersecțiile străzilor Mărășești și
Ungureanu.
26
Ottendorf 2006, 14.
24
25
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Descriere:

Stare de conservare:
Datare:
Locul de păstrare:
(Fig. 1.2 a, b)

Obiect sculptat în relief de forma unui turban. Este
compus dintr- un stâlp de con cu vârful teşit înfăşurat
oblic de o fâşie din acelaşi material, dându‑i forma
unui turban cu baza circulară.
fragmentară
secol XVIII
Muzeul Banatului din Timişoara

2. Piatră funerară
Material:
marmură albă
Tehnică de construcţie: cioplire în relief
Forma:
turban
Dimensiune:
turban: înălţime: 13 cm
		
diametru bază: 18 cm
stâlp: lungime latură: 8 cm
Descriere:
Obiect din piatră sculptat în relief de forma unui
turban. Este confecționat dintr‑o fâșie de material,
în primă fază înfășurat vertical apoi urmând direcția
oblică, rezultând un turban cu baza pătrată.
Stare de conservare:
fragmentară
Datare:
secol XVII–XVIII
Locul de păstrare:
Muzeul Banatului din Timişoara
(Fig. 1.1 a, b)
3. Piatră funerară
Material:
Tehnică de construcţie:
Forma:
Dimensiune:
Descriere:

Stare de conservare:

marmură albă
tăiere în relief
dreptunghiulară
înălţime: 40 cm
bază superioară: 13 cm
bază inferioară: 10 cm
Obiect din piatră sculptat în relief. Are forma unui
dreptunghi mai lat în partea superioară unde se
termină sub forma unui arc ascuţit.
a – Față: în zona superioară este decorată cu o rozetă
reprezentată printr‑o floare cu şase petale înscrise
într‑un cerc de diametru 9, 50 cm.
b – Spate: o suprafaţă plană fără decor
fragmentară
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Datare:
Locul de păstrare:
(Fig. 2.1 a, b)
4. Piatră funerară
Material:
Tehnică de construcţie:
Forma:
Dimensiune:
Descriere:

Stare de conservare:
Datare:
Locul de păstrare:
(Fig. 2.2 a, b)

? secol XVI –XVII
Muzeul Banatului din Timişoara

marmură albă
tăiere în relief
dreptunghiulară
înălţime: 34 cm
bază superioară: 14 cm
bază inferioară: 13 cm
Obiect din piatră sculptat în relief. Are forma unui
dreptunghi mai lat spre partea superioară unde se
termină sub forma unui arc ascuţit a cărui vărf lipsește.
a – Față: în zona superioară este decorată cu o rozetă
reprezentată printr‑o floare cu şase petale înscrise
într‑un cerc de diametru 8 cm.
b – Spate: o suprafaţă plană fără decor
fragmentară
? secol XVI –XVII
Muzeul Banatului din Timişoara

5. Piatră funerară
Material:
marmură albă
Tehnică de construcţie: cioplire în relief
Forma:
fes
Dimensiune:
fes:
înălţime: 11 cm
		
diametru bază: 9,5 cm
stâlp: înălţime: 27 cm
lăţime latură: 6,5 cm
Descriere:
Obiect din piatră sculptat în relief compus dintr‑un
stâlp de secțiune pătrată la capătul căruia este amplasat
un fes(trunchi de con)
Stare de conservare:
fragmentară
Datare:
? secol XVII
Locul de păstrare:
Muzeul Banatului din Timişoara
(Fig. 3.1 a, b)

215

6. Stelă funerară
Material:
marmură albă
Tehnică de construcţie: cioplire în relief
Forma:
dreptunghiulară
Dimensiune:
stâlp: înălţime: 38 cm
		
latură: 8 cm
Descriere:
Obiect din piatră sculptată compus dintr‑un stâlp cu
secțiune pătrată, care pe una din laturi prezintă un
triunghi în relief.
Stare de conservare:
fragmentară
Datare:
? secol XVII
Locul de păstrare:
Muzeul Banatului din Timişoara
(Fig. 3.2 a)
7. Stelă funerară
Material:
marmură albă
Tehnică de construcţie: cioplire în relief
Forma:
dreptunghiulară
Dimensiune:
stâlp: înălţime: 35 cm
		
latură: 9 cm
Descriere:
Stâlp din piatră de secțiune pătrată sculptat în relief.
Stare de conservare:
fragmentară
Datare:
? secol XVII
Locul de păstrare:
Muzeul Banatului din Timişoara
(Fig. 3.2 b)

Despre stelele funerare otomane
În cultura otomană mormintele sunt prevăzute cu două tipuri de stele
funerare amplasate perpendicular atât în zona capului, cât şi uneori în zona
picioarelor defunctului. Până în secolul al XIX‑lea cea de‑a doua situaţie este mai
puţin întâlnită, însă după această perioadă numărul mormintelor prevăzute cu
ambele stele funerare creşte27. În funcţie de sexul defunctului stelele pot fi bărbăteşti şi femeieşti28, astfel că în cimitirele musulmane este foarte uşor să distingi din
depărtare un mormânt de bărbat de unul de femeie. Stelele, considerate simboluri
atribuite sexualităţii29, sunt compuse de obicei din trei părţi și anume: piatra
funerară, un gât şi corpul acesteia. Cele caracteristice bărbaţilor sunt prevăzute în
27
28
29

Doğan 2009, 806.
Doğan 2009, 820, 831.
Montgomery, Cobb 1911, 112, 113.

216

partea superioară cu pietre de mormânt de tip turban30 fixate pe un gât cilindric
sau pătrat şi aşezat pe un corp de piatră prevăzut cu epitaf31, care ne informează despre numele, profesia, motivul morții, data nașterii și morții defunctului32. Există însă şi o situaţie diferită atunci când turbanul nu se află în partea
superioară a stelei funerare, ci este localizat foarte aproape de solul mormântului,
situaţie care reflectă execuţia defunctului33. În cazul mormintelor de femei stelele
funerare sunt pietre de formă plată, de cele mai multe ori dreptunghiulare, lărgite
în partea superioară şi care se termină sub forma unui arc ascuţit34.
Dintre piesele tratate în acest articol se disting două pietre funerare bărbăteşti, două tipice femeilor şi una atribuită unui mormânt de copil. Acestora
li se mai alătură şi două fragmente a căror categorie e greu de stabilit. Este
foarte posibil ca acestea să reprezinte stele funerare amplasate vertical la
picioarele defunctului (Fig. 1 – Fig. 3).
Toate piesele sunt confecţionate din marmură albă, un material greu de
procurat în ţinuturile mlăştinoase ale Banatului. Forma şi dimensiunea obiectului nr. 1 îl încadrează în prima jumătate a secolului al XVIII‑lea35 și poate
fi atribuit unui înalt demnitar din Imperiul Otoman. În colecţia Muzeului
Banatului mai există o piatră de mormânt de formă şi dimensiune relativ
asemănătoare, care aparţine aceluiaşi cimitir din piața Sf. Gheorghe şi care a
fost descoperită în campania arheologică din 200636. Tot în colecţia aceluiaşi
muzeu se mai păstrează patru stele funerare prevăzute cu turban, una descoperită în 1902 cu ocazia renovării Castelului Huniade, şi altele trei care din lipsă
de informaţii nu pot fi atribuite vreunui cimitir otoman din Timişoara37.
Stelele funerare caracteristice femeilor, în perioadele mai timpurii, erau de
dimensiuni relativ mici, de formă plată, care cu timpul devin dreptunghiulare şi
alungite spre vârf38, dar după secolul al XVIII-lea acestea cresc în dimensiune, iar
formele sunt mult mai ample și mai complexe. Motivele reprezentate sunt simple,
de cele mai multe ori sunt prezente rozeta sau trandafirul39, iar începând cu secolul
Kokrek 2012, 77.
Okur 2007, 3. În epitaf este trecut numele, poziţia şi titlul defunctului, rugăciunea “Fatiha” şi
data decesului. Foarte rar este întâlnită semnătura meşterului sau a caligrafului.
32
Okur 2007, 2.
33
Ertek 2006, 33.
34
Montgomery, Cobb 1911, 110.
35
Doğan 2009, 809.
36
Kopeczny 2007, 159.
37
Feneşan 2006, 156, 157.
38
Bellan 2012, 25.
39
Yatım 1988, 94.
Trandafirul este cel mai întâlnit simbol în Islam, simbolizând frumusețea divină și pe profetul
Muhammad.
30
31
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al XIX-lea sunt decorate şi stilizate cu flori, viţă de vie şi diferite arabescuri40. În
cazul mormintelor de copii stelele funerare au dimensiuni mai mici decât cele
tipice unui adult, iar pietrele de mormânt sunt de forma unui fes41.
Pietrele funerare situate la căpătâiul defunctului reprezintă adevărate piese
de artă, dimensiunea acestora reflectă importanţa socială a persoanei decedate.
În cimitirele musulmane cele mai întâlnite forme sunt cele de tip turban,
denumite şi Kavuk42, care apar sporadic în arta funerară otomană încă din
secolul al XVI‑lea43. Prezenţa acestora creşte începând cu secolul al XVII‑lea,
atunci când marchează mormintele unor mari viziri din Imperiul Otoman44, iar
din secolul al XIX‑lea stelele cu pietrele lor funerare devin mai bogate estetic
prin formele şi decorul lor divers. Categoria turbanelor este specifică mormintelor de bărbaţi şi sunt cele mai dominante în cultura Imperiului Otoman45.
Reprezentarea turbanelor a fost pentru prima dată întâlnită în cimitirele
evreieşti46 și preluată mai târziu de către musulmani47. În cimitirele otomane
formele diverse ale acestora reprezintă imitaţii preluate din vestimentaţie a
căror origine vine din Peninsula Arabică, unde tipul de turban purtat de un
bărbat semnifica rangul său în societate48. Se spune că pentru un arab turbanul
înseamnă demnitatea credinciosului, iar prin scoaterea acestuia purtătorul îşi
pierde simbolic puterea49. Astfel că, un turban simbolizează puterea, onoarea şi
autoritatea de lider al unui clan, al unui grup tribal sau poziţia militară înaltă
a purtătorului50.

Concluzii
Din documentele medievale aflăm că în cetatea Timișoara exista Marea
djamie, menționată de câteva ori în însemnările călătorului otoman Evliya
Çelebi și ale solului austriac Henrik Ottendorf, care au vizitat Timișoara la
mijloc de secol XVII. După cucerirea de către trupele imperiale habsburgice din
1716, pentru a se avea o situație clară asupra orașului s‑a efectuat un plan exact
al Timișoarei ridicat de către căpitanul Perette, inginer șef în serviciul majestății
În arta religioasă rozeta este considerată simbol al Paradisului sau al Eternităţii, iar cercul este
primul simbol cosmologic al întregului şi al unităţii.
41
Yatım 1988, 49.
42
Pentru cimitirele evreieşti aceste pietre de mormânt erau denumite maşşebah sau nefesh (suflet).
43
Aksan, Goffman 2007, 235.
44
Karabulut 2013.
45
Görk 2007, 210, 211.
46
Montgomery, Cobb 1911, 111.
47
Montgomery, Cobb 1911, 113.
48
Sipahi, Çetin 2010, 233.
49
Kister 2000, 222.
50
Kister 2000, 218.
40
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sale imperiale, unde este marcată și această djamie51. Prin mijloacele moderne
de georeferențiere, în 2007 arhitectul Mihai Opriș realizează o suprapunere
a planurilor istorice peste situația urbanistică actuală a Timișoarei. Conform
cercetărilor sale, djamia de pe planul lui Perette pare să fi fost amplasată în
actuala Piață Sf. Gheorghe52. Bazându‑ne pe acest fapt putem presupune că
pietrele de mormânt studiate în acest articol sunt din cimitirul care a aparținut
acestei djamii. Fiind situată în centrul cetății, în apropierea locurilor de socializare, cum este cazul băilor sau a bazarului, cu siguranță că în curtea acesteia
și‑au găsit loc de veci reprezentanți importanți ai societății.
Conform ritualului islamic de înmormântare musulmanii își îngropau
morții în curtea moscheelor, marcând mormintele prin stele funerare cu forme
și decoruri diverse, uneori monumentale. În acest fel defuncții putând fi păstrați
cât mai aproape și cât mai mult în amintirile urmașilor. Având în vedere amplasarea și importanța acestui lăcaș de cult, dar şi dimensiunea și forma pietrelor
funerare descrise mai sus, realizate mai ales din marmură, un material costisitor
pentru zona mlăștinoasă a Timișoarei, se poate spune că aici s‑au înmormântat
persoane înstărite. Conform regulilor din societatea otomană formele de
turban diferă în funcție de rang, acest fapt reflectându-se şi în cazul monumentelor funerare. Tipurile de turbane găsite în săpăturile arheologice din 2006,
respectiv 2014, erau caracteristice persoanelor de clasă medie și superioară53.
Acelorași categorii aparțin și cele două pietre de mormânt femeiești tratate în
acest articol. Ele prezintă motive florale, utilizate mai ales în perioada dintre
1550 – 177054, în timp ce în cazul situației financiare precare a defunctei, pietrele
funerare sunt de obicei lipsite de decor.
Având în vedere durata îndelungată a stăpânirii otomane, cu siguranță
că cimitire musulmane au fost și în alte locuri din Timișoara sau din zonele
învecinate. Cercetările arheologice ulterioare ne pot confirma această ipoteză.
Până în acest moment nu sunt prea multe informaţii despre alte cimitire
otomane în Banat. Cea mai apropiată localizare unde ar fi existat stele funerare
este cimitirul musulman de pe insula Ada Kaleh55, demult dispărută sub apele
Dunării, şi care a fost populată de o comunitate turcească până în secolul XX.
În cadrul acestui cimitir au existat pietre funerare de tipul celor descoperite în
Piața Sf. Gheorghe. Raportându‑ne la spațiul românesc, cimitire musulmane
Hațegan 2006, 191.
Opriș 2007, 34.
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https://www.youtube.com/watch?v=hfLJ_KM6t7o(02.06.2014).
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Biçici 2006, 191.
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Dumitru Stoichiţă, Insula Ada, Kaleh, un ostrov mitologic distrus de civilizație, în jurnalul.
ro, 03.sep.2007, 10.07.2014 (http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/monumentele‑nepasarii/
insula‑ada-kaleh‑un‑ostrov‑mitologic-distrus-de-civilizatie – 101364.html).
51
52

219

contemporane cu stăpânirea turcească din Banat sunt în zona Dobrogei, acolo
unde pietrele de mormânt otomane captează și azi privirea trecătorului, prin
formele și decorul lor divers56.
Cercetările viitoare vor putea aduce noi contribuții asupra acestor tipuri
de obiecte funerare prezente în cimitirele din cetatea sau suburbiile din
Timișoara otomană, sau din alte localităţi care au fost în componenţa elayetului de Timişoara. Totodată, este foarte posibil ca în colecțiile muzeale astfel
de stele funerare să fi trecut neobservate, însă printr‑un studiu mai aprofundat
al acestora se poate contribui la cercetarea acestui subiect care până în acest
moment a atras mai puțin atenția cercetătorilor din România.
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OTTOMAN FUNERARY MONUMENTS DISCOVERED IN A GRAVEYARD
FROM TIMIŞOARA – PIAŢA SF. GHEORGHE
Abstract
During the archaeological excavations that took place in Sf. Gheorghe Place Timișoara,
seven stone funerary objects were discovered. There are two headstones type turban, located
on top of a stele funerary tombs characteristic of men, as well as two rectangular slabs of
stone that end at the top with a sharp angle, representative objects for women’ s graves. The
tombstone is the fifth pillar set on top of a fez, characteristic for graves of children. These
articles are joined by two pillars of square section. These gravestones are made of marble.
The first four are situated at the head of the deceased, and the posts may have been placed
at his feet.
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Fig. 1. Pietre funerare otomane de forma unui turban care marchează un mormânt de
bărbat. 1a – foto; 1b – desen; 2a – foto; 2b – desen. / Ottoman funeral stones turban shaped
for a man’s grave. 1a – photo; 1b – drawing; 2a – photo; 2b – drawing.
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Fig. 2. Pietre funerare otomane care marchează un mormânt de femei. 1a – foto; 1b – desen;
2a – foto; 2b – desen. / Ottoman funerary stones for a woman’s grave. 1a – photo; 1b –
drawing; 2a – photo; 2b – drawing.
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Fig. 3. 1a, b – piatră funerară otomană care marchează un mormânt de copil. 1a – foto; 1b –
desen; 2a, b – Posibil stâlp dintr-o stelă funerară otomană plasată la picioarele defunctului. /
1a, b – Ottoman funerary stone for a child’s grave. 1a – photo; 1b – drawing; 2a, b – Possibly,
a post from an Ottoman funerary stele to be placed at the deceased’s feet.

