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TĂLPI MEDIEVALE DE PIELE DIN TIMIȘOARA, 
STR. LUCIAN BLAGA (2014) 

 
 

Hedy M-Kiss* 
 
 
* Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, Program de studiu Conservare-  
   Restaurare; hedy.m@e-uvt.ro 
 
 
Abstract. This paper presents leather artefacts, small footwear soles, fragments from Timisoara’s 
Lucian Blaga Str. Site in 2014. The analysis and investigation of the leather artefacts, deposited 
by archaeologists in 44 polythene bags, has helped us to draw up a first documentation for the 
purpose of their subsequent conservation. Macros and microphotographs, mapping, documen-
tation and collection of primary reference data such as length, width, weight and thickness of 
leather samples were performed, as well as clues that specify the identification data and their 
conservation status at the time. This stage can be considered as a first step to save the medieval 
leather artefacts. This kind of account and the measurements before conserving are part of 
preventing conservation. 
 
Keywords: leather artefacts, Timisoara’s Lucian Blaga Str. site, 2014, state of conservation. 
 
 

1. Introducere 
Materialul arheologic, prezentat în această lucrare, în totalitatea sa artefacte de 

piele medievale, ne-a parvenit prin bunăvoinţa dnei dr. Dana TĂNASE, muzeograf-
arheolog la Muzeul Naţional al Banatului din Timişoara. Scopul nostru a fost luarea 
în evidenţă, cercetarea şi documentarea stării actuale de conservare, înaintea începerii 
operaţiunilor de conservare propriu-zise, precum şi întocmirea unui catalog. Această 
etapă o putem considera ca o primă evidenţă necesară, respectiv o primă acţiune în 
salvarea artefactelor de piele. Acest tip de evidenţă, documentare şi măsurători îna-
intea conservării fac parte din conservarea preventivă1. 

Analiza şi investigarea artefactelor de piele, iar ulterior conservarea acestora, 
considerăm că sunt o preocupare ştiinţifică complexă, pe care o practicăm începând 
din anul 2006 şi până în prezent. 

Strădania noastră se justifică prin faptul că atât artefactele, documentarea des-
cărcării arheologice, obţinerea şi comunicarea datelor ştiinţifice, pot fi compromise pe 
termen lung, în cazul în care proiectarea, finanţarea şi practicarea conservării ştiinţifice 
sunt omise sau întârziate.  

Pe termen scurt, obiectivul principal al descărcării arheologice este salvarea 
artefactelor. Obiectivul conservatorului-restauratorului însă este, proiectat pe termen 

                                                      
1 M-Kiss, 2007, p. 162-163. 
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lung conform principiilor, să găsească cele mai adecvate metode, modalităţi, tehnici 
şi materiale în scopul cercetării, păstrării, respectiv conservării artefactelor de piele, 
şi nu numai. În cazul artefactelor arheologice de piele este unanim acceptat faptul că 
sunt purtătoare de informaţii complexe, aşadar va trebui să avem în vedere contextul, 
conform căreia ele atunci vor fi în pericol şi în posibilitatea de a fi compromise când 
după sute, poate mii de ani petrecute în sol, vor fi scoase la lumină, iar oamenii le aban-
donează sau nu iniţiază şi nu sprijină salvarea lor prin conservare2.  

Artefactele de piele, descoperite în anul 2014 cu ocazia săpăturilor arheologice 
de salvare desfășurate pe str. Lucian Balaga din Timişoara, materialul cercetat, foto-
grafiat şi desenat de către noi, conform tipodimensionării, se structurează astfel:  
–tălpi de încălţăminte, întregi şi jumătăţi, pentru adulţi şi pentru copii, pantofi, cizme 
şi papuci, obiele (19 bucăţi);  
–fragmente de piele, de regulă cu forme neregulate şi de dimensiuni relativ mici, care 
în majoritatea lor provin de la încălţăminte (vârf de talpă, călcâi, toc de pantof destruc-
turat, fâşii din suportul cusăturii marginale şi de îmbinare a părţii structurale a feţei 
ş.a.; cca. 125 bucăţi); 
–poatcoavă metalică, întreagă sau fragmente (10 bucăţi).  

 
1. 2. 3. 4. 

Fig. 1. Tipuri de tălpi de încălțăminte orientală: 
1. Forma de tip A; 2. Forma de tip B; 3. Forma de tip C; 4. Forma de tip D. 

Cele mai importante artefacte le considerăm că sunt tălpile de piele de încălţă-
minte din secolele XVI–XVIII, caracteristice modei timpului respectiv, care provin din 
com-plexele arheologice din Timișoara. Majoritatea lor poartă pe margini urme ale 
cusăturilor, având pe mijlocul tălpii cuiele de prijin de metal, în formă de V, cu vârful 
ascuţit spre faţă. Pe unele dintre tălpi s-a păstrat potcoava metalică, în formă de semi-
cerc fixat în trei puncte de sprijin, înteagă sau părţi rămase sau doar urme chimice ale 
                                                      
2 M-Kiss, 2016, p. 11-18. 
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coroziunii profunde, păstrunse în piele. În acest ultim caz materialul metalic a dispărut 
în întregime. 

Tălpile de piele ne-au prilejuit, şi în această etapă, informaţii complexe, fiind 
parţial acoperite de urme de sol, pe care nu le-am îndepărtat, pentru a păstra, cât se 
poate, starea microclimatului şi consistenţa conservării actuale, studiul asupra croiului 
tălpii, cusăturilor care denotă numeroase indicii privind etapele şi modalităţile de con-
fecţionare ale încălţămintei medievale. Tălpile de piele, în marea lor majoritate, sunt 
de provenienţă orientală, întâlnite mai frecvent în centrul şi estul Europei. La tipizarea 
lor, pe baza prevederilor indicate în literatură de specialitate3, am avut în vedere for-
ma tălpii (Fig. 1). 

Starea de conservare generală a artefactelor de piele medievale, considerăm că 
este precară şi nesatisfăcătoare. Ele prezintă degradări multiple, specifice, semnalate de 
către noi în alte lucrări ştiinţifice. Această stare se explică prin faptul că pieile arheo-
logice, foarte sensibile4 la schimbările parametrilor de mediu, după descoperire, au 
devenit mai fragile, casante şi parţial uscate, ridigizate într-o poziţie nefirească, fiind 
încă încărcate cu particule de sol din stratul arheologic de unde provin. Venind în con-
tact cu aerul atmosferic, lumina, lipsa de umiditate relativă specifică lor, au suferit o 
serie de şocuri şi transformări din partea factorilor de mediu, altele decât cele din sol. 
Echilibrarea stării lor de conservare se poate obţine numai prin declanşarea rapidă a 
procedurilor de conservare. 

Structura solului în context cu condiţiile de mediu din sol au fost favorabile 
conservării lor pe o perioadă îndelungată, ceea ce a făcut posibilă decoperirea lor cu 
ocazia săpăturile de salvare din perimetul vechii Cetăţi a Timişoarei. Solul poate fi con-
siderat ca un factor determinant pentru conservarea artefactelor de piele, dar şi ale 
artefactelor pe suport organic în general, care în acest caz s-a dovedit divers5, nisipos, 
cu mortar, cu cărămidă, cu amenajări din lemn, lutos, straturi de arsură, gropi cu bălegar, 
zone cu tendinţe de ariditate, cu chimism specific local (pH), ş.a., care au permis retra-
gerea şi evaporarea apei din sol favorizând totodată pătrunderea oxigenului din aerul 
atmosferic, printr-o capilaritate specifică.  

După excavare, astfel de soluri favorizează deshidratarea mai rapidă a artefac-
telor, producând efecte de conservare secundare6 naturale prin uscare exagerată, feno-
men care favorizează apariţia şi înflorirea de mucegaiuri, pe baza resurselor interne de 
umiditate ale artefactelor, pe substratul colagenului parţial deteriorat, atât în timpul pre-
lucrării iniţiale ale pielii, în timpul utilizării dar şi în timpul şederii lor în sol. Remarcăm, 
din nou, o sensibilitate aparte a materiei organice, care interacţionează rapid şi profund 
cu factorii mediului înconjurător7. 

Evaluarea vizuală a eşantioanelor de piele arheologică a arătat, că, aproape în 
fiecare caz aparte, prezintă fragilitate, rigiditate, deformări, crăpături, tăieturi, rupturi, 

                                                      
3 Kissné Bendefy, 2004, p. 39-53. 
4 M-Kiss, 2011, p. 82. 
5 Flutur, Hamat, Tănase, 2014, p. 232. 
6 M-Kiss H. M-Kiss, A., 2016, p. 141-142. 
7 M-Kiss, 2016, p. 18-23, 24-33. 
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deteriorări combinate, uzură funcţională avansată, mucegai, oxidări, efecte ale chimis-
mului de contact şi multe altele. La nivel microscopic s-au observat modificări ale 
unghiului de înclinare a fibrelor de colagen, grad de despicare pentru fibre, distanţe 
între fibre, omogenitatea dispunerii lor etc., şi, bineînţeles, cum am constatat şi în stu-
diile noastre precedente, un nivel scăzut al temperaturii de contracţie.8 În cazul multor 
artefacte am întâlnit suprafeţe oxidative întinse, generate prin contactul cu potcoave 
metalice şi a cuielor de spijin utilizate la încălţăminte. 

Datele obţinute privind evidenţa primară formează doar un prim indiciu, de alt-
fel foarte important9, deoarece pe parcursul intervenţiilor de conservare, prin curăţare, 
rehidratare şi emoliere, artefactele vor căpăta caracteristicile dimensionale şi de con-
sistenţă finală. 

2. Prezentarea materialului 
Cu această ocazie prezentăm datale primare, începând cu eticheta arheologului, 

ale tălpilor de încălţăminte, care au aparţinut unor persoane de talie mică, probabil copii, 
care s-au păstrat integral, considerând că prin raritatea şi integritatea lor comportă o 
valoare ştiinţifică deosebită.  

2.1. Punga 28 (Fig. 2). Timişoara (TM), Str. L. Blaga, 2014, Nr. Inv. 125/2014; 
Sector B2; adâncime 2,76 m; Context partea de Vest (S2) pământ maro cu pigment 
negru; Data: 25.02.2014. 

Descriere: Două fragmente de piele provenite de la o singură talpă de încălţă-
minte de tip D. 

Fragmentul nr. 1, partea anterioară, are dimensiunile de 10 × 7 cm; greutate 
19 g, iar grosimea pielii este de 4,36 mm. 

Fragmentul nr. 2, partea posterioară dinspre călcâi, măsoară 6 × 5 cm; greu-
tate 9 g iar grosimea pielii este de 1,2 mm. 

Starea de conservare este precară, necesită tratament complex de conservare. 

 
                                                      
8 M-Kiss et alii, 2014, p. 59. 
9 "În ultima perioadă, mai precis începând din 2006 şi până în 2015, săpăturile arheologice 
au fost reluate şi au avut ca obiect explorarea zonelor intravilane centrale al municipiului 
Timişoara, curtea Castelului Huniade şi perimetrul central al Cetăţii Timişoara. Cu ocazia aces-
tor săpături arheologice de salvare au fost decoperite numeroase artefacte interesante, utile 
şi inestimabile, din punct de vedere ştiinţific şi cultural. Pe lângă artefacte de ceramică, metal, 
sticlă şi piatră au ajuns la suprafaţă o serie de artefacte din materie organică, cum ar fi lemn, 
os, piele şi textile, ale căror conservare, în toate cazurile, constituie o prioritate. În siturile 
arheologice extravilane Timişorii au fost descoperite în număr redus artefacte pe suport orga-
nic, în special lemn şi os, dar artefacte de textile şi piele nu au fost descoperite, deoarece nu 
sau păstrat (!), din vari motive. Cu totul alta a fost situaţia în perimetrul intravilan al fostei 
Cetăţi Timişoara, unde au fost descoperite cca. 2000 de bucăţi de artefacte de piele medievale, 
părţi din încălţăminte, din vestimentaţie şi o sumedenie de fragmente, căzături, provenite în 
urma procesului de confecţionare, precum şi în urma refolosirii unor piese de piele mai vechi, 
uzate. În comparaţie cu alte colecţii din Europa, în special din timpul ocupaţiei otomane, 
Timişoara se situează, statistic vorbind, într-un loc fruntaş. În conservarea, păstrarea şi apre-
cierea artefactelor de piele, însă, avem foarte mult de învăţat de la alţii" (M-Kiss, 2016, p. 7-8). 
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Fig. 2.  

2.2. Punga 31 (Fig. 3). TM, Str. L. Blaga, 2014, Nr. Inv. 57/2014; Sector B2 
adâncime 2,81 m; Context partea de Vest (S2) pământ negru; Data: 24.02.2014. 

Descriere: Talpă întreagă de piele, încălţăminte de copil, de tip B şi un frag-
ment de piele. 

Talpa are dimensiunile: lungimea este de 15,5 cm; lăţimea este de 7,5 şi 3,5 cm; 
greutatea este de 31 g iar grosimea pielii este de 3,6 mm. 

Fragmentul de piele, în formă neregulată, măsoară 1 × 1,5 cm; greutatea 1 g. 
Starea de conservare este precară. Necesită intervenţie de conservare prin cură-

ţare, rehidratare şi emoliere. 

2.3. Punga 37 (Fig. 4). TM, Str. L. Blaga, 2014, Nr. Inv. S 94/2014; Sector 
B2 adâncime 2,70 m; Context partea de Vest (S2), pământ negru cu pigment; Data: 
21.02.2014. 

Descriere: Talpă de piele provenită de la încălţăminte de copil. Lungimea aces-
teia este de 14 cm; lăţimea de 7 şi 3,5 cm. În acelaşi loc s-au descoperit şi două frag-
mente de piele având 7 cm lungime fiecare; greutatea tălpii este de 19 iar grosimea 
pielii este de 3,3 mm. 

Starea de conservare este precară. În partea de mijloc, pe lungimea tălpii este 
o tăietură adâncă şi o zonă lacunară. Necesită tratament complex de conservare şi păs-
trare în condiţii controlate de microclimat. 
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 Fig. 3. 

 Fig. 4.  

2.4. Punga 39 (Fig. 5). TM, Str. L. Blaga, 2014, Nr. Inv. S 178/2014; 179/ 
2014; 180/ 2014; 181/2014 

Sector B7 adâncime 2,30 m; Partea Vest, strat de bălegar; Data: 4.03.2014. 
Descriere: Punga conţine o talpă de încălţăminte întreagă de tip A, fragment de 

talpă de încălţăminte de tip D, două fragmente mai mari au o formă neregulată, precum 
şi două tălpi aparţinând încălţămintei de copil. 
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Talpă de încălţăminte nr. 1 este de tip D şi în prezent este formată din două 
fragmente, partea posterioară (călcâi) este prevăzută cu o potcoavă metalică de pro-
tecţie, specifică, cu trei puncte de fixare. Dimensiunile fragmentului nr.1 (spre vârf) 
sunt: lungime 11 cm; lăţime 7,5 c şi 4 cm. Greutatea este de 23 g iar grosimea pielii 
de 3,43 mm. Dimensiunile fragmentului nr.2 (călcâi) este de 4,5 × 6 cm. Greutatea, 
în acest caz, este de 20 g iar grosimea pielii de 3 mm. 

Talpă de încălţăminte nr. 3 este de tip D. Posibil să fi fost pereche cu talpa ante-
rior descrisă. Dimensiunile acesteia sunt: lungime 14,5 cm; lăţime 7,5 şi 4 cm; greu-
tatea 43 g; grosimea pielii de 3,2 mm. Sunt prezente cuiele de protecţie şi se pot obser-
va urmele cusăturii de îmbinare. 

Starea de conservare este precară. Toate tălpile şi fragmentele necesită inter-
venţie de conservare prin curăţare, rehidratare, emoliere şi crearea condiţiilor speci-
fice de păstrare. 

 Fig. 5. 

2.5. Punga 43 (Fig. 6). TM, Str. L. Blaga, 2014, Nr. Inv. S 257/2014; Sector 
B7 adân-cime 2,41–2,51 m; Artefact tălpici de piele; Context partea de Vest-C1; în V 
strat de gunoi + lemn; Data: 6.III.2014. 

Descriere: Fragment de piele de talpă încălţăminte foarte mică, de tip A, partea 
dinspre călcâi, prevăzută cu potcoavă metalică. Dimensiunile sunt: de 9 × 7 cm; greu-
tatea pielii este de 23 g iar grosimea este de 2,98 mm. În pungă s-a mai aflat şi un frag-
ment foarte mic de piele cu dimensiunile de 9 x 2 cm; greutate şi grosime identică. 

Stare de conservare este precară. Fragmentele sunt fragile şi prezintă depuneri 
de particule de sol. Necesită intervenţie de conservare complexă prin curăţare, rehidra-
tare şi emoliere. Ca mod de păstrare se recomandă modulul tipodimensionat şi condiţii 
de depozitare controlată. 

3. Concluzii 
Unicitatea lor, raritatea contextului arheologic timişorean, în care aceste arte-

facte pe suport organic s-au păstrat, numărul relativ mare al eşantioanelor de piele con-
feră o valoare ştiinţifică intrinsecă dar şi documentară-istorică-culturală deosebită, con- 
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 Fig. 6.  

stituind oricând suportul unor studii materiale, tehnici de manufacturare ale încălţămintei 
dar şi de studii comparative, de diferite aspecte ştiinţifice, cu materiale arheologice simi-
lare din Europa. 

Salvarea lor prin conservare complexă, cuprinzând curăţare, rehidratare, emo-
liere ş.a. este necesară. Recomandăm ca după terminarea operaţiunilor de conservare 
să fie luate în evidenţă, ca patrimoniu muzeal şi să fie păstrate în module tipodimen-
sionate cu posibilitatea controlului condiţiilor de microclimat. Valorificarea lor ştiin-
ţifică va rămâne ca o sarcină permanentă. 
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