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1. Introducere
Colectiv: responsabil ştiinţific: Alexandru Rădulescu (Universitatea de Vest
Timişoara); membri în colectivul de cercetare: Daniela Tănase, Zsuzsanna Kopeczny,
Alexandru Flutur, Dan Ciobotaru (Muzeul Banatului Timişoara), Călin Timoc
(Universitatea de Vest Timişoara)
În perioada iunie - octombrie 2007, la “Castelul Huniade” din Timişoara au
fost efectuate cercetări arheologice preventive, determinate de lucrările de restaurare
a Castelului. Clădirea este monument istoric, actualmente sediu al Muzeului Banatului
Timişoara. La acest monument au mai fost efectuate săpături arheologice în anul
1980, când au fost descoperite structuri datând din perioada angevină, situate în
actuala curte interioară, dar şi la parterul clădirii, unde a fost reperat şi şanţul de
apărare1.
2. Cercetarea arheologică propriu-zisă
Castelul Huniade, în forma în care se vede astăzi, este rezultatul a mai multe
faze de construcţie şi intervenţii. Unele părţi, precum cele două bastioane de pe
latura sudică, datează probabil din secolul al XVI-lea. Fundaţiile par să fie şi ele mai
vechi, din secolul al XV-lea, când se pare că Ioan de Hunedoara a reconstruit castelul
în urma distrugerilor provocate aparent de un cutremur puternic2. Pe aceste temelii
s-a reconstruit în secolul al XIX-lea clădirea actuală. În legătură cu primul castel,
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ridicat de regele Carol Robert de Anjou cândva între 1308-1315, informaţiile sunt
vagi. Se crede că a fost construit din piatră şi avea formă pătrată cu turnuri circulare
pe colţuri. Până acum, această planimetrie nu a fost confirmată. În 1902-1903, când
clădirea funcţiona ca şi cazarmă militară, s-a decis consolidarea fundaţiilor castelului
cu ajutorul unor centuri de beton. Din descrierile de epocă reiese că, pe parcursul
acestor lucrări s-au descoperit porţiuni de ziduri de piatră care aveau traiectorie
diferită în comparaţie cu castelul actual3. Ca urmare, cercetarea noastră a avut drept
obiectiv principal stabilirea planului castelului din epoca angevină, dar s-a urmărit şi
determinarea stratigrafiei în exteriorul clădirii, absolut necesară pentru a determina
fazele de construcţie succesive, din secolul al XIV-lea până în secolul al XIX-lea,
precum şi reperarea sistemului de fortificare
Pentru aceasta au fost trasate două secţiuni în partea de est a castelului:
secţiunea S 1, perpendiculară pe turnul de nord-est (3X22 m) şi secţiunea S 2,
perpendiculară pe bastionul de sud-est (3X10 m).
Secţiunea 1. Fiind situată în zonă urbană, stratigrafia din jurul castelului a fost
de repetate ori deranjată datorită multiplelor intervenţii constructive şi de amenajare
a parcului înconjurător. În general straturile arheologice nederanjate apar la aproximativ
1,5 – 2 m adâncime. În zonele cercetate de noi, la fundaţia castelului, la o adâncime
de 1,45 m faţă de actualul nivel de călcare, s-a descoperit o centură de beton turnată
cândva pe parcursul secolului XX, care ne-a împiedicat să observăm structurile
originale. Până la această adâncime, s-a putut totuşi observa că fundaţia turnului se
lăţeşte treptat şi are formă circulară. În această zonă, în carourile 2- 8, stratigrafia a
fost deranjată şi de prezenţa unei construcţii moderne (Pl. II/1), a cărei funcţionalitate
nu am reuşit deocamdată să o stabilim. Este vorba despre un spaţiu subteran, cu
ziduri de cărămidă foarte subţiri şi construite neglijent, cu trei stâlpi centrali pentru
susţinerea tavanului şi cu scări de acces, construite din cărămidă şi grinzi. În carourile
1-3, abia la o adâncime de 3,15 m faţă de actualul nivel de călcare apar straturi
nederanjate de intervenţiile moderne. La adâncimea de 3,70 cm au apărut o bârnă
groasă şi o serie de pari dispuşi transversal. Sub aceste bârne s-au găsit fragmente
ceramice de la vase aproape întregi, cahle, oase de animale, din secolele XIV-XV,
dar şi stâlpi de lemn, posibil de la vechea fortificaţie a castelului (Pl. II/3). În profilul
de sud al secţiunii s-a putut observa că în această zonă era primul şanţ de apărare al
castelului angevin, pe care îl regăsim şi în carourile 4-5 din S 2. Acest şanţ al castelului
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a apărut şi în săpătura din anul 1980, în interiorul sălii de marmură a Castelului
Huniade4. Apoi, probabil în perioada otomană (a doua jumătate a sec. XVI-XVII)
sau chiar mai devreme, s-a renunţat la acest şanţ de apărare, iar fortificaţia a fost
extinsă.
Stratul steril apare la adâncimea de 4,40 m, un pământ albăstrui-albicios. La
aceeaşi adâncime s-a ajuns la talpa fundaţiei şi s-au găsit stâlpi din lemn, faţetaţi,
dispuşi vertical unul lângă altul. Peste această platformă de stâlpi şi scânduri s-a
construit fundaţia zidului, sistem de construcţie practicat în zonele cu sol mlăştinos.
În carourile 4-7 nivele nederanjate apar la 2 m adâncime: un strat galbenmaroniu cu foarte puţine artefacte. La acest nivel, de-a lungul profilului de sud al
secţiunii s-a descoperit un şir de stâlpi de lemn. Aceştia au fost ciopliţi din trunchiuri
mai mari, rezultând stâlpi cu secţiune dreptunghiulară sau semicirculară, de dimensiuni
reduse (diametru sau latură de 15-20 cm). Sub acest strat galben-maroniu apare
pământul cenuşiu-albăstrui de mlaştină în care au fost bătuţi stâlpii de palisadă.
În carourile 8-9, de la adâncimea de 2,15 m de la actualul nivel de călcare sau conturat gropi de stâlpi de la o palisadă orientaţă nord-sud (Pl. II/2). Între stâlpii
palisadei, în pământul de umplutură s-au găsit fragmente ceramice, de cărămizi,
monede otomane, care permit presupunerea că această palisadă a fost construită în
perioada paşalâcului de Timişoara (1552-1716). Structura acestei palisade diferă
de cea a celei descrise mai sus. Stâlpii au fost realizaţi din trunchiuri întregi de copaci,
dispuşi în 3 şiruri paralele, bătuţi oblic în pământ, probabil şi cu scopul de a consolida
malul şanţului. Cele două şiruri exterioare erau formate din stâlpi cu diametru mai
mare, cuprins între 20-30 cm. Între stâlpi s-a umplut cu lut galben şi nisip tasat.
În carourile 10-11 la adâncimea de 2,25 m s-a descoperit o zonă de arsură
care pare a fi de la escarpa şanţului de apărare. În acest strat s-au descoperit multe
fragmente ceramice de factură turcească şi orientală: vase, tigăi smălţuite, porţelan şi
pipe, artefacte databile în secolele XVII-XVIII. S-au găsit şi fragmente de ghiulele
din fontă. De asemenea, s-a observat în profilul secţiunii că aici începea şanţul de
apărare, un şanţ natural de fapt, constituit dintr-un braţ al râului Timiş. Şirul de stâlpi
orientaţi vest-est, din carourile 4-7, se termină în acest şanţ (Pl. II/2). În legătură cu
aceştia se pot emite mai multe supoziţii: pot proveni de la un pod construit pe latura
de est a castelului peste râul Bega ori să aibă legătură cu vechiul sistem de fortificare.
În sprijinul ipotezei că este vorba despre două faze diferite de amenajare a sistemului
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de fortificaţie vine şi observaţia conform căreia stâlpii cu secţiune circulară au fost
bătuţi între stâlpii deja existenţi din faza mai timpurie. În zona şanţului de apărare s-a
ajuns la adâncimea de 3,90 m şi s-a observat că zona a fost inundată, fapt relevat de
prezenţa unui strat de nisip cu scoici, în care se aflau şi fragmente ceramice şi oase de
animale. Apoi, s-a ajuns în stratul albăstrui de mlaştină, în care mai apar rare fragmente
ceramice şi oase de animale, dar şi câteva fragmente osteologice umane. Sub stratul
albăstrui de mlaştină apare un strat albăstrui-albicios, nisipos, în care nu mai apar
artefacte şi constituie sedimentul natural al râului.
Secţiunea 2. Straturile superioare au fost, şi în acest caz, deranjate de intervenţiile
moderne. La fundaţia castelului, la adâncimea de 1,50 m faţă de actualul nivel de
călcare, a apărut din nou consolidarea din beton, surprinsă şi în secţiunea S 1. S-a
ajuns până la adâncimea de 3,50 m faţă de actualul nivel de călcare şi a fost descoperită
baza acestei centuri. Sub aceasta am identificat aceeaşi situaţie ca în secţiunea 1:
stâlpi din lemn, verticali, faţetaţi, peste care s-a amenajat platforma de lemn care
susţinea fundaţia bastionului. În solul nederanjat s-au găsit fragmente ceramice din
secolele XIV-XV şi oase de animale.
În caroul 2, la o adâncime de 0,35 m de la actualul nivel de călcare a apărut un
zid construit din cărămidă prinsă cu mortar, lat de 0,28 m. Baza zidului se află la
adâncimea de 1,35 m. La aceeaşi adâncime, în partea de vest a acestui zid, a fost
găsit un pavaj din pietre de râu, acoperit cu un strat subţire de arsură neagră, rezultat
al unui incendiu (Pl. III/1). Pavajul este adosat acestui zid, prin urmare erau funcţionale
în acelaşi timp, probabil în secolul al XVIII-lea, sau prima jumătate a secolului al
XIX-lea.
În carourile 1-3, la adâncimea de 2,35 m faţă de actualul nivel de călcare,
apar stâlpi de la sistemul de fortificare, dispuşi în cinci şiruri semicirculare de la N
spre S, la o distanţă de 70 cm unul de celălalt, intrând sub fundaţia actuală a bastionului
(Pl. III/2). Prin urmare putem afirma că această structură făcea parte din sistemul de
fortificare a castelului dintr-o perioadă anterioară construirii bastioanelor cândva la
începutul secolului al XVI-lea, poate chiar din perioada angevină. În stadiul actual al
cercetărilor, fără dovada stratigrafică a legăturii fortificaţiei cu structuri mai vechi,
propunem o datare mai largă în secolele XIV-XV. În zona acestor stâlpi, sub umplutura
dintre ei, la adâncimea de 2,65-2,80 m s-a dezvelit un strat de cultură ce conţinea
multe fragmente ceramice de secol XIV-XV şi numeroase fragmente osteologice
animale.
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Stâlpi de fortificaţie şi palisadă compusă din pari şi crengi împletite apar şi în
caroul 4, la adâncimea de 2,30 m, cu orientarea N-S (Pl. III/3), iar în caroul 5 a
apărut şanţul exterior de apărare. În carourile 3-5 s-a ajuns până la adâncimea de
2,80 m faţă de actualul nivel de călcare, unde apare deja stratul steril mlăştinos de
culoare albăstruie-albicioasă în care au fost bătuţi stâlpii palisadei. În şanţul de apărare
exterior nu s-a putut continua cercetarea din cauza pânzei freatice. În zona aceasta
s-au descoperit câteva ghiulele de piatră şi de fier şi fragmente ceramice care pot fi
datate în secolele XV-XVI. Aici, între cele două palisade s-a descoperit şi un
ancadrament de piatră, de la o fereastră cu deschidere semicirculară, cu muchie
teşită, caracteristic goticului târziu. Nu s-au găsit, însă, materiale de epocă şi factură
turcească sau orientală, ceea ce ne face să credem că palisada datată în această
perioadă, surprinsă în S 1 se închide undeva între cele două secţiuni sau continuă
undeva în prelungirea secţiunii 2.
3. Materialul arheologic
Materialul arheologic recuperat pe parcursul cercetărilor arheologic este foarte
bogat şi divers. Aşa cum ne-am obişnuit, predomină materialul ceramic.
Materialul ceramic este variat atât din punctul de vedere al formelor cât şi din
punct de vedere al cronologiei. Ceramica se încadrează în patru categorii: vase,
cahle de sobe, olane şi pipe.
În mod fericit s-a recuperat un număr destul de mare de vase ceramice
reintregibile. Cele mai timpurii forme de vase ceramice datează din secolul al XIVlea, continuând apoi cu cele de de secol XV-XVI, ceramică turcească, sec. XVIXVII şi, în final ceramică modernă. În secţiunea 1, în carourile 1-3, în umplutura
şanţului de apărare mai vechi s-au găsit numeroase fragmente ceramice de la vase
aproape întregi, cahle, oase de animale, din secolele XIV-XV, dar şi stâlpi de lemn,
posibil de la vechea fortificaţie a castelului. În carourile 8-9, între stâlpii palisadei, în
pământul de umplutură s-au găsit numeroase fragmente ceramice, fragmente de vase
din maiolică şi porţelan (Pl.). În carourile 10-11 o zonă de arsură care pare a fi de la
escarpa şanţului de apărare. În arsură s-au descoperit numeroase fragmente ceramice,
unele smălţuite, fragmente de vase din porţelan şi faianţă, databile în secolul al XVIIlea şi în secolul al XVIII-lea,
Olanele şi ţiglele provin, probabil de la vechile sisteme de acoperire ale castelului.
Fragmentele de cahle provenind de la sobele de încălzit sunt foarte puţine la
număr. Acest lucru se datorează, probabil, şi faptului că cercetările au vizat,
deocamdată, doar spaţiul exterior al castelului. Cele mai semnificative sunt cele două
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exemplare, aproape întregi, descoperite în umplutura vechiului şanţ de apărare din S
1, în zona carourilor 2-4. Este vorba despre o cahlă-oală în formă de pahar şi o
cahlă oală cu deschidere pătrată (Pl. III./4 şi V/6).
Pipele descoperite sunt de asemenea foarte diverse: cu angobă, smălţuite, din
sau din pastă caolinică (Pl. V/6). Cele mai multe s-au descoperit în S 1, în zona
palisadei şi şanţului din epoca turcească, dar şi în S 2. Din strat deranjat provine şi un
gât de pipă, cu gura îmbrăcată în foiţă de cupru, precum şi un capac de pipă
confecţionat de asemenea dintr-un aliaj de cupru (Pl. V/5).
S-au descoperit ghiulele de fier, întregi sau fragmente, de calibre diferite, înfipte
în special în zona palisadelor cu ocazia asediilor din 1552 şi 1716. Ghiulele sunt de
mai multe tipuri: pline sau goale în interior, la una se poate observa şi prezenţa cuprului
în aliajul din care a fost realizată (Pl. III/1, 7). Lotul pieselor de fier este completată
de două vârfuri de săgeată de arbaletă şi câteva fragmente de cuţite, păstrate destul
de prost.
Categoria artefactelor mărunte, realizate din bronz şi argint este compusă din
câteva monede medievale maghiare şi otomane, realizate din argint, capacul de pipă
din bronz, amintit mai sus, o jumătate dintr-o pafta de bronz, cu decor ajurat,
descoperită în umplutura palisadei datată în epoca turcească din S 1.
Fiind un material fragil, descoperirile de sticlă sunt foarte puţine. S-au găsit
mai multe fragmente reintregibile dintr-un vas, probabil pahar de sticlă (Pl. V/2),
decorat cu un brâu în zona buzei şi două fragmente de brăţară (V/1), cu secţiune
semicirculară, de culoare neagră.
Au mai fost recuperate mai multe fragmente şi exemplare întregi de ghiulele de
piatră, cu diametrul în jur de 7-10 cm. În S 2, în zona palisadei s-a descoperit un
fragment dintr-un ancadrament de piatră (Pl. III/2), cu deschidere semicirculară, cu
o muchie teşită, de stil gotic târziu.
Resturile de oase de animale sunt foarte numeroase. Este vorba în special de
oase de ovine, porcine şi bovine, dar şi animale sălbatice, consumate de către locuitorii
castelului. Cele mai multe s-au descoperit în S 2, în carourile 1-2, într-un strat de
cultură cu multă arsură şi fragmente ceramice, databile în secolele XIV-XV, precum
şi în S 1, în umplutura vechiului şanţ de apărare. În şanţul de apărare de epocă
turcească, de fapt braţul Timişului, s-au descoperit şi câteva fragmente de oase umane.
4. Consideraţii cu privire la rezultatele cercetării
Săpăturile nu au confirmat până în acest moment, descrierea făcută în anul
19035, referitor la amplasarea castelului angevin uşor oblic faţă de clădirea actuală.
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S-au descoperit însă porţiuni din fortificaţia acestuia, a căror dispunere în comparaţie
cu clădirea ne face să credem că edificiul din secolele XIV-XV ocupa o suprafaţă
mai mică.
În momentul de faţă putem afirma că există mai multe faze de amenajare a
fortificaţiei castelului, databile în perioada cuprinsă între secolele XIV-XVII. Sub
ameninţarea atacurilor turceşti, comiţii Filippo Scolari, Pavel Chinezul şi Ioan de
Hunedoara au intreprins, în mod sigur, mai multe lucrări de fortificare a castelului.
Într-o ilustraţie de epocă, copiată după originalul lui Wattay Ferenc, una dintre cele
mai reuşite reprezentări a castelului şi oraşului Timişoara, castelul apare înconjurat de
o fortificaţie de lemn şi pământ (Pl. ) În stadiul actual nu putem încă reconstitui
planimetria acestei fortificaţii şi nu putem stabili o cronologie absolută privind momentul
amenajării acestora.
Din fortificaţia din epoca angevină a reuşit să surprindem o porţiune din şanţul
de apărare şi posibil structura unui pod care făcea legătura cu o altă insulă din estul
castelului. Pe ilustraţia amintită mai sus, dar şi pe planul austriac realizat de către M.
Seutter, apare marcat un asemenea pod în zona cercetată de noi, deci mai mult ca
sigur acest pod a funcţionat până la această dată.
În epoca turcească fortificaţiile de lemn au fost refăcute, fiind amenajat un zid
de pământ, bătut între stâlpi de lemn. Şanţul de apărare din această perioadă a fost
chiar un braţ al Timişului care delimita pe latura estică insula pe care a fost amplasat
castelul.
Ipotezele formulate de noi vor putea fi validate doar prin continuarea săpăturilor
arheologice în anii următori, al căror obiectiv principal va fi stabilirea planului castelului
angevin, dar şi clarificarea etapelor constructive ale clădirii.
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PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES
“CASTEL HUNIADE – TIMIŞOARA” 2007.
PRELIMINARY RAPORT
Abstract
Due to the restoration of Castel Huniade, monument building, in 2007 preventive
archeological excavations were undertaken.
Other researches were made in 1903, with the occasion of brace works
needed at that time. In 1980 archaeologist A. Rădulescu excavated in the NV area.
In 2007 our research pointed the outer space of the building, namely the eastern
side. In two tranches measuring 3 x 10 and 3 x 22 m, traced by the NE tower and
the SE bastion, we excavated the earthen-wooden fortification of the castle. We
succeded in identifying several phases of construction, dating from the XVI-XVIIth
centuries. In tranch 1, near the NE tower, we believe we discovered the structure of
a wood bridge over the river Timiş. A bridge placed in this area is represented on
Austrian maps as well.
During our excavations we collected many pottery fragments, dating from the
XV-XVI centuries, as well as Ottoman glazed pottery. Also we discovered several
cannon balls, made of bronze, iron and stone, fragments of knives, smoking pipes
etc.
In this phase of the researches we cannot draw up in details the plan of the
fortification that surrounded the castle. Therefore it is very important to continue the
excavations on the other sides of the castle and in the interiors as well.
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