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Lucrările de reabilitare a spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara au impus desfăşurarea unor ample cercetări arheologice în
cartierul Cetate, în pieţele şi pe străzile vizate de acest proiect urbanistic. În
cadrul proiectului a fost inclusă toată strada Lucian Blaga (Pl. I), obiectiv situat
în interiorul cetăţii medievale, precum şi în interiorul fortificaţiei bastionare din
secolul al XVIII‑lea. Suprafaţa cercetată de noi în perioada 16.01–10.04.2014,
concretizată într‑o secţiune cu lungimea de 133,5 m şi lăţimea de 3 m, are ca
limite Piaţa Libertăţii în nord şi Piaţa Huniade spre sud.
Zona cercetată se află în partea de sud a cetăţii medievale a Timişoarei, în
apropierea Porţii Belgradului1, mai târziu (în secolul al XVIII‑lea) această zonă
fiind încadrată în fortificaţia bastionară austriacă. Avantajul cercetării de faţă
îl reprezintă existenţa unor descrieri de epocă ale oraşului medieval, datorate
în principal lui Evlia Celebi2 şi lui H. Ottendorf3, la care se adaugă câteva
planuri- cel mai bun fiind cel realizat în 1716 de către căpitanul Perette4. Studiul
cetăţii habsburgice poate beneficia însă şi de sutele de hărţi păstrate din această
perioadă şi datorate administraţiei austriece. Relativ recent au fost publicate
rezultatele unor cercetări arheologice efectuate în zona Timişoarei medievale5.
De asemenea, a fost publicată şi o monografie dedicată dezvoltării urbanistice a
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Timişoarei6, care se dovedeşte a fi foarte folositoare. Pe lângă aceste instrumente
bibliografice mai pot fi menţionate şi o serie de alte studii care tratează aspecte
de natură teoretică cu privire la dominaţia otomană în Banat7.
Sectoarele cercetate, în număr de 17, au fost denumite convenţional cu litera
B (de la iniţiala străzii Blaga), la care s‑a adăugat o numerotare cu cifre arabe.
Au fost documentate astfel mai multe faze de construcţie în lemn aparţinând de
cetatea medievală, un canal medieval de aducţiune a apei din piatră şi cărămidă,
precum şi structuri de cărămidă din secolul al XVIII‑lea (canale din sistemul
de canalizare al cetăţii bastionare) şi o amenajare realizată din mortar compact,
întinsă pe aproape 30 m (în secţiunea noastră) care pare să reprezinte o piaţă
amintită la jumătatea secolulului al XVII-lea de Evlia Celebi.
Deoarece proiectul prevedea decopertarea nivelului de amenajare stradală
şi refacerea acestuia, iniţial s‑a realizat o excavare mecanică a acestor straturi
constând din asfalt, pavaj de piatră, pietriş şi nisip. Decopertarea mecanică a
atins în medie 1 m adâncime, mai ales pe porţiunile unde nu au apărut structurile
de cărămidă datate în secolul al XVIII‑lea. S‑a trecut apoi la excavarea manuală,
ajungându-se la o adâncime medie de 1,30 m. La această cotă s‑a obţinut un
prim tablou general al situaţiei arheologice. În afara structurilor de cărămidă
de secolul al XVIII‑lea care ţin de sistemul de canalizare al cetăţii habsburgice,
au apărut primele urme din construcţiile de lemn legate de cetatea medievală şi
straturile arheologice aferente. Mai menţionăm că pe toată lungimea secţiunii
cercetate (situată pe jumătatea de vest a străzii L. Blaga) a fost surprins şanţul
pentru canalizarea oraşului, realizat la începutul secolului al XX‑lea, cu o lăţime
de 80 – 100 cm, şanţ care taie toate straturile arheologice anterioare.
De la această cotă excavarea a continuat manual pe tronsoane mici, în general
de 5 m lungime, atingându-se cota lutului steril (între 3 şi 4 m adâncime). Din
cauza pericolului pe care săpăturile îl puteau genera asupra stabilităţii clădirilor
din preajmă (fundaţia clădirilor istorice se află la 2 m de secţiune), metodologia
de lucru stabilită de către proiectant, beneficiar, constructor şi arheolog a fost
de a aborda excavările ce depăşeau cota de – 1,3 m pe tronsoane de 5 m, fără a
avea deschise în acelaşi timp două tronsoane consecutive. Soluţia de umpluturi
a fost dată de proiectant, primul strat de umplere fiind de nisip, apoi de pietriş.
Au fost cercetate 12 sectoare, situate în locurile în care în proiectul tehnic
a fost indicată instalarea unor ţevi verticale în canalizarea actuală. În aceste
sectoare, la care s‑a adăugat unul suplimentar, am ajuns până la lutul steril.
Acolo unde au fost descoperite structuri de cărămidă (canalele de secolul
al XVIII‑lea), de piatră şi cărămidă (canalul de aducţiune a apei din cetatea
medievală), de lemn (structuri de lemn bine păstrate) sau amenajări importante
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(stratul compact din mortar şi cărămidă de amenajare a unei pieţe din cetatea
medievală), lucrările au fost oprite, considerând că este necesară protejarea
vestigiilor. Intervenţia constructorului a constat doar în introducerea acelor
conducte verticale în conducta de beton care a fost instalată la peste 4 m
adâncime la începutul secolului al XX‑lea.

1. Principalele aspecte stratigrafice
Stratul de asfalt actual suprapune pavajul anterior de piatră cubică. Piatra
este aşezată pe un strat de nisip şi pietriş de 30 – 40 cm, care se află deasupra
unui strat de nisip curat de 20 – 30 cm. Sub nisip se află umpluturi succesive de
pământ şi moloz, cu multe fragmente de cărămidă, care suprapun structurile de
cărămidă ale canalizării austriece. Nisipul pare să fie ultimul strat de amenajare
a primei străzi din cetatea bastionară, pentru că apare direct peste canalul nr. 2,
a cărui cotă superioară e situată deasupra celorlalte canale contemporane. Acolo
unde nu sunt intervenţii moderne (pentru conducte de apă, de canalizare,
cabluri electrice, ţevi de gaz) se observă nivelele succesive de amenajare a străzii
trasate în secolul al XVIII‑lea, care a rămas aceeaşi până astăzi.
În această parte a străzii L. Blaga, la începutul secolului al XX‑lea a fost
excavat un şanţ cu o adâncime de peste 4 m pentru realizarea canalizării
oraşului (funcţională şi acum), numită Vidrighin (după numele coordonatorul
acestor lucrări, inginerul Stan Vidrighin). Acest şanţ, cu lăţimea de 80 – 100 cm,
traversează secţiunea de la nord spre sud, tăind toate straturile arheologice
anterioare. Umplutura acestuia este în mare parte de consistenţă nisipoasă
(nisipul a fost adus aici cu ocazia lucrărilor), amestecată cu solul de consistenţă lutoasă (excavat) şi diverse materiale arheologice scoase din context.
Structurile din secolul al XVIII‑lea care au fost descoperite sunt în primul
rând canale de cărămidă care făceau parte din sistemul de canalizare al cetăţii
habsburgice. Tot din cărămidă se mai păstrează partea inferioară a unei clădiri
surprinsă între metrii 78 şi 82 ai secţiunii (punctul 0 fiind în capătul nordic,
spre Piaţa Libertăţii), clădire care a fost demolată în secolul al XVIII‑lea, înainte
de amenajările pentru noua tramă stradală; construcţia acesteia poate fi datată
începând cu ultima perioadă a stăpânirii turceşti8. Sub straturile de secol XVIII
apar straturi şi structuri medievale. În această zonă a cetăţii construcţiile sunt
aproape în totalitate de lemn. Excepţie face un canal de piatră, cărămidă şi
mortar (lat de 80 cm, cu o adâncime tot de 80 cm), care avea rolul de aducţiune
a apei. Acesta era acoperit cu scânduri prinse în mortar. Acest canal a fost
construit în timpul celei de‑a doua faze de lemn şi a funcţionat probabil până la
începutul stăpânirii habsburgice, când este acoperit.
Opriş 2006, 44: clădirea nu este orientată la trama stradală stabilită după 1727 care se poate
observa în planul publicat de Borovszky, prin urmare este anterioară acestei date.
8
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În cetatea medievală au fost surprinse trei faze de construcţie în lemn.
Clădirile sunt orientate de obicei pe direcţia NE-SV, respectând trama stradală
de atunci, fără a fi observate schimbări ale acesteia. Traiectul pereţilor construcţiilor de lemn este dat deseori doar de aliniamentul stâlpilor. În unele cazuri
a fost găsit restul împletiturii de nuiele a pereţilor, susţinută şi de o reţea de
pari între stâlpi, sau urmele bârnelor sau ale scândurilor care formau peretele.
Rareori am găsit podeaua sau resturi din podeaua de lemn a încăperilor. În partea
de sud a secţiunii, pe o suprafaţă de aproape 30 m, a apărut un strat compact
de amenajare din mortar şi fragmente de cărămidă, gros de circa 30 cm, care
reprezintă un spaţiu deschis, cel mai probabil o piaţă. Sub mortar se observă
un lut negru-cenuşiu (20 – 30 cm) care reprezintă primul strat de amenajare a
aceluiaşi spaţiu. Lutul a fost pus peste nisipul steril. Sterilul arheologic este fie
un lut nisipos, fie chiar nisip, ceea ce confirmă informaţiile că oraşul medieval a
fost ridicat pe grinduri de nisip9. Peste mortar se află nivele succesive de reamenajare a spaţiului, pentru ca la un moment dat să asistăm la o desfiinţare a pieţei
sau la o restrângere sensibilă spre sud, deoarece în această zonă apar diverse
urme ale unor clădiri de lemn – cel puţin două faze de construcţie (Pl. XIV).
În cele 13 sectoare în care am verificat sterilul (nisip), am observat că acesta
apare de obicei între 3 şi 4 m adâncime faţă de nivelul de călcare actual. În cea
mai mare parte a suprafeţei cercetate deasupra nisipului steril a fost pus un lut
nisipos care, probabil în contact cu apa, a căpătat o culoare albastră. Acesta pare
să fie primul strat de amenajare din cetatea medievală, în legătură cu prima
fază de lemn. Urmează apoi alte straturi şi umpluturi succesive de amenajare
specifice locuirii medievale din zonă, uneori cu o grosime destul de mare (până
la 50 cm), cu multe resturi lemnoase sau vegetale (vreascuri, fragmente de lemn
din construcţii anterioare, paie, seminţe diverse), fragmente de cărămidă, oase
fragmentare de animale, fragmente ceramice, cuie, fragmente de piele (de încălţăminte) etc.

2. Structurile descoperite
2.a. Canalizarea cetăţii bastionare
Au fost surprinse cinci canale de cărămidă care fac parte din sistemul de
canalizare al fortificaţiei austriece, numerotate canalul 1 – 5. Acestea au fost
amenajate undeva la jumătatea secolului al XVIII‑lea pentru deservirea cetăţii
construită între anii 1732 şi 1765. Canalul 1 este situat pe mijlocul străzii
L. Blaga, urmează o direcţie aproximativă nord-sud, venind dinspre Piaţa
Libertăţii şi având panta de scurgere spre sud. Canalul 2 (Pl. VI/ 4) intră în
secţiunea noastră dinspre vest, la limita nordică a sectorului B7, coteşte în acest
9
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punct spre nord urmând tot mijlocul străzii, şi deversa la fel ca şi 1, într-un canal
mai mare colector – canalul 3 (Pl. V/2). Acesta din urmă urmează aproximativ
direcţia vest-est şi deversa în Bega. Canalele 4 şi 5 sunt mai mici decât 1 şi 2,
reprezentând de fapt racorduri ale celor două. De‑o parte şi de alta a canalului
3 se află o construcţie interesantă din cărămidă care încadra şi acoperea canalul
(Pl. V), protejându‑l printr‑o boltă care făcea descărcarea sarcinii de greutate
a străzii pe ziduri exterioare canalului 3. Se pare că această structură cu boltă
proteja canalul şi sub clădirile pe sub care el trecea, pentru că apare pe unele
planuri ale cetăţii. Acest fapt se explică prin construirea canalului pe ductul
unui mai vechi şanţ cu apă (poate braţ de râu) din cetatea medievală. Solul fiind
mlăştinos, erau necesare lucrări suplimentare de protecţie.
2.b. Canalul medieval de aducţiune a apei
Identificat în capătul de nord al secţiunii (sectoarele B1 şi B2’), acest canal
este alcătuit din piatră şi cărămidă (Pl. III), prinse cu mortar; partea de jos este
dintr‑un strat de cărămizi aşezate pe un strat consistent de mortar. Este lat de
80 cm, cu o adâncime de 80 cm şi avea rolul de aducţiune a apei în interiorul
cetăţii medievale. Acesta a fost acoperit cu scânduri prinse în mortar. A fost
construit în timpul celei de‑a doua faze de lemn şi a funcţionat până în secolul
al XVIII‑lea, când este acoperit. Interiorul este relativ îngrijit construit, cu mult
mortar şi cu pereţii tencuiţi cu mortar, spre deosebire de exterior care a fost
neglijent tratat, fiind neregulat. Canalul nu este perfect rectiliniu şi prezintă
mici sinuozităţi. Fundul lui este de obicei mai îngust (70 cm) decât partea
superioară (80 cm); interiorul are aşadar în secţiune o formă trapezoidală.
Sub cei doi pereţi ai canalului au apărut urme de stâlpi de lemn, care aveau cel
mai probabil rolul de susţinere a structurii. Canalul avea direcţia de scurgere
sud-vest – nord-est şi asigura o parte din apa pentru cetate, poate şi pentru
unele mori aflate aici.

2.c. Piaţa din partea de sud a cetăţii medievale
În sectoarele B8, B9 şi B10 a fost identificat un strat gros (cel puţin 30 cm)
de mortar cu fragmente de cărămidă. Acesta reprezintă un nivel de amenajare a
unui spaţiu deschis din cetate. Cel mai probabil este vorba despre acea piaţă la
care se referă Evlia Celebi: “În această cetate se află chiar în faţa palatului o piaţă
spaţioasă care e pardosită nu cu scânduri, ci cu un strat tare de mortar”10. Pentru
B8 (Pl. VIII) şi B9 unde acest strat este compact, a fost propusă păstrarea şi protejarea acestuia. În B10 amenajarea nu mai are aceeaşi consistenţă, mortarul fiind
amestecat cu pământ, însă cu aceeaşi grosime, de 30 cm. Aici stratul a fost excavat
(s‑a ajuns până la steril), sub el fiind un lut negru-cenuşiu care a fost aşezat pe
10
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nisipul steril. Probabil acest lut este o amenajare anterioară celei cu mortar a
aceluiaşi spaţiu pentru că îl găsim şi în B8 şi B9, tot sub mortar şi deasupra sterilului, situaţie care s‑a putut observa şi în şanţul canalizării Vidrighin.
2.d. Clădirile de lemn
În cadrul cercetării am identificat trei faze de construcţie în lemn.
Refacerile sunt de multe ori pe acelaşi aliniament; trama stradală pare să
rămână neschimbată în toată perioada medievală. Distincţia între perioadele de
construcţie este dificilă pentru că acestea reprezintă deseori refaceri succesive
ale aceloraşi clădiri. Structurile de lemn vor fi prezentate pe sectoarele cercetate.

3. Sectoarele de cercetare
Sectorul B1 (PL. III) este primul sector cercetat, profilul nordic al acestuia
reprezintă de fapt limita nordică a secţiunii (spre Piaţa Libertăţii), de la metrul
0 la metrul 8. B1 a fost delimitat după primele excavaţii care au ajuns la cota de
1,30 m. Lucrările au atins adâncimea de 4,20 m, fiind verificat lutul steril. Încă
de la început a putut fi observat şanţul canalizării Vidrighin (aici cu lăţimea de
80 cm), precum şi canalul de cărămidă 1, aflat în profilul estic al secţiunii, acesta
datându-se la jumătatea secolului al XVIII‑lea. Realizarea canalizării oraşului
la începutul secolului al XX‑lea (între anii 1902 – 1907) a fost coordonată de
inginerul Stan Vidrighin, conducta de beton (circa 60 cm în diametru) fiind
instalată înt‑un şanţ lat de 80 – 100 cm, la o adâncime de 4,20 m faţă de nivelul
actual al asfaltului. Se observă urmele sprijinirilor de lemn de la săparea şanţului.
În umplutura acestuia intră diverse materiale (medievale sau moderne), de la
piatră, cărămidă, bucăţi de lemn până la fragmente de ceramică, sticlă, piele
de încălţăminte, obiecte moderne de plastic, cuie sau oase. Structura cea mai
importantă este un canal de piatră şi cărămidă din cetatea medievală (cu partea
interioară lată de 80 cm, cu o adâncime tot de 80 cm) care avea rolul de aducţiune
a apei. Piatra şi cărămida erau prinse cu mortar, fundul canalului fiind realizat
dintr‑un rând de cărămidă pusă într‑un strat gros de mortar, aflat la rândul
lui pe un pat de nisip, pietriş şi bucăţi de cărămidă, gros de 25 cm. În partea
superioară era acoperit cu scânduri prinse în mortar. Păstrate parţial, acestea
aveau aproximativ 25 cm lăţime. Canalul a fost desfiinţat cel mai probabil după
cucerirea Timişoarei de către armata habsburgică, deoarece el este astupat cu o
umplutură de secolul al XVIII‑lea care se află peste un strat subţire (5 – 10 cm)
de colmatare a fundului canalului. De‑o parte şi de alta a canalului medieval au
fost surprinse urme de structuri de lemn din două faze diferite de construcţie.
Acestea constă cu precădere din urme de stâlpi. Presupunem că ultimele straturi
medievale, care acoperă urmele stâlpilor din faza II de lemn, aparţin celei de‑a
treia faze de lemn din această zonă a cetăţii medievale. În colţul nord-vestic
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au apărut urmele unei clădiri de lemn (numită C1), din care am surprins doi
stâlpi de lemn şi o bârnă care aparţinea peretelui. Pe profilul vestic se observă
cum această structură de lemn este secondată de altă construcţie a cărui şanţ de
implantare a peretelui se observă în profil. În colţul sud-estic au apărut urmele
a doi stâlpi, probabil din faza II, care sunt precedaţi de un stâlp mai mic din
faza I de lemn.
Sectorul B2 cu B2’ (PL. III/2; PL. IV/1) reprezintă un tronson din partea
nordică a secţiunii, destinate cercetării arheologice preventive de la metrul
9 la metrul 19. Din motive tehnice a fost divizat în două sectoare, B2 şi B2’.
Straturile arheologice din B2’ reprezintă în mare continuarea stratigrafiei din
B1, împărţirea pe sectoare fiind strict convenţională. De‑a lungul secţiunii
apare şanţul canalizării Vidrighin (lat de 80 cm). A mai fost surprins canalul
de cărămidă 1, acesta reprezentând limita estică a secţiunii noastre, precum şi
un canal secundar 4 (lat de 1,20 m) aflat la limita sudică a lui B2 care deversa
în 1. Aceste structuri de cărămidă fac parte din canalizarea de secol XVIII. Au
fost documentate arheologic trei faze de construcţie în lemn, indicate în primul
rând de stâlpi şi pari, cărora le corespund mai multe nivele de călcare. Urmele
primei faze de lemn se află la circa 4m faţă de nivelul actual de călcare. Pe
latura de vest au apărut urmele şanţului canalului medieval găsit în B1 iar în B2
apare doar marginea şanţului aflată foarte aproape de profilul vestic. În B2’, pe
latura vestică a fost surprinsă o mică porţiune din canalul de piatră şi cărămidă
medieval (PL. III/2) care a fost cercetat şi în sectorul B1.
B3’ este un sector care acoperă o porţiune de 4,20 m pe lungimea secţiunii
mari, la sud de canalul 4. În partea superioară s‑a găsit un strat de amenajare cu
multă arsură, probabil un ultim nivel de locuire înainte de construcţia canalului
4 care taie acest strat. Principalele structuri de lemn găsite, stâlpi şi urmele
pereţilor unei locuinţe, par să aparţină, ca şi început, fazei II de lemn. Urmele
clădirii de lemn C2 constă în partea superioară din scânduri slab păstrate ale
peretelui, iar mai jos în şanţul puţin adâncit de implantare a acestuia. Dintr‑o
umplutură de amenajare a unui nivel din această locuinţă provine un craniu de
cal (fără mandibulă).
În sectoarele B3’’ şi B4 au apărut structuri de cărămidă din secolul al
XVIII‑lea (PL. IV/2; PL. V), care ţin de canalizarea din cetatea bastionară
habsburgică. În această zonă a funcţionat (probabil până la începutul secolului
al XX‑lea, când a fost creată canalizarea Vidrighin) un mare canal principal
(canalul 3) care colecta apa din mai multe canale adiacente. Deasupra acestuia
a fost ridicată, tot din cărămidă, o structură impozantă cu boltă (cu lăţimea de
6,60 m). Aceasta avea rolul de a proteja canalul 3, terenul fiind aici mlăştinos.
Presupunem că acest canal (cu lăţimea de 1,70 m) suprapunea în mare parte
traseul şanţului cu apă (sau braţ de râu) care trecea prin cetatea medievală. La
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limita vestică a secţiunii, la nord şi la sud de structura de protecţie a canalului
3, au apărut ziduri (cu lungimea de 4,30 la nord şi de 5 m la sud) care aveau
probabil rolul de susţinere, acţionând la fel ca şi un contrafort. Au putut fi
observate urmele de la şanţurile de fundaţie ale zidurilor de cărămidă. Tot în
legătură cu construcţia acestor ziduri sunt urmele neregulate ale unor şanţuri
care au funcţionat în timpul ridicării zidurilor. În B3” şi B4 straturile medievale
sunt aproape inexistente, fiind distruse de lucrările din secolul al XVIII‑lea.
În B4 au apărut totuşi urmele a doi stâlpi din prima fază de construcţie din
cetatea medievală.
În B5 (PL. VI/1), cu o lungime a suprafeţei de 5,80 m, au fost documentate
două faze de construcţie în lemn, din care se mai păstrează câţiva stâlpi şi pari,
precum şi nivelele arheologice corespunzătoare. Parii serveau susţinerii împletiturii de nuiele a pereţilor.
În sectorul B6 (PL. VI/2), cu lungimea de 5 m, la limita nordică apare canalul
de cărămidă 5 – un racord al canalului 2. Poziţionarea şi direcţia de scurgere
a canalului 5 este de la sud-vest spre nord-est, însă acest canal a fost distrus în
mare parte din cauza lucrărilor la un cămin al canalizării Vidrighin. În şanţul
acestei canalizări a fost surprins (în B6 şi B6’; apare parţial şi în B5) sistemul de
sprijiniri din lemn de brad din timpul săpării şanţului. Dulapii laterali, de 30 cm
lăţime şi 5 cm grosime, erau fixaţi prin contrafişe de 16 – 20 cm în diametru. La
sud de acest canal avem groapa G1, datată în perioadă medievală, probabil o
pivniţă. S‑a mai păstrat din acest “demisol” (la sud-vest) o parte din peretele
de bârne. Paralel acestui perete, spre sud-vest, mai apar sporadic bârne care
pot să fie resturile de la substrucţia unei podele. Deasupra nivelului lor avem o
rămăşiţă a unui nivel de călcare din cărămidă, care poate fi din ultima perioadă
turcească sau de la începutul celei habsburgice.
Tronsonul B6’, cu lungimea de 8 m, este continuarea lui B6, spre sud.
Primul complex este o groapă (G2) cvasi-rectangulară, săpată la aceeaşi
adâncime cu G1 de mai sus, însă fără pereţi de lemn; cel mai probabil reprezintă tot o pivniţă. La limita gropii, spre sud-vest, au apărut urmele unei clădiri
de lemn – C3 – cu podea de lemn bine păstrată. Deasupra acestei podele mai
există cel puţin un nivel de locuire din cetatea medievală, indicat de straturi cu
mult lemn în compoziţie. Între metrii 78 şi 82 ai secţiunii magistrale au apărut
urmele unei clădiri din cărămidă, C4 (Pl. VI/3)11, din care se mai păstrează din
partea inferioară a zidurilor doar 3 – 4 asize. Aceasta suprapune o construcţie
de lemn anterioară. C4 a fost demolată probabil în prima jumătate a secolului
al XVIII‑lea, construcţia ei poate data însă din ultima perioadă a stăpânirii
turceşti. În exteriorul acestei clădiri spre est, apar urmele unor stâlpi de la unele
construcţii de lemn medievale.
11

Vezi nota 8.
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La sud de clădirea de cărămidă se întinde sectorul B6’’ în care urmele
medievale sunt puţin păstrate din cauza construcţiilor şi amenajărilor moderne.
La sud se află canalul 2 (lat de 1,20 m). Traseul acestuia porneşte dinspre vest
şi apoi coteşte spre nord, poziţionându-se pe mijlocul străzii L. Blaga. Şanţul
canalizării Vidrighin a fost săpat pe sub canalul 2. Interesant este că în acest
punct şanţul principal este secondat spre vest de un al doilea şanţ, contemporan
cu primul şi care intră şi el sub canalul 2. Foarte probabil trecerea conductei de
canalizare pe sub structura de cărămidă a generat anumite probleme tehnice
care au fost rezolvate printr‑un al doilea şanţ. În B7, cu care se învecinează
la sud, au fost observate perturbări ale stratului de nisip steril care au creat
goluri mari de aer sub cele mai timpurii complexe medievale. Golurile de aer
se explică prin deplasarea nisipului friabil (steril) în zona şanţului Vidrighin
după umplerea lui şi tasarea în timp a umpluturilor. Acelaşi fenomen a mai fost
observat în sectoarele B8 şi B9, tot pe lângă Vidrighin, unde au apărut iarăşi
goluri mari, periculoase pentru lucrători.
În sector B7, de 4 m lungime, au apărut urmele unor structuri de lemn din
două faze diferite. Aici a apărut locuinţa C5 (Pl. VI/4), din care se observă urma
împletiturii de nuiele a peretelui, ale cărui margini se văd bine şi pe profilul
vestic al secţiunii. Sub primul nivel de călcare al locuinţei au apărut parţial trei
gropi puţin adâncite (40 cm), relativ rotunde (cu diametrul de aprox. 1 m), a
căror utilitate este neclară, dar care sunt în legătură cu prima fază de locuire din
această zonă a cetăţii.
În sectorul B7’ a apărut construcţia C6. Aceasta este o clădire cu pereţii din
bârne de lemn (s‑au mai păstrat între 3 şi 5 bârne) susţinute de stâlpi rotunzi
sau pătraţi. În interior s‑au găsit şi resturi din podeaua de scândură. Materialul
din interiorul complexului este destul de sărac, câteva fragmente ceramice şi
oase de animal. În exteriorul lui C6, înspre nord, a apărut un şir de ţăruşi şi
stâlpi care pot constitui urmele peretelui unei clădiri, mărginind spre vest o
suprafaţă care se adânceşte treptat.
În B8’ (4 m lungime), primele nivele clare ale clădirilor de lemn din cetatea
medievală au apărut destul de jos, la aproape 2 m adâncime. La limita nordică a
fost identificat un stâlp pătrat din clădirea C6. Se pare că în această zonă urmele
structurilor de lemn se încadrează într‑o singură fază, existând mai multe nivele
de călcare.
În B8 (de 5,60 m lungime) apar mai multe amenajări din lemn. C7 (Pl. VII)
reprezintă mai degrabă o anexă a lui C8 (Pl. VIII), fiind o construcţie din
scânduri înguste bătute vertical în pământ, la care se adaugă şi câţiva ţăruşi.
Însă conexiunea cu C8 este întreruptă de şanţul Vidrighin. C8 este o clădire de
lemn care funcţionează în două faze; refacerea din faza II este cel mai probabil
contemporană cu anexa C7, acest lucru se leagă de apariţia unor umpluturi
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care acoperă peretele de bârne de la est. La sud de C7 şi C8 apare un nivel de
călcare din cărămidă. Anterior nivelelor lui C7 şi ale refacerii lui C8 au existat
alte structuri de lemn din care au fost surprinse urme de stâlpi sau de pereţi.
Sub structurile de lemn ale celor două faze au existat amenajări succesive ale
unui spaţiu foarte larg (cel mai probabil o piaţă), pe care le avem începând
din B8 până la capătul secţiunii în B10, circa 30 m. Nivelul cel mai elocvent
al acestei pieţe este stratul de mortar compact, de 30 – 40 cm grosime, care se
întinde în tot acest spaţiu. G3 reprezintă o groapă relativ târzie, din ultima fază
a locuirii turceşti, fiind probabil o groapă menajeră. Ea a fost tăiată de canalizarea Vidrighin.
În B9 (7,70 m lungime) urmele unor construcţii de lemn (Pl. IX) au apărut
la mai puţin de 1 m adâncime de la trotuar. Bârnele orizontale pot să facă parte
din substrucţia unei străzi. În rest, stâlpii şi parii provin de la clădiri care au
funcţionat în ultima fază de locuire turcească a cetăţii. Sub nivelele acestei faze
apar nivele succesive de amenajare a pieţei din această parte a cetăţii, observabile şi în B8 şi B10. Se observă în această zonă o restrângere treptată a pieţei,
aria construcţiilor de lemn extinzându-se gradual spre sud. Este posibil ca la un
moment dat, spre sfârşitul stăpânirii turceşti, acest spaţiu deschis să fi fost în
totalitate desfiinţat în favoarea construcţiilor.
Tronsonul B10 (de 5 m lungime) din capătul sudic al secţiunii, se află la
mică distanţă de sistemul de fortificaţie al cetăţii, situat puţin mai la sud, vizavi
de Castelul Huniade (Pl. X). Aici bulversările de epocă modernă sunt destul de
adânci (circa 1,50 m). Sub acestea vin straturi succesive de amenajare, cel mai
important fiind stratul de mortar (gros de 30 – 40 cm). În acest sector stratul
îşi pierde din consistenţa pe care o are în B8 şi B9, fiind amestecat cu pământ
şi, prin urmare, mai friabil. El este precedat de un strat de lut negru-cenuşiu
(20 – 30 cm), care apare şi în B8 şi B9 (în aceste sectoare fiind observat în şanţul
canalizării Vidrighin). Ultimul strat este aşezat peste nisipul steril. O posibilă
urmă de structură de lemn în B10 este o groapă din profilul vestic, cu lăţimea
de 80 cm, care se opreşte în mortar. Umplutura acestei gropi se datează mai
degrabă în secolul XVIII.

4. Inventarul arheologic
Materialul descoperit cu ocazia cercetării efectuate pe str. L. Blaga este
numeros şi constă mai ales în fragmente ceramice, alături de care au mai fost
găsite obiecte de metal, piatră şi sticlă. La acestea se adaugă materialul arheologic de origine organică, păstrat foarte bine în solul mlăştinos al oraşului: oase
de animale, fragmente de piele de origine animală, obiecte de lemn, scoici, coji
de ouă, carapace de broască ţestoasă, sâmburi de fructe, chiar şi diverse fructe
şi legume.
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Materialul ceramic descoperit pe strada Lucian Blaga se încadrează în cea
mai mare parte în secvenţa cronologică a secolelor XVI–XVIII (Pl. XI). Este vorba
mai ales despre ceramica de uz comun, completată cu ceramică de lux şi chiar
porţelan. În cadrul ceramicii de uz comun (Pl. XI/ 6–13) găsim forme diverse: oale
de dimensiuni medii, căni de băut, ulcioare, castroane, boluri, farfurii, fructiere.
În general pasta acestora este semifină sau grosieră, cu degresant mare – nisip sau
pietriş. Culoarea pastei este în cele mai multe cazuri cenuşie sau maronie, iar în
cazul pastei semifine aceasta fiind deschisă – cărămizie sau chiar alb-gălbuie. În
acest ultim caz, uneori ceramica este pictată cu modele geometrice cu vopsea de
culoare roşie, maronie sau galbenă. În cazul ceramicii de lux, formele se axează
pe vesela pentru servit: oale de mici dimensiuni, căni, ulcioare, boluri, castroane,
farfurii şi fructiere. Pasta este fină sau semifină (cu degresant mărunt – nisip);
culoarea: cenuşie, maronie, cărămizie sau alb-gălbuie. În unele cazuri pasta de
culoare cenuşie sau maronie este acoperită de angobă de culoare gri-petrol care
imită metalul. În alte cazuri, cu o datare mai târzie de secolul al XVI‑lea, vasele
prezintă un smalţ în diferite nuanţe de verde, maroniu sau de tip oglindă. Alături
de acestea regăsim fragmente de vase din maiolică albă cu modele vegetale, bogat
colorate. Tot în cadrul ceramicii de lux, se remarcă porţelanul de bună calitate
(Pl. XI/1 – 2) – de import, de culoare albă cu modele zoomorfe sau vegetale de
culoare albastră. Este vorba mai ales despre ceşcuţe de cafea sau farfurii. Alături
de porţelan, în cadrul cercetării au mai apărut şi fragmente de vase din aşa numita
ceramică de Iznik. Pe lângă vase, au fost descoperite şi o serie de pipe, datate fie
în perioada turcească a cetăţii, fie în perioada austriacă a acesteia (Pl. XI/3–5).
Între obiectele de metal (Pl. XII) amintim obiecte din bronz (monede, aplici,
cercei, fragmente de vase), alamă (foarfeci, aplici, ace de văl, diverse benzi de
metal), fier (fragmente de vase, ploscă, ţinte de pantof, verigi, cuie, lacăt, lamă
de cuţit, săgeţi, vârf de suliţă), plumb (plumbi de puşcă de diferite dimensiuni,
greutate, tablă de plumb) şi argint (monede).
Pe lângă fragmentele ceramice, au apărut şi foarte multe fragmente de sticlă,
încadrate cronologic din secolul al XVI‑lea până în secolul al XX‑lea. Fragmentele
provin fie din vase de sticlă (pahare), sticle sau sticluţe, podoabe (mărgele şi
brăţări) (Pl. XIII), precum şi fragmente de geam. Alături de acestea, a fost descoperit şi un fragment de valvă a unui tipar folosit probabil pentru realizarea unor
aplice (Pl. XV/1). Au mai apărut şi diverse obiecte moderne din plastic, găsite
mai ales în umplutura şanţului Vidrighin, un astfel de obiect este o limbă pentru
încălţat pantofii.
Materialul de natură organică este bine reprezentat prin diverse oase de
animale (peşte, cabaline, cornute mari, ovine ş.a)12, carapace de broască ţestoasă,
Evlia Celebi 1976, 501: “Dintre speciile de animale care trăiesc prin împrejurimi, caii, boii,
bivolii, oile şi mieii sunt aşa de mulţi, că numai Alah le mai ştie numărul”.
12
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scoici, coji de ouă. Pe lângă acestea, au apărut diverşi sâmburi de fructe (cireşe
sau vişine, piersici, caise, prune)13, coji de nucă, sâmburi şi coajă de dovleac14,
boabe de porumb, paie şi boabe de grâu, sâmburi de măsline şi smochine15. Toate
acestea s‑au păstrat foarte bine datorită solului mlăştinos al oraşului. Foarte bine
reprezentată este şi pielea de animal, găsită fie sub forma unor obiecte finite
(tălpi de încălţăminte, pantofi întregi, şireturi), fie sub forma unor bucăţi de mici
dimensiuni cu o funcţionalitate nedeterminată. Tot datorită solului mlăştinos,
s‑au păstrat foarte bine şi diferite obiecte de lemn (capace, dopuri, linguri, covată,
mături). În anumite complexe a fost găsit şi păr de provenienţă umană şi animală,
precum şi dinţi umani (probabil măsea de lapte).
Majoritatea acestor materiale au fost descoperite în diferite complexe
(locuinţe, gropi menajere, gropi sau şanţuri de implantare a stâlpilor, canalul
medieval, canalele de cărămidă habsburgice, şanţul Vidrighin). Ele atestă o
locuire intensă din secolul al XVI‑lea şi până la începutul secolului al XVIII‑lea16,
precum şi schimbările prin care trece acest spaţiu în timpul stăpânirii austriece.

5. Interpretări cronologice şi concluzii
Dispunem de câteva repere cronologice generale în privinţa parcursului
istoric al cetăţii medievale a Timişoarei. Cu siguranţă, construcţia castelului de
către Carol Robert de Anjou la începutul secolului al XIV‑lea a dat un impuls
puternic dezvoltării aşezării. Deocamdată însă nu a fost remarcată şi arheologic amploarea acestei dezvoltări. Din acest punct de vedere, locuirea cea
mai intensă s‑a manifestat în perioada stăpânirii turceşti (1552 – 1716)17. Cel
puţin în această zonă a cetăţii, cele mai multe construcţii de lemn par să fie din
această perioadă. Majoritatea materialelor arheologice databile se încadrează în
secolele XVI – XVII. Presupunem totuşi că prima fază de lemn şi chiar canalul
medieval sunt anterioare stăpânirii otomane. S‑au găsit relativ puţine monede,
aflate în general într‑o stare de conservare precară. Avem astfel: 5 monede de
argint otomane din secolul al XVII‑lea (3 accele şi 2 parale); 2 monede de bronz
(mangâri – unul probabil din secolul al XVI‑lea, iar celălalt de la sfârşitul secolului
al XVII‑lea); 1 monedă de argint – dinar, 1694, Ungaria, Leopold I (Imperiul
Romano- German); 1 monedă de argint – 6 Kreuzer, 1708, episcopatul Olmutz.
Evlia Celebi 1976, 501: “Acesta este un ţinut foarte bogat, pe ale cărui dealuri cresc soiuri atât
de diferite de vişini, fragi, pruni şi afini cum nu se mai află în alte ţări”.
14
Evlia Celebi 1976, 501: “Oraşul este vestit prin [...] varza şi dovlecii umpluţi”.
15
Evlia Celebi 1976, 501: “Măslinele şi smochinele provin probabil din import”.
16
Rădulescu 2002, 80. Demografia Banatului în timpul stăpânirii otomane a beneficiat de
un studiu redactat destul de recent de Al. Rădulescu şi în care a fost menţionată şi evoluţia
populaţiei Timişoarei în această perioadă.
17
Iambor 2002: cucerirea Banatului de Timişoara şi transformarea acestuia în provincie
otomană se înscrie în politica otomană a secolului al XVI‑lea.
13
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În zona cercetată pe str. L. Blaga au apărut vestigii arheologice atât din
cetatea bastionară a Timişoarei (secolul al XVIII‑lea), cât şi din cetatea medievală
turcească. Din fortificaţia bastionară au fost descoperite structuri de cărămidă
ale sistemului de canalizare, mai exact cinci canale. Canalul 3 este cel mai mare;
în el deversau canalele 1 şi 2, 4 şi 5 fiind racorduri ale acestuia. Peste canalul
mare colector a fost construită pentru protecţie o altă structură de cărămidă, cu
o boltă amplă, fiind astfel asigurată descărcarea sarcinii de greutate a străzii sau a
clădirilor în exteriorul canalului 3. Ductul acestuia îl suprapune pe cel al şanţului
mare cu apă care funcţiona în interiorul fortificaţiei medievale, ceea ce explică
artificiile tehnice pentru consolidarea acestei zone mlăştinoase. Dacă fortificaţia habsburgică este relativ bine cunoscută datorită sutelor de planuri păstrate,
despre construcţiile şi amenajările din cetatea medievală se ştie încă foarte puţin.
Cel mai exact plan al acesteia a fost întocmit de către căpitanul Perette în 1716.
Coroborarea acestuia cu harta modernă a Timişoarei arată că strada actuală
L. Blaga este cvasi-paralelă cu Uliţa Belgradului, figurată pe planul lui Perette,
situându-se la mică distanţă spre est de aceasta18. Aşadar, urmele structurilor
de lemn pe care le‑am identificat în secţiunea noastră pot fi puse în relaţie, în
cea mai mare parte, cu această stradă medievală. Se poate aprecia că fazele de
construcţie în lemn sunt în general în număr de trei. Primei faze, atestată cu
precădere în jumătatea de nord a secţiunii, ar trebui să‑i corespundă în partea
de sud un spaţiu deschis, cel mai probabil o piaţă, care a fost amenajat la un
moment dat cu un strat gros de mortar (PL. XIV). Această fază s‑ar încadra firesc
în prima perioadă de funcţionare a cetăţii, din timpul regatului maghiar. Probabil
cucerirea turcească (1552) s‑a produs cândva înainte sau în timpul celei de‑a
doua faze de lemn. Contemporan acestei faze este canalul de piatră şi cărămidă
folosit pentru aducţiunea apei. Cele mai multe construcţii şi amenajări sunt din
perioada otomană, indicând o densitate mare de locuire şi, implicit, dezvoltarea
maximă în interiorul cetăţii medievale. Considerăm că rezultatele săpăturilor
arheologice recente din centrul istoric al oraşului să aducă o contribuţie importantă la scrierea istoriei Timişoarei medievale.
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PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN TIMIŞOARA FORTRESS,
LUCIAN BLAGA STREET, YEAR 2014. PRELIMINARY REPORT
Abstract
The public areas rehabilitation in the center of Timişoara occasioned the investigation
of some objectives in the modern town center, both in the former medieval fortress and
the bulwark fortress of the 18th century. The investigation in Blaga Street brought forward
some structures (timber prevalently) belonging to the Middle Age times, both before the
Ottoman domination and especially in the days of it, and also some structures of bricks that
belonged to the sewerage inside the Hapsburg bulwark fortress. The discovered material
is an abundant one, consisting in ceramics, metal artifacts (bronze, brass, iron, and lead),
glass or porcelain. A significant part of the materials is of organic nature: leather (soles
mainly), human and animal hair, animal bones, different kernels, shells, and even fruit and
vegetables remains that were very well preserved in the swampy earth of the town.
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Pl. I. Timișoara – vedere generală; str. L. Blaga – detaliu. / A general view of Timişoara;
Lucian Blaga Street (detail).
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Pl. II. Str. L. Blaga – plan de situație în urma cercetărilor arheologice. Scara 1 : 1000. / Lucian
Blaga Street – survey following the archaeological investigations. Scale 1: 1,000.
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1

2
PL. III. 1. B1, canalul medieval; 2. B2’, canalul medieval. / 1. B1, the medieval sewer; 2. B2’,
the medieval sewer.
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2
Pl. IV. 1. B2, vedere generală; 2. B3”, bolta de cărămidă. / 1. B2, a general view; 2. B3’’, the
vault of bricks.

243

1

2

3

Pl. V. 1. B4, bolta de cărămidă; 2. B4, canalul 3; 3. B4, bolta de cărămidă. / 1. B4, the vault of
bricks; 2. B4, sewer No 3; 3. B4, the vault of bricks.
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4
Pl. VI. 1. B5, vedere generală; 2. B6, vedere generală; 3. B6’, vedere generală cu C3 și C4;
4. B7, vedere generală. / 1. B5, a general view; 2. B6, a general view; 3. B6’, general view with
C3 and C4; 4. B7, a general view.
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Pl. VII. B8, vedere generală și detaliu C7. / B8, a general view and detail on C7.
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Pl. VIII. B8, vedere generală cu amenajarea de mortar și detaliu cu C8. / B8, a general view
with the mortar fitting out, and detail on C8.
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Pl. IX. B9, vedere generală cu ultimul nivel de amenajare al străzii otomane și detaliu. / B9, a
general view on the last level of the Ottoman street fitting out, and a detail.
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Pl. X. 1. B10, profil sudic; 2. B10, vedere generală. / 1. B10, a southern profile; 2. B10, a general view.
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Pl. XI. Ceașcă de porțelan – B6; 2. Cești de porțelan – B6’; 3. Pipe – B3’; 4. Pipe – B3”; 5. Pipe
– B5; 6. Ulcior – B6; 7. Ulcior – B8; 8. Ulcior – B8; 9. Ulcică – B8’; 10. Ulcică – B2; 11. Ulcică
– B8; 12. Castron – B8; 13. Fructieră – B7. / 1. Porcelain cup – B6; 2. Porcelain cups – B6’;
3. Pipes – B3’; 4. Pipes – B3’’; 5. Pipes – B5; 6. Pitcher – B6 ; 7. Pitcher – B8; 8. Pitcher – B8;
9. Small mug – B8’; 10. Small mug – B2; 11. Small mug – B8; 12. Bowl – B8; Fruit dish – B7.
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Pl. XII. 1. Aplică – B3’; 2. Ace decorative – B8’; 3. Nasture – B8; 4. Aplică – B2; 5. Aplică – B7;
6. Lamă de cuțit – B3’; 7. Recipient metalic – B7; 8. Degetar – B5; 9. Greutate de plumb – B9;
10. Aplică – B8; 11. Ac de cusut – B3’; 12. Fragment de vas din metal – B3’; 13. Plumbi de
pușcă – B8; 14. Vârf de suliță – B8; 15. Vârf de săgeată – B9; 16. Tablă de plumb – B8; 17. Cute
– B6; 18. Tipar – B3’. / 1. Bracket – B3’; 2. Decorative pins – B8’; 3. Button – B8; 4. Bracket – B2;
5. Bracket – B7; 6. Knife blade – B3’; Metallic container – B7; 8. Thimble – B5; 9. Lead unit – B9;
10. Bracket – B8; 11. Needle – B3’; 12. Metallic vessel, fragment – B3’; 13. Bullets – B8; 14. Spear
point – B8; 15. Arrow point – B9; 16. Lead tin – B8; 17. Hone – B6; 18. Pattern – B3’.
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Pl. XIII. 1. Brățări de sticlă – B3’; 2. Brățări de sticlă – B4; 3. Brățări de sticlă – B6’. / 1. Glass
bracelets – B3’; 2. Glass bracelets – B4; Glass bracelets – B6’.
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Pl. XIV. Profil vestic B9. / Western profile B9.
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