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Cartea pusã în discuþie valorificã, aºa cum
sugereazã de altminteri titlul, rezultatele
ºtiinþifice ale cercetãrilor de arheologie
medievalã din centrul istoric al oraºului
Timiºoara. Aceasta constituie o premierã, cel
puþin pentru spaþiul vestic ºi sud vestic al
României, în privinþa cercetãrilor de arheologie
urbanã. Cercetãrile arheologice preventive s-au
derulat în cursul anului 2006 în zona istoricã a
oraºului cu ocazia unor lucrãri edilitare la
infrastructura cãii de rulare a tramvaiului, fiind
conduse de unul din cei mai cunoscuþi arheologi
preistoricieni ai Banatului, dr. Florin Draºovean.
A fost investigatã o suprafaþã de aproape 600
mp, care s-a pliat pe decupajul lucrãrilor
edilitare pe mai multe strãzi ºi pieþe ale oraºului.
Cercetãrile arheologice au fost fãcute de Florin
Draºovean,  Alexandru Fluture ºi Alexandru
Szentmikolosi, prelevarea inventarului ceramic
ºi metalic a fost fãcutã de Zsuzsana Kopeczny,
cea a inventarului numismatic de Raul ªeptilici.
Conservarea ºi prezentarea obiectelor din piele a
fost preluatã de Hedi M. Kiss, în timp ce prelu-
crarea materialului osteologic a fãcut obiectul
cercetãrii arheozooloagei Georgeta El Susi.

Din punct de vedere structural lucrarea
debuteazã cu prezentarea cercetãrilor de
arheologie urbanã, care constituie dupã opinia
noastrã noutatea absolutã a cercetãrii ºi care dau
substanþã lucrãrii. Analiza inventarului mobil:
ceramicã, obiecte de metal, obiecte din piele,
descoperiri numismatice asigurã un cadru
cronologic  pe care s-au aºezat elementele de
arhitecturã urbanã.

Documentaþia arheologicã cuprinde infor-
maþii de primã importanþã despre structura
rutierã a oraºului Timiºoara în intervalul
secolelor XVI-XVIII. Aceastã structurã stradalã
se afla dispusã stratigrafic pe o adâncime
cuprinsã între  - 1,45 m, la strada 1 ºi adâncimea
de – 3,30 m la strada 6,  consideratã de altmin-
teri cea mai veche amenajare de acest fel a
oraºului medieval Timiºoara. Cea dintâi amena-
jare stradalã la Timiºoara,  cunoscutã pânã la
momentul actual în cercetãrile de arheologie,
dispune de o structurã din bârne dispuse

longitudinal pe o infrastructurã din bârne
paralele. Aceastã infrastructurã din bârne era
susþinutã  pe stâlpi verticali,  de circa 1 m
lungime înfipþi în sol. Stâlpii de susþinere erau
îmbinaþi cu grinzile transversale pe care era
aºezatã calea de rulare, în sistemul „lambã ºi
uluc” (Draºovean et alii, Timiºoara în amurgul
Evului Mediu,  Fig. 39, 40). Cronologic, autorii
cercetãrii au stabilit un sincronism între  ceea ce
au numit „strada 6", adicã cea mai veche ame-
najarã stradalã a oraºului ºi nivelul I medieval
de locuire din zona investigatã arheologic,  care
poate fi atribuit primei jumãtãþi a veacului al
XVI-lea (Draºovean, Timiºoara, p. 17, 31, 40).
Cercetarea arheologicã a surprins stratigrafic 6
etape de amenajãri stradale ale oraºului
medieval,  numerotate pe plan „strada 1", …
„strada 6”. Ele au fost identificate la adâncimi
de  -1,45 m pentru „strada 1”,  adicã cea mai
recentã amenajare surprinsã ºi – 3,30 m  pentru
„strada 6” (Draºovean, Timiºoara, p. 31). Existã
ºi o relaþionare cronologicã ºi stratigraficã între
etapele de amenajare stradalã ºi nivelele de
locuire medievalã ºi premodernã a oraºului.
Astfel „strada 2” , identificatã la – 1,70 m
adâncime , este contemporanã cu nivelul de case
din lemn,  care corespunde nivelului II de
locuire,  în timp ce „strada 4” cercetatã la – 2,60
- 2,90 m este sincronã cronologic cu nivelul II
de locuire medievalã (Draºovean, Timiºoara, p.
17, 31, 39).  Cercetarea arheologicã a dovedit cã
a fost utilizatã aceeaºi tehnicã la realizarea
strãzilor.  Acestea erau pavate cu trunchiuri de
copac, prelucrate în formã rectangularã,  aºezate
longitudinal pe un suport din 3 aliniamente
paralele de bârne.

Cercetarea arheologicã a scos la luminã  ºi
resturile fundaþiilor unor case ridicate de o parte
ºi de alta a strãzilor oraºului medieval. S-a
pãstrat, în mod evident, numai o parte a
structurii fundaþiei caselor, extrem de impor-
tantã pentru cunoaºterea arhitecturii urbane
medievale.  Casele erau construite exclusiv din
lemn având fundaþiile aºezate pe tãlpi din lemn
solide, dispuse direct pe sol, iar pereþii verticali
din scânduri erau fixaþi pe stâlpii de susþinere
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(Draºovean, Timiºoara, p. 26-27, fig. 15-17).
S-au gãsit construcþii având fundaþia aºezatã pe
mãnunchiuri de stâlpi bãtuþi în pãmânt pe care se
aºeza structura de rezistenþã a caselor. Geografia
zonei de câmpie,  cu solul mlãºtinos, în care se
afla amplasat oraºul medieval Timiºoara a
determinat, pe de o parte structura urbanã, pe de
altã parte arhitectura caselor,  modul de cons-
trucþie ºi de izolaþie ale acestora. Elementele
surprinse de cercetãrile de arheologie medievalã
în privinþa arhitecturii civile, a tramei stradale
din epocã reprezintã în opinia noastrã cea mai
importantã acumulare a cercetãrilor din centrul
istoric al oraºului Timiºoara. Inventarul arheo-
logic gãsit la locuinþele cercetate,  în care ºi un
mic tezaur monetar din sec. al XVI-lea,
completeazã cunoaºterea civilizaþiei medievale
târzii din spaþiul Banatului. Se remarcã aici
obiectele din piele,  feþe ºi tãlpi de la cizme ºi
papuci medievali,  care constituie un element
mai rar în cercetãrile arheologice.  Cele 150 de
fragmente din piele de încãlþãminte gãsite la
Timiºoara,  admirabil conservate ºi prezentate
de H. Kiss se constituie într-una din cele mai
importante colecþii de acest fel din România.

Douã studii interdisciplinare, unul de arheo-
zoologie realizat cu mult profesionalism de G.
El Susi ºi celãlalt de analize dendrocronologice,
iniþiat de I. Popa, întregesc prezentarea
cercetãrilor de arheologie medievalã cât ºi a
inventarului arheologic mobil.  Costin Feneºan

discutã în capitolul final rezultatele cercetãrilor
de arheologie urbanã de la Timiºoara în
contextul evoluþiei istorice a oraºului pe tot
parcursul Evului Mediu, subliniind aportul
documentaþiei arheologice în contextul pier-
derilor catastrofale suferite de arhivele istorice
ale localitãþii. Arhiva orãºeneascã a Timiºoarei
de pânã la 1552 a fost distrusã aproape în
întregime la cucerirea otomanã. Cealaltã
pierdere în privinþa arhivei a avut loc în anul
1716, când trupele habsburgice au cucerit ºi
devastat oraºul ocupat pânã atunci de otomani.
Absenþa aproape totalã a unor descrieri a
Timiºoarei medievale este un element care
îngreuneazã reconstituirile istorice ºi care
sporeºte cu mult importanþa informaþiilor oferite
de arheologia acestei epoci istorice, pentru unul
din  cele mai importante oraºele medievale din
acest spaþiu al Dunãrii de jos apusene.
Documentaþia arheologicã complexã pe care o
regãsim  în  Timiºoara în amurgul Evului Mediu
va rãmâne pentru multã vreme un punct de
referinþã în reconstituirea istoriei urbane a
Banatului medieval.
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