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LA BRAȚ CU EVLIYA ÇELEBI PRIN CETATEA TIMIȘOAREI. 
STUDIU DE CAZ: PIAȚA MEDIEVALĂ TÂRZIE 

DESCOPERITĂ PE STR. LUCIAN BLAGA 
 
 

Ana Cristina Hamat* 
 
 
* Muzeul Banatului Montan, Reşiţa; anahamat@yahoo.com 
 
 
Abstract. Since 2013, Timișoara has benefited from an important project for the 
rehabilitation of public space in the city center, works that have involved an ample 
archaeological research between 2013 and 2015. On this occasion, in the center of the city 
took place an important archaeological excavation which included also the Lucian Blaga 
street campaign during the first half of 2014. The archaeological research on this street was 
considered vital because this street is the southern continuation of Vasile Alecsandri street, 
being separated from it by the Liberty Square. Together, the two streets represent a central 
section through the medieval and modern fortress of Timisoara. During these researches, at 
the southern extremity of L. Blaga street and in the southern part of the fortress has been 
discovered an area paved with mortar and bricks which was dated during the Ottoman period 
of the city. This square was mentioned by the Turkish traveler Evliya Çelebi, who visited the 
city in the second half of the seventeenth century and he remember this square as the only 
square that was made with mortar. In this happy case, the description of the archaeological 
situation corresponds in the most part to historical record and demonstrates the importance of 
archeology for check and complete the historical sources. 
 
Keywords: Imperiul Otoman, Banat, Timișoara, Evliya Çelebi, late medieval period. 
 
 

Articolul de față se datorează descoperiilor făcute cu ocazia lucrărilor de 
reabilitare a spaţiului public din centrul Timişoarei, desfășurate între toamna anului 
2013 şi vara lui 2015. Cercetarea preventivă a fost necesară datorită potențialului 
arheologic uriaș de care dispune zona, orașul contemporan suprapune de altfel locu-
ire de epocă preistorică și antică1, medievală, postmedievală şi modernă2.  

                                                      
1 În cadrul cercetării arheologice din Piața 700 a fost descoperită o groapă preistorică (Bozu 
et alii, 2015, p. 246); În Piața Unirii au fost descoperite, de asemenea, complexe databile în 
antichitate, informație amabilă primită de la Alexandru Szentmiklosi, căruia îi mulțumim. 
2 Rădulescu, 1981, p. 11-42; Drașovean et alii, 2007; Rădulescu et alii, 2008, p. 141-154; 
Szentmiklosi, Bălărie, 2012, p. 205-226; Kopeczny, 2013, 211-231; Mare et alii, 2014, p. 
179-208; Flutur et alii, 2014a, p. 1-67; Flutur et alii, 2014, p. 225-252; Bozu et alii, 2015, p. 
246-248. 

Sorin
Typewritten Text
referință bibliografică

Sorin
Sticky Note
Ana Cristina Hamat, La braț cu Evliya Çelebi prin cetatea Timișoarei. Studiu de caz: piața medievală târzie descoperită pe str. Lucian Blaga, În: ArheoVest, Nr. III: [Simpozion ArheoVest, Ediția a III-a:] In Memoriam Florin Medeleț, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 28 noiembrie 2015, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, Asociația "ArheoVest" Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2015, 576 + 490 pg, + DVD, ISBN 978-963-315-264-5; Vol. 1, p. 539-554.



540 

În cadrul proiectului, care a afectat mare parte din cartierul central Cetate, a 
fost prinsă şi str. Lucian Blaga3 (Pl. I). Aceasta se află atât în interiorul cetății bastio-
nare habsburgice, precum și în interiorul celei medievale4. Această stradă, împreună 
cu str. Vasile Alecsandri și Piața Libertății reprezintă o secţiune centrală prin centrul 
vechi al orașului. În partea de sud se află Castelul Huniade – actualul sediu al Muzeului 
Banatului Timișoara – și, prin urmare, strada se află în zona laturii de sud a fortifica-
țiilor medievale. În partea de nord, str. L. Blaga, se învecinează cu Piața Libertății și 
cu zona băilor turcești recent descoperite5. Prin urmare, zona cercetată se află în partea 
de sud a cetăţii medievale a Timişoarei, în apropierea Porţii Belgradului și a uliții 
Belgradului6 – mai precis la est de aceasta și în imediata ei apropiere.  

Cercetarea din Timișoara beneficiază de unele descrieri de epocă ale oraşu-
lui medieval, datorate mai ales unor călători din a doua jumătate a secolului al XVII-
lea cum sunt Evlia Çelebi7 şi Henrik Ottendorf8. La acestea se adaugă câteva planuri 
printre care se remarcă cel al căpitanul François Perette datat în 17169. Foarte folo-
sitoare este şi o monografie dedicată dezvoltării urbanistice a Timişoarei de către 
Mihai Opriș10, alături de care remarcăm monografia dedicată arhitecturii medievale 
bastionare a lui Valentin Capotescu11. 

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 Banat și respectiv în Timișoara12. 

Cercetarea arheologică din Timișoara, str. L. Blaga, a trebuit să se integreze 
însă în restricțiile unei cercetări arheologice urbane. Astfel, datorită condițiilor impuse 
de siguranța clădirilor și de solul orașului, cercetarea arheologică pe această stradă a 
cunoscut două etape – cercetarea arheologică preventivă urmată de o supravegherea 
arheologică a restului de lucrări executate de constructor pe stradă. Cercetărea pre-
ventivă s-a desfășurat pe partea vestică a străzii, care a fost împărțită în 17 sectoare, 
acestea fiind denumite convențional cu litera B la care s-a adăugat o numerotare cu 
cifre arabe (Pl. II). Au fost documentate astfel mai multe faze de construcție în lemn 

                                                      
3 Colectivul de cercetare a fost condus de către dr. Alexandru Flutur de la Muzeul Banatului 
Timișoara, alături de care am lucrat împreună cu dr. Daniela Tănase, din cadrul aceleași insti-
tuții, și cărora le mulțumesc pentru sprijinul acordat în redactarea acestui material. 
4 Flutur et alii, 2014a, p. 225. 
5 Cercetarea arheologică în Piața Libertății a fost făcută de către un colectiv al Universității de 
Vest din Timișoara condus de către Dorel Micle, alături de Mariana Crînguş-Balaci și Călin 
Timoc, fiind desfășurată în perioada 2013–'14. 
6 Ibidem, p. 225-226. 
7 Evlia Çelebi, 1976, p. 321-753. 
8 Titlul manuscrisului este “De la Buda la Belgrad”, fiind redactat probabil în anul 1667 
(Ottendorf, 2002, p. 6). 
9 Opriş, 2006, p. 16-19. 
10 Ibidem, 1-121. 
11 Capotescu, 2008, p. 1-316. 
12 Rădulescu, 2002, p. 53-91; Iambor, 2002, p. 7-26; Haţegan, Negrescu, 2002, p. 141-154; 
Feneșan, 2006, p. 25-166. 
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aparținând de cetatea medievală, un canal medieval de aducțiune a apei din piatră și 
cărămidă, precum și structuri de cărămidă din secolul al XVIII-lea (din sistemul de 
canalizare al fortificației bastionare) și o amenajare realizată din mortar compact13, 
întinsă pe aproape 40 m14, precum și canalizarea Vidrighin – realizată la începutul 
secolului XX. Supravegherea arheologică a urmărit în continuare lucrările desfășurate 
pe stradă – de la verificarea racordurilor la canalizare, la realizarea căminelor de vizi-
tare, precum și urmărirea lucrările de suprafață, fiind practicate în acest scop 27 de 
casete, notate cu C urmat de numerotarea cu cifrea arabe15 (Pl. II).  
                                                      
13 Flutur et alii, 2014 a, p. 226. 
14 Hamat, 2014, p. 9. 
15 Ibidem, p. 8. 
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Pl. II. Str. L. Blaga – plan de situație în urma cercetărilor arheologice, 

cu marcarea casetelelor C11, C13, C18, C19, C20. Scara 1:1000. 
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Cercetare complexelor arheologice de pe str. L. Blaga a avut ca și urmare des-
coperirea unui material arheologic bogat, specific pentru sfârșitul secolului al XVI-lea 
și până în secolul XIX, format din ceramică, porțelan obiecte de fier și bronz, obiecte 
din sticlă și piatră sau material organic (oase, obiecte din piele de origine animală, 
obiecte din lemn, cochilii de scoici, coji de ouă, carapace de broască țestoasă, sâm-
buri de fructe sau chiar fructe și legume), foarte bine păstrat în solul mlăștinos al ora-
șului16.  

În cadru cercetării preventive de pe strada L. Blaga, în sectoarele B8, B9 şi 
B10, a fost identificat un strat gros (30 cm) de mortar. Acesta reprezintă un nivel de 
amenajare a unui spaţiu deschis din cetate17 suprapus de un nivel de amenajare din 
cărămidă cu mortar și apoi de un ultim nivel de amenajare al unei străzi din lemn pe 
direcția nord–sud și care se poate încadra cronologic în perioada de sfârșit a stăpânirii 
otomane în cetate și până la construirea fortificației habsburgice. Una dintre cele 
două amenajări, cea cu mortar simplu sau cea cu cărămidă și mortar, corespunde cel 
mai probabil cu amenajarea unei piețe menționată de către Evlia Çelebi în povestea 
călătoriei sale prin Timișoara din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.  

Articolul de față încearcă să ofere o clarificare asupra posibilității ca a doua 
amenajare, cea cu mortar și cărămidă, să fie piața văzută de către Evlia Çelebi în 
călătoria sa. Prin urmare, vom încerca să coroborăm rezultatele cercetării preventive 
– apelând la raportul arheologic și la raportul preliminar, care a fost deja publicat18, 
cu rezultatele supravegherii arheologice de pe această stradă19. 

Pentru început, sunt necesare câteva cuvinte despre cucerirea cetății de către 
Imperiul Otoman și despre vizita lui Evlia Çelebi aici.  

Cetatea Timișoarei este cucerită în vara anului 1552 de către Imperiului 
Otoman și, pentru aproape un secol și jumătate, ea se va afla sub stricta îngrijire a 
conducătorilor de la Constantinopol, datorită în primul rând importaței strategice pe 
care o prezenta cetatea. Refacerea fortificațiilor și întărirea acestora în mai multe 
rânduri s-a datorat fie procedurilor obișnuite fie anumitor stricăciuni datorate atât 
vremii cît și oamenilor20. În acest oraș va sosi Evlia Çelebi, un călător care se va lăsa 
fermecat de Timișoara căreia îi va face o descriere frumoasă în jurnalul acestei 
călătorii Seyahatname. În această descriere scriitorul notează un amănunt interesant 
și anume că în cetatea interioară21 se află o piață construită într-un mod unic pentru 
Timișoara otomană: 

                                                      
16 Flutur et alii, 2014a, p. 234. 
17 Idem, 2014, p. 12. 
18 Idem, 2014, p. 1-67; Idem, 2014a, p. 225-252.  
19 Hamat, 2014, p. 1-84. 
20 Feneșan, 2006, p. 83-91. 
21 Termenul de cetate interioară apare în traducerea realizată de Mustafa Ali Mehmet și defi-
nește doar castelul în timp ce termenul de cetate definește întreaga fortificație a Timișoarei, iar 
termenul de oraș semnifică fortificația împreună cu aglomerările urbane de lângă aceasta 
(Evliya Çelebi, 1976, p. 496, 500-501). 
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“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”22. 

În timpul cercetărilor de pe strada L. Blaga, în sectoarele B8, B9 și B10 a 
fost surprinsă o amenajare din mortar a unui spațiu deschis din cetatea medievală 
aflat la o adâncime de peste 2 m și cu o grosime de aproximativ 0,30–0,40 m. 
Această amenajare se întinde pe aproape 40 de metri23 înspre nord, începând cu 3 m 
de la colțul stăzii L. Blaga dinspre Castelul Huniade. În B8 şi B9 acest strat de 
mortar este compact, însă în B10 amenajarea nu mai are aceeaşi consistenţă, 
mortarul fiind amestecat cu pământ, însă are aceeaşi grosime de 0,30 m. Sub el se 
află un lut negru-cenuşiu (dovada unei amenajări anterioare a acestui spațiu), care a 
fost pus peste nisipul care reprezintă sterilul arheologic24.  

Stratigrafia de pe profilul vestic al B9 ne arată faptul că amenajarea de mor-
tar este suprapusă de cel puțin două straturi25 groase de pământ maroniu închis cu 
mult pigment de arsură, peste care se află un strat de culoare maronie – posibil o 
nivelare pentru reamenajarea spațiului, urmat de o amenajare cu bucăți de cărămidă 
și cărămidă prinsă într-un mortar destul de prost făcut. Această nouă amenajare va 
modifica aspectul piațetei în primul rând îngustând-o prin apariția unor construcții 
de lemn, vizibile în B8 și B10 și care corespund probabil celei de-a doua jumătăți a 
secolului al XVI-lea. Prin urmare, credem că această reamenajare a străzii cu mortar 
și cărămidă reprezintă probabil piața văzută de Evliya Çelebi. 

În B8, pe placa de mortar aflată la aproape 2,10–2,30 m adîncime, se află 
mai multe amenajări şi construcţii între care C1 și C226. C1 reprezintă mai degrabă o 
anexă a lui C2, aceasta fiind o construcţie din scânduri înguste bătute vertical în 
pământ, la care se adaugă şi câţiva ţăruşi, iar în profilul estic se poate observa colțul 
unei construcții de lemn la care C2 este adosată. Din păcate, canalizarea Vidrighin 
desparte C1 de C2 distrugând legătura dintre ele. C2 este o clădire de lemn care 
funcţionează în două faze, refacerea din faza II este probabil contemporană cu 
resturile de stradă din lemn găsite în B927. 

În B9 urmele unor amenajări din lemn au apărut la mai puţin de 1 m adân-
cime şi constau în bârne orizontale care fac parte din substrucţia unei străzi pe direc-
ția est–vest. Se mai păstrează câţiva stâlpii şi parii care provin de la clădiri care au 
funcţionat în ultima fază de locuire turcească a cetăţii. Sub nivelul de amenajare al 
străzii se află nivele succesive de amenajare a acestei zone a cetăţii, observabile şi în 

                                                      
22 Evliya Çelebi, 1976, p. 500. 
23 Hamat, 2014, p. 9. 
24 Flutur et alii, 2014, p. 12. 
25 În profilul nordic al B10 se pot observa mai multe astfel de straturi de arsură urmate de 
refaceri prin aducerea de lut și nivelarea locului, se mai observă de asemenea două mari faze 
cronologice de arsură la fel ca în B9 și care pot corespunde celor două mari incendii care au 
mistuit orașul spre sfârșitul secolului XVI și care, după opinia Cristinei Feneșan, ar fi atins și 
citadela (Feneșan, 2006, p. 84-85). 
26 C1 și C2 au fost renumerotate C7 și C8 în raportul publicat (Flutur et alii, 2014, p. 233). 
27 Ibidem, p. 17. 
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Pl. III. B8, vedere generală și detaliu C128. 

 

                                                      
28 după Flutur et alii, 2014a, pl. VII. 
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Pl. IV. B8, vedere generală cu amenajarea de mortar și detaliu cu C229. 

                                                      
29 Ibidem, pl. VIII. 



547 

B8 şi B1030, precum și amenajarea din mortar cu cărămidă aflată la aproximativ 1 m 
adâncime, alături de amenajarea din mortar simplu aflată la 2,10 adâncime.  

Tronsonul B10 se află în capătul sudic al străzii în apropierea de sistemul de 
fortificarea al cetăţii și aproximativ în dreptul colțului de nord-est al castelului Huniade. 
Din păcate, aici, bulversările de epocă modernă sunt destul de adânci (până la aproa-
pe 1,50 m). Sub acestea vin straturi succesive de amenajare, cel mai important fiind 
stratul de mortar (gros de 0,30 m) aflat la aproape 2,10 m adâncime. Aici, acesta îşi 
pierde consistenţa pe care o are în B8 şi B9, fiind amestecat cu pământ şi este mai 
friabil, posibil din cauza situației geografice, el se afla foarte aproape de mlaștinile și 
canalul dintre castel și oraș31 și de unde apa probabil s-a infiltrat în mortar.32 

În cadrul supravegherii arheologice, prima amenajare din mortar a fost găsită 
în casetele C11, C13, C18, C19, C20, fiind deja străpunsă de lucrări moderne pentru 
racordarea la apă și canalizarea a caselor de pe stradă. Realizarea acestor casete a 
avut la bază o prevedere a proiectului de reabilitarea – de a fi verificată starea tuturor 
aceste racorduri la canalizare, prin urmare dimensiunile casetelor variază în funcție 
de dimensiunea racordurilor. Ceea ce este foarte interesant este faptul că amenajarea 
din mortar și cărămidă nu există în casetele C13 – aflată mult la nord la jumătatea 
distanței dintre colțul sudic al străzii noastre și colțul acesteia cu strada Bolyai János, 
în C18 –, care este pe cealaltă parte a străzii, fiind de altfel singura casetă practicată 
pe partea de vest a străzii și în C19 – unde aproape totul până la piațeta de mortar 
este distrus de intruziuni antropice moderne. 

În C11, având dimensiunile de 3,25 × 3,35 m și adâncimea finală de 2,10 m, 
cercetarea s-a oprit exact deasupra amenajării de mortar. Şi în această casetă strati-
grafia a fost afectată de tot felul de intruziuni moderne, între care amintim şanţul 
pentru introducerea ţevii de gaz, a canalizării, a diferitor cabluri electrice şi a unui 
cămin pentru apa pluvială – situat în nord-estul casetei33. Amenajarea cu mortar și 
cărămidă apare la adâncimea 1,10 m și suprapune nivele succesive de arsură și rea-
menajare a spațiului. Din păcate partea superioară a acestei reamenajării este distrusă 
de amenajări moderne. 
C13 are dimensiunile de 2,40 × 1,67 m și adâncimea finală de 3,30 m. Aceas-tă casetă 
a fost excavată pentru a se verifica racordul canalizării Vidrighin, acesta fiind găsit 
la adâncimea de 3,30 m şi fiind lat de 0,70 m. Mare parte din stratigrafie a fost 
deranjată de practicarea şanţului pentru racordul modern, lat de 0,80 m. În această 
casetă, în partea ei sudică, apare placa din mortar la 2,10 m adâncime și groasă de 
0,30 m, aceasta fiind spartă de gropa pentru racord. Amenajarea de mortar este supra-
pusă de un strat de arsură urmat de un strat de consistență lutoasă și culoare maronie 
cu pigmentație de cărbune, apoi de un strat de consistență lutoasă de culoare gri cu 
pigmentați de cărbune urmat de mai multe straturi de nivelare și folosire a spațiului34. 

                                                      
30 Ibidem, p. 18. 
31 Feneșan, 2006, p. 91. 
32 Flutur et alii, 2014, p. 18. 
33 Hamat, 2014, p. 23. 
34 Ibidem, p. 23-24. 
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Pl. V. 1. B9, vedere generală dinspre sud cu amenajarea de mortar  

și cărămidă35; 2. Profil vestic B936. 

                                                      
35 după Flutur et alii, 2014, foto 37. 
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Caseta C18, cu dimensiunile de 5,08 × 0,81 m și adâncimea finală de 3,60 m, 
este singura casetă practicată pe partea de est a străzii. Ea a fost excavată pentru a se 
verifica racordul canalizării Vidrighin, care a și fost găsit la adâncimea de 3,45 m. 
Mare parte din stratigrafie a fost deranjată de practicarea şanţului pentru racordul 
modern, lat de 0,80 m37. Acest şanţ a spart amenajarea de mortar, care a fost surprinsă 
spre sud pe toată lungimea secţiunii, la o adâncime de 2,20 m, fiind groasă de aproa-
pe 0,30 m. La fel ca peste tot, placa din mortar este suprapusă de un strat gros de 
arsură, urmat de reamenajarea spațiului. 

C19, cu dimensiunile de 1,70 × 0,70 m și adâncimea finală de 3,80 m, a fost 
excavată pentru a se verifica racordul canalizării Vidrighin, acesta fiind găsit la 
adâncimea de 3,50 m. Marea parte din stratigrafie a fost deranjată de practicarea 
şanţului pentru racordul modern, lat de 0,80 m. Amenajarea din mortar a fost găsită 
la o adâncime de 2,10 m, cu o grosime de 0,30 m. Aceasta este suprapusă de un strat 
de arsură, urmat de o nivelare și folosire a spațiului și de amenjarea cu mortar și 
cărămidă la 1,10 m38.  

În C20 cu dimensiunile de 1,75 × 0,85 m, adâncimea finală este de 2,10 m. 
Această casetă a fost excavată pentru a se verifica racordul canalizării Vidrighin. 
Racordul nu a fost găsit, deoarece în această zonă placa de mortar nu era spartă. 
Amenajarea de mortar a fost găsită la 2,10 m39. Aceasta este suprapusă de cel puțin 
două straturi compacte de arsură delimitate de o nivelare urmat de un al strat de 
arsură aflat exact sub amenajarea de cărămidă și mortar care se găsește la o adânci-
me de 1 m. 

Cercetările arheologice de salvare de pe str. L. Blaga din Timișoara din 
2014 au avut ca și rezultat descoperirea unor complexe arheologice în special de 
epocă turcească precum și a unor materiale arheologice datate cu preponderență între 
secolele XVI–XVIII. În partea de sud a acestei străzi, la adâncimea de aproximativ 
2,10 m de la nivelul actual de călcare, a fost descoperită o amenajarea de mortar 
suprapusă de cel puțin două straturi groase de arsură, urmele a cel puțin două incen-
dii puternice – vizibile stratigrafic și care au afectat această parte a cetății probabil în 
a doua jumătate a secolului al XVI-lea sau în prima jumătate a secolului al XVII-lea. 
În urma ultimului incendiu, zona a fost reamenajată printr-o nivelare cu lut, peste 
care s-a amenajat un nivel de călcare din mortar cu cărămidă și bucăți de cărămidă, 
folosit până spre sfârșitul secolului al XVII-lea sau chiar până la începutul celui 
următor, când se amenajează o stradă din lemn pe direcția est–vest cu o lățime de 
aproximativ 3,5 m40, flancată de rămășițele unor case, zona cu strada fiind reprezen- 

                                                                                                                                         
36 după Flutur et alii, 2014a, pl. XIV. 
37 Ibidem, p. 25-26. 
38 Ibidem, p. 26.  
39 Ibidem, p. 26-27. 
40 Lățimea străzii I și II descoperite de echipa condusă de prof. Florin Drașoveanu în Piața 
Libertății este tot de 3,5 m (Drașoveanu et allii, 2007, p. 76). 
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Pl. VI. 1. C11, profil vestic; 2. C11, profil sudic; 

3. C11, vedere generală cu amenajarea din mortar. 
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tată și pe harta întocmită de căpitanul Perette41. Acestea ultime amenajări din lemn au 
fost distruse în momentul construirii cetății habsburgice, iar în prezent stratigrafia de 
deasupra este distrusă de amenajări ale orașului modern. Cele mai multe materiale s-au 
găsit în stratul de arsură de deasupra amenajării cu mortar și în stratul de consistență 
lutoasă și de culoare gri aflat deasupra amenajării cu mortar și cărămidă.  

Această amenajare din mortar a fost surprinsă în B8, B9, B10, C11, C13, 
C18, C19 și C20, prin urmare ea se întinde pe aproape 40 m de la căpătul sudic al 
străzii înspre Piața Libertății. De asemenea, ea a fost găsită atât pe partea vestică, cît 
și pe partea estică a străzii – în C18. Nu credem că aceasta este piața despre care 
vorbește Evlia Çelebi. Materialele arheologice au fost găsite atât în stratul de culoare 
gri aflat deasupra amenajării cu cărămidă și mortar cât și în straturile de arsură aflate 
între cele două amenajări, foarte multe aflându-se în primul strat de arsură aflat 
deasupra amenajării cu mortar. 

Amenajarea cu mortar și cărămidă a apărut în B8, B9, B10, C11, C19, C20, 
la o adâncime de 1–1,10 m față de nivelul de călcare modern. Construcția acesteia a 
fost necesară pentru reamenajarea zonei în urma unui incendiu ale cărui urme se pot 
observa în toate unitățile de cercetare. Ea nu se regăsește pe partea de est a străzii, 
nefiind prezentă în C18 și nici la nord de B8, în C13. Este posibil ca C1 și C2 să 
marcheze o limită a acesteia spre nord, caz în care lungimea acesteia ar fi de aproape 
30 m42. Credem că această amenajare ar fi putut fi piața pavată cu mortar care a fost 
văzută de Evlia Çelebi.  

La final, rămân totuși mai multe întrebări, între care cea mai importantă este 
de ce Evlia Çelebi menționează această piață în descrierea referitoare la cetatea inte-
rioară, prin care se subînțelege castelul, localizând-o aici în fața palatului. 
Amenajarea noastră este din mortar și se află în fața palatului, însă aceasta face parte 
din orașul fortificat și nu se află în interiorul castelului. Să fie aceasta o mică scăpare 
a scriitorului turc? Nu știm. Ceea ce știm este că descrierea aproximativă, ca și 
încadrarea conologică, se potrivesc amenajării descoperite în cadrul cercetărilor care 
au avut loc în anul 2014 pe strada Lucian Blaga. Ea este o mică parte din istoria 
locurilor, pe care oamenii au putut să o vadă din nou după 300 de ani de uitare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
41 Această stradă apare în partea sudică a străzii L. Blaga și pe harta căpitanului Perette supra-
pusă pe harta orașului actual (Opriș, 2006, p. 23, fig. 9). 
42 Lățimea exactă nu a putut fi determinată întrucât a fost cercetată doar partea vestică a străzii, 
însă ea nu se regăsește în C18 singura casetă practicată pe partea estică în jumătatea sudică a 
străzii L. Blaga. 
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Pl. VII.1. C19, vedere generală cu amenajarea din mortar; 2. C18, vedere 
generală cu amenajarea din mortar; 3. C13, detaliu cu amenajarea din mortar. 
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