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BĂILE TURCEȘTI DIN PȚA LIBERTĂȚII, TIMIȘOARA.
UN MONUMENT ARHEOLOGIC INEDIT ÎN CONTEXTUL
REABILITĂRII CENTRULUI ISTORIC AL ORAȘULUI
Dorel Micle*, Mariana Balaci Crînguș*, Călin Timoc*
* Universitatea de Vest din Timișoara; micle_d@yahoo.com, marianacringus@yahoo.com,
calintimoc@gmail.com

Abstract. The infrastructure rehabilitation work of “Cetate” district, initiated in December
2013 by the City Hall of Timișoara, has affected almost the entire historical area of the city.
Historically speaking, Timișoara was conquered and occupied by the ottomans starting from
1552 until 1716, when the Habsburgs chased out the Turks from the city. During the ottoman
domination, the city suffered some changes regarding the street network (convoluted streets,
according to the oriental model), with wooden houses covered by adobe arranged alongside the
streets and also some public buildings as The Great Mosque and The Public Bath of the city.
The rescue archaeological excavations of “Piața Libertății” area, from December 2013, have
unveiled the remains of the Turkish Baths, a large public building, remarkable through the constructions techniques and by the chambers orientation and spatiality. The Baths, together with
the Great Mosque, being uncovered in the vicinity, has represented the life markers of ottoman
Timișoara.
Keywords: hammam, preventive archaeological excavations, Ottoman architecture, Timişoara,
functionality.

1. Introducere
Existența de facto băilor turcești din Piața Libertății din Timișoara a reprezentat multă vreme o simplă ipoteză în lumea istoricilor, însă, facilitată de recentele lucrări
de sistematizare arhitectonică din Cartierul “Cetate” al orașului, descoperirea lor a
fost posibilă, și în acest fel, s-a deschis o nouă cale de explorare a trecutului Timișoarei
din perioada stăpânirii otomane.
Câteva informații aparținând “legendelor urbane” identificau acest obiectiv sub
clădirea Primăriei Vechi a Timișoarei, localizată în partea de Nord a pieței, și asta deoarece în peretele acestei clădiri se află o inscripție în limba turcă veche, care, însă, tradusă corect, nu face referire deloc la existența vreunei băi publice turcești în acest sector, ci la un turn (Fig. 1).
Reputata cercetătoare Cristina Feneșan1, unul dintre puținii specialiști români
în civilizație otomană și bună cunoscătoare a limbii turce vechi, demonstrează că
1

Feneșan, 2006, p. 149.
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traducerea nu face referiri la vreo baie turcească, contestând existența la Timișoara, pe
locul actualei Primării Vechi a unei astfel de clădiri.

Fig.1. Inscripția în lb. turcă veche de
la Primăria Veche.

Fig. 2. Planurile orașului Timișoara
întocmite de Henrik Ottendorf la 1663.

Alte documente vechi, printre care și relatările călătorului turc Evliya Celebi2
din sec. XVII, care a vizitat orașul, spun că în Timișoara existau patru băi turcești, fără
a le menționa locația exactă. Henrik Ottendorf (Fig. 2) şi Meimar Radogna3, cunoscători direcți ai orașului, întocmesc fiecare câte o hartă a Timișoarei dar nu ne oferă
vreun element pentru localizarea băilor respective. Același lucru îl observă și Árpád
Jancsó4 explicând că toate hărțile de secol XVII sunt incorect realizate și imposibil
de georeferențiat pentru a se afla o locație exactă. Doar căpitanul François Perrette5,
care realizează o serie de hărți ale Timișoarei (în preajma sau după cucerirea orașului
de către habsburgi) localizează o clădire patrulateră pe care o denumește “Băile orașului” ce nu poate fi identificată cu precizie deoarece harta este greu de georeferențiat
în lipsa unor repere sigure din teren. De astfel, aceste repere au putut fi identificate
abia în urma săpăturilor arheologice efectuate în anul 2014, deoarece sistematizările
efectuate de austrieci în sec. XVIII–XIX au eliminat toate clădirile și rețeaua stradală
otomană.
De remarcat că în anul 2006 s-au efectuat săpături arheologice de salvare pe
traiectul liniei de tramvai care străbate Piața Libertății de la E la V prin latura nordică
a acesteia, în imediata vecinătate a Primăriei Vechi, însă nu s-a identificat niciun complex arheologic major (ziduri sau structuri arhitectonice), ci doar stradele din lemn și
morminte medievale6.
Săpăturile preventive pentru descărcare de sarcină arheologică din Piața Libertății au dezvelit parțial fazele I și II ale Băilor Turcești (Baia Mare a orașului), precum
și o parte a clădirii care se bănuiește a fi “Hambarul Mare”. S-au identificat sistemele
de aducțiune a apei și de evacuare a acesteia din băile mai sus pomenite, precum și
2

Călători străini, 1976, p. 499.
Opriş, 1987, p. 21.
4
Jancsó, 2012, p. 3-18.
5
Pentru bibliografie vezi http://www.banat.ro/academica/Perrette.pdf (accesat 1.06.2015).
6
Drașovean, 2007, p. 65-78.
3
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porțiuni din străzile din lemn ce mărgineau acest sector de clădiri la NE (Ulița Lalelelor), la NV (Ulița Porții Cocoșului) și la SV (probabil joncțiunea dintre Ulița Lalelelor și Ulița Porții Cocoșului). Spectaculos este și canalul pentru apă identificat la N
de Băile Turcești, faza a II-a, care pare să fi fost construit cu ocazia refacerii acestei
clădiri de for public, aceasta fiind o dovadă a sistematizării interne a orașului în perioada finală a ocupației otomane.
După cucerirea habsburgică, austriecii au demolat absolut toate clădirile otomane și au resistematizat orașul, Piața Libertății primind o formă patrulateră, cu clădiri impunătoare pe toate laturile sale. În felul acesta 164 de ani de istorie originală
ce contopea valorile Orientului cu cele ale Occidentului au fost acoperite de moloz.
Demararea lucrărilor de reabilitare urbanistică a Cartierului “Cetate” a reprezentat o șansă extraordinară pentru orașul Timișoara, deoarece toate lucrările de infrastructură efectuate până acum (mai puțin cele din 2006) s-au făcut fără descărcare de
sarcină arheologică, multe dintre vestigiile trecutului fiind definitiv pierdute din ignoranță sau indolență față de legea patrimoniului. Până acum, perioada ocupației otomane
era cea mai puțin cunoscută din istoria Timișoarei, săpăturile arheologice din 2013–
2014 completând cu succes o pagină albă din trecutul orașului, oferind dovezi ale unei
metropole medievale uimitoare, dinamice, cultivate, îngrijite, cu un comerț înfloritor,
cu edificii de for public (băi, moschei etc.) superbe, cu străzi bine întreținute, cu o
comunitate care punea mare preț pe apă (dovadă apeductele din ceramică), dar și pe
curățenia spirituală.
Conform Proiectului Tehnic și a detaliilor de construcție, suprafața totală care
a fost afectată de reabilitare în Piața Libertății este de 12.000 mp, adică perimetrul pieței integral.
Zona a fost deranjată pe întreaga suprafață de decaparea necesară reamenajării
patului compozit care va susține noul paviment, cât și de lucrările punctuale pentru
alimentarea cu apă și canalizare, de alimentare cu energie electrică, iluminatul public
și telecomunicații.
Colectivul de cercetare a optat pentru supravegherea tuturor lucrărilor întreprinse de antreprenor și deschiderea unor secțiuni arheologice în zonele în care s-au
identificat vestigii arheologice certe, sectoare în care s-au oprit lucrările constructorului și s-a trecut la săpături arheologice de salvare.
Cercetarea arheologică din zona “Cetate” a necesitat o metodologie strâns legată de evoluția lucrărilor edilitare efectuate de beneficiar. De menționat este faptul că
reabilitarea nu presupus intervenții masive în sol, adâncimea la care s-a oprit decaparea fiind 0,65–0,7 m, unde au fost surprinse o serie de situații arheologice din ultimele
straturi antropice ale zonei. Singurele intruziuni masive sunt reprezentate de săparea
unor șanțuri pentru implantarea conductelor de apă sau a cablurilor electrice aferente
telecomunicațiilor speciale. În aceste zone au fost trasate secțiuni sau casete. Sub acest
aspect, în Piața Libertății au fost cercetate mai multe secțiuni și suprafețe în zonele afectate de aceste lucrări edilitare. Excavarea s-a realizat în planuri artificiale, iar complexele conturate au fost săpate în negativ. Documentarea s-a efectuat conform normelor
arheologice: poziționarea secțiunii în sistemul național de coordonate Stereografic 1970
și măsurarea tuturor situațiilor arheologice din timpul cercetării, documentarea grafică
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(desen și fotografie), documentarea scriptică (fișe de unitate, fișe de complex). Până
la finalizarea lucrărilor au fost cercetate 14 secțiuni, 19 casete și o suprafață, însumând
un areal de aproximativ 2600 mp.

2. Cadrul fizico-geografic
Orașul Timișoara este așezat în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa
întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri care, până acum două secole și
jumătate, acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei subsidente dintre Câmpia
Buziașului și Câmpia Vingăi. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este relativ
monoton, suprafața plană a câmpiei nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a
râului Bega (realizată artificial în secolul al XVIII-lea, prin canalizare). În detaliu însă,
relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări care nu depășesc mai mult de 2–3 m. În vatra orașului
Timișoara cea mai înalta cotă se află în partea de nord-est, în cartierul “Între Vii”, la
95 m, iar punctul cel mai coborât, la 84 m, în vestul cartierului Mehala (Ronaț). Pe o
distanță de aproximativ 7 km est–vest, diferența de nivel este de aproximativ 11 m. De
la nord la sud, pe o distanță de cca 5 km, teritoriul orașului coboară, de asemenea, cu
cca. 10 m. Vatra orașului se suprapune șesului aluvionar, cu marginile ușor mai ridicate, desfășurat în lungul Begăi.
Relieful teritoriului administrativ al orașului și al comunelor periurbane face
parte din Câmpia Timișoarei și cuprinde următoarele unități principale: a) în partea de
nord și nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii – Dumbrăvița, cu înălțimea medie
de 100 m; b) în partea de nord-vest se întinde Câmpia Joasă a Torontalului, cu înălțime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra orașului prin câmpia de la Cioreni;
c) în partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90–
95 m și soluri nisipoase și argilo-lutoase, afectate de gleizare. d) în partea de sud se
află câmpia Bega-Timiș, cu altitudini ce scad pe direcția nord–est și sud–vest, de la
96 m la 91 m. Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie
cu falii orientate est–vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum
și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Călacea spre nord și Buziaș
– Ivanda în sud.
Din punct de vedere pedologic, solul Timișoarei este caracterizat de trei categorii reprezentative: solonețuri, gleisoluri și vertosoluri, răspândite într-un spațiu geografic larg, pe suprafețe cu exces de umiditate provenit din pânza freatică aflată la
adâncimi ce nu depășesc 1,0–1,5 m și nesalinizată. Fertilitatea naturală este foarte scăzută, fiind improprie pentru culturile agricole astfel încât a fost utilizată cu precădere
pentru pășunat, în zonă predominând plantele halofile.
Cetatea și orașul speculează singura locație favorabilă de pe cursul mijlociu
al Begăi, în zona de subsidență care face trecerea de la Câmpia Înaltă a Vingăi la Câmpia Joasă a Timișului.
Săpăturile arheologice din 2013–2014 din Cartierul “Cetate” al Timișoarei au
relevat faptul că suprafața terenului în interiorul orașului nu era plană, “insulele” cu
locuințe se aflau pe zonele mai joase, cu un subsol tipic mlăștinos, iar clădirile de for
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public (geamii, hammam-urile, alte clădiri administrative) se aflau pe terenuri solide,
fără substrat mlăștinos, nivelul sterilului având diferențe de aprox. 1,5–2 m (Fig. 3).

Fig. 3. Harta căpitanului François Perrette (detaliu). N reprezintă băile orașului.

3. Timișoara sub ocupație otomană
În contextul mai larg al expansiunii Imperiului Otoman către Europa Centrală,
la 29 august 1526 armata maghiară este înfrântă la Mohacs, iar după mai mulți ani de
războaie, dar și de conflicte și trădări interne, sultanul Suleiman a anexat centrul şi
sudul Ungariei, formând Vilayetul de Buda. După ce cucerește Cenadul și Lipova, în
1552, este ocupată și Timișoara și se organizează o nouă unitate militară-administrativă, vilayetul de Timişoara (Demeşvar Vilayeti), complet separat de cel cu centrul la
Buda.
Cucerirea Banatului şi transformarea lui în paşalâc a schimbat substanţial cursul istoric al provinciei şi a dus la integrarea acesteia în sistemul militar-administrativ
şi economic al Imperiului Otoman. Imediat după cucerirea Timişoarei, autoritățile
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otomane au trecut la convertirea bisericilor în moschei sau djamii, pentru ca mai apoi
să se treacă la construirea de noi clădiri care să reflecte cultura otomană. Un hammam
era o necesitate într-un oraș proaspăt cucerit, iar faptul că în Timişoara nu a existat o
baie publică până la venirea turcilor, i-a obligat pe aceștia din urmă să construiască
una de la zero. Locul ales a fost actuala Piaţă a Libertăţii, datorită proximității sale
față de Poarta Cocoșului și desigur față de o moschee.
Modificările care au survenit în structura urbană a orașului Timișoara după
cucerirea otomană au fost făcute în așa fel încât să respecte condițiile geografice ale
zonei înconjurătoare şi caracterul polinuclear al oraşului cucerit. Trebuie amintit faptul
că Timişoara era înconjurată în acel moment de mlaștini, iar accesul în citadelă se făcea
prin intermediul unor poduri. Otomanii au împărțit practic orașul în trei zone7: centrul era format de către citadelă, urma orașul (denumit şi “oraşul rascian”) unde locuiau doar turcii sau adepții religiei islamice, iar creştinii locuiau în cele două suburbii,
Palanca Mică şi Palanca Mare.

4. Contextul cultural și social al băilor publice din Timișoara
Musulmanii erau obligaţi prin normele Coranului să fie curați, atât din punct
de vedere fizic cât şi spiritual, astfel, o abluțiune totală sau gusül8 era recomandată fiecărui musulman înainte de rugăciunile zilnice. Aceasta a fost poate principala cauză
pentru care au adoptat otomanii atât de repede prototipurile băilor romane și le-au integrat în celebrele küllyie9, adică un complex de clădiri ce conținea moschei, librării şi
şcoli, bucătării pentru nevoiași și desigur băi publice. De asemenea, religia islamică
cerea respectarea anumitor reguli de conduită în public, reguli care determinau automat locul femeilor și al bărbaților în societate.
În timp ce în Europa occidentală existau reguli, propagate chiar de clerul creștin, care interziceau îmbăierea corpului în mod regulat, în lumea arabă cultura băilor
publice şi a purificării spirituale şi fizice se afla într-o continuă evoluție materială și
cutumiară exemplificată cel mai bine prin sutele de băi publice construite de musulmani și prin atenția dedicată acestor edificii.
Fiind o clădire care se afla sub egida rigorilor islamice, hammam-ul era construit după un tipar clasic, standardizat în întreg imperiul10, singurele diferențe apar
când vorbim de planimetrie, dispunerea anexelor și desigur despre caracterul regional
al băii în sine. Dispunerea camerelor în hammam-uri, amplasarea în cadrul orașului,
sistemul de încălzire, precum şi prezenţa unui anumit ritual şi o ordine prestabilită în
care era executat acest ritual, fac din hammam ceva mai mult decât o simplă saună.
Fiind o instituție considerată aproape sacră, arhitecţii erau nevoiţi să respecte anumite
norme arhitectonice, astfel aceştia erau limitaţi din punct de vedere al creației.

7

Feneşan, 2006, p. 73.
Isopescul, 1992, p. 116.
9
Smolijaninovaitė, 2007, p. 5.
10
Tasçıoglu, 1998, p. 61.
8
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Fig. 4. Planul de situație al săpăturii de salvare din Piața Libertății, Timișoara,
cu detalierea clădirii C7 – Băile Turcești, faza II.

5. Planimetria Băilor Turcești (Faza II)
În partea de nord-est a Pieței Libertății, în spațiul aproape paralel cu strada
Lucian Blaga, pentru a atinge cota de adâncime prevăzută în proiect, s-a trecut la decopertarea și excavarea mecanică. În urma acestei intervenții au apărut părți dintr-o rețea
de ziduri. În această situație lucrările constructorului au fost întrerupte și s-a trecut la
cercetarea arheologică a acestei clădiri numită de noi C7. Această clădire s-a dovedit
a fi una de mari dimensiuni, impozantă, realizată din cărămidă legată cu mortar.
Dimensiunile zidurilor exterioare surprinse în această zonă a pieței au lungimea de 39 m și lățimea de 13 m. Lățimea zidurilor exterioare este de peste 1 m. Din
păcate această clădire este traversată și distrusă de 12 intervenții ulterioare, de la canalul austriac, la conductele de fontă din secolul XX, ori de canalizarea realizată în timpul primarului Stan Vidrighin, toate acestea afectând pereții clădirii C7 și îngreunând
situația arheologică. Pe lângă zidurile exterioare au mai fost surprinse o serie de ziduri
interioare care delimitează mai multe încăperi. Sectoarele din interiorul clădirii au
fost denumite convențional în ordinea apariției lor.
5.1. Camera 1
Este închisă de zidul exterior din vestul clădirii fiind o curtină a întregii structuri. Pătrunderea în interiorul ei se realiza din clădirea băilor printr-o ușă poziționată
la jumătatea zidului care închide partea estică a curtinei. Dimensiunile interioare ale
curtinei sunt următoarele: L= 11 m, l= 3,5 m. Zidul exterior de sud-vest al curtinei,
are o lățime mai mare decât în dreptul camerei 2. Aici, în zona camerei 1, lățimea sa
este de 1,40 m. Din elevația zidului se păstrează 4 asize de cărămidă.
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Întreaga suprafață a acestei încăperi a fost pavată cu lespezi masive de piatră,
o parte dintre ele surprinse în colțul nord-estic. Aceste lespezi sunt de mari dimensiuni, aproximativ 80 × 85 cm. Lespezile de piatră sunt dispuse una lângă alta în așa
fel încât să formeze un pavaj pe întreaga suprafață a curtinei. Foarte important de menționat este faptul că a fost surprins un strat masiv de arsură pe întreaga suprafață și
peste lespezile de piatră. Acest strat de arsură provine, cel mai probabil, de la un incendiu. Intrarea inițială a fost zidită din anumite motive cu un zid de cărămidă legată cu
mortar a cărui lățime este de 30 cm și care este ridicat peste lespezile mari din piatră.
Sub nivelul de arsură, spre zidul exterior al băii turcești există un strat compact de țigle, dovadă că această curtină pavată cu dale mari de piatră era acoperită cu
o șarpantă din lemn și acoperișul din țigle. Considerăm că nivelul dens de arsură se
datorează incendierii acestei structuri de lemn.
5.2. Camera 2
Încăperea are o lățime de 2 m, iar lungimea sa inițială nu poate fi stabilită deoarece este distrusă în partea sa de nordică de către canalul austriac. Probabil ea era paralelă cu camera 1 și avea o lungime asemănătoare cu aceasta. Podeaua acestei camere
este realizată din cărămizi dreptunghiulare cu dimensiunile de 30 × 15 × 5 cm. În interiorul acestei încăperi se pot vedea bazele a trei pilaștrii dispuși în partea de sud a camerei, la o distanță de 60 de cm între ei, dimensiunile aproximative ale acestora fiind de
70 × 60 cm. Ei sunt realizați din cărămidă legată cu mortar.
Intrarea inițială avea o lățime de 2,25 m, dar la un moment dat ea a fost îngustată prin alipirea unor blocuri de tuf vulcanic, apoi continuându-se cu ridicarea unui
zid de cărămidă arsă lat de 30 cm, amintit și în camera 1.
5.3. Camera 3
Camera se află dispusă la est de încăperea 2 cu care împarte un zid comun.
Este o cameră, de mici dimensiuni, una dintre cele patru separeuri numite havlet și
are dimensiunile interioare de 3,10 × 3,20 m. Un capăt al acestei încăperi dispune de
un perete oblic care alături de alți astfel de pereți delimitează o zonă octogonală numită camera 10, unde probabil era o masă folosită într-un hammam pentru masaj sau
pentru odihnă. Întreaga suprafață a camerei 3 este acoperită de cărămizi arse de formă
hexagonală. Încăperea s-a păstrat aproape intactă.
În interiorul camerei se pot vedea patru pilaștrii de formă pătrată cu latura de
60 × 60 cm realizați din cărămidă legată cu mortar. Pe zidul care desparte camera 2
de camera 3 (și care are o grosime 1,30 m) se află dispuși pilaștrii de mari dimensiuni
și care considerăm că aveau rolul de a susține o boltă pe sub care se făcea trecerea în
zona caldă a băii.
5.4. Camera 4
Această cameră seamănă ca și structură cu camera 3, dimensiunile sale pot fi
doar estimate prin comparație, deoarece laturile de nord și nord-est ale încăperii sunt
distruse de canalul austriac. Dimensiunile păstrate sunt 2,70 × 2,20 m. Așa cum spuneam mai sus, structura încăperii este asemănătoare cu cea din camera precedentă (doar
că aceasta este o inwan), iar podeaua realizată din cărămizi hexagonale nu s-a păstrat
intactă, fiind mult mai deteriorată.
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5.5. Camera 5
Este o încăpere mică, lățimea ei este de 2,5 m, lungimea nu se mai păstrează
din cauza canalului austriac. Conservarea ei este precară, iar zidul exterior care o închidea pe latura de sud este distrus. De asemenea, prin interiorul ei trec două țevi de fontă
care au străbătut și încăperile 7 și 8. Această cameră este dispusă în paralel cu încăperea 6. A fost descoperit și sistemul de tiranți care forma substructura de rezistență
a clădirii, sistem prezent pe toată suprafața băilor turcești. Se păstrează două canale
de tiranți și 3 linii de zidărie. Lățimea canalelor este de 30 cm, iar al liniilor de zidărie
de 40 cm, dimensiuni care se păstrează și în camerele 7 și 8.
5.6. Camera 6
Este amplasată la sud de camera 8 și la vest de camera 11. Dimensiunile interioare vizibile sunt de 6 × 2,5 m. Din zidul de nord al încăperii se mai păstrează o lungime de 3,4 m, iar lățimea lui este de 95 de cm. Zidul de sud este vizibil pe o lungime
de doar 2 m. De remarcat că alipit de zidul de est al încăperii, care este comun cu
camera 11, este realizat un fel de treaptă. Acesta este lată de 30 cm și realizată din
cărămidă și este dispusă pe toată lungimea zidului de est.
5.7. Camera 7
Această cameră de formă pătrată este dispusă pe latura de nord a băilor turcești, având un zid comun cu camera 6. Dimensiunile sale sunt de 3,40 × 3,40 m. Starea sa de conservare nu este foarte bună pentru că este străpunsă de o țeavă de fontă
cu diametru mic, dar și de Canalul Vidrighin, șanțul săpat pentru această canalizare
realizată în primii ani ai secolului XX a distrus o parte din zidurile de sud, NE și SV.
Podeaua încăperii era realizată din cărămizi dreptunghiulare cu dimensiuni de 27 ×
14 × 5 cm, bine arse. Cărămizile podelei erau fixate într-un strat de mortar gros de 4 cm.
Sub un strat de moloz tasat avem primul rând de canale ale foștilor tiranți din
lemn și linii de zidărie. Canalele au o lățime de 30 cm și adânci tot de 30 de cm, iar
liniile de zidărie sunt late de 40 cm. Din primul rând de canale avem păstrate în interiorul camerei 7 un număr de 6 astfel de canale de tiranți. Sub acest prim rând de canale
avem un al doilea, țesut perpendicular pe primul rând. Sunt păstrate 5 canale din al
doilea rând de tiranți.
În interiorul acestei camere existau patru pilaștrii realizați din cărămidă legată
cu un strat gros de 4 cm de mortar. Dimensiunile pilaștrilor sunt de 60 × 60 cm. Pilaștrii din această încăpere sunt mai mari decât cei din camera 8. Cel mai bine păstrat
pilastru din interiorul camerei 7 prezintă 7 asize. Pe partea interioară a peretelui exterior s-a putut vedea urme de funingine sau cenușă.
Zidul de NE al camerei 7 este distrus de un șanț care a fost săpat pentru realizarea canalizării orașului în primii ani ai secolului XX de către ing. Stan Vidrighin.
5.8. Camera 8
Intervenţiile moderne în această cameră distrug o parte importantă din structură. Astfel latura estică a secţiunii este distrusă de un canal modern, orientat N–S, cu
o lăţime de 70 de cm. La est de canal se păstrează încă un șir din pavaj, format din 3
cărămizi hexagonale. În continuare, spre sud sunt vizibile urmele a altor cărămizi hexagonale, parțial distruse, care par să fie așezate în semicerc. Acest canal modern a fost
săpat pentru a fi introdusă o conductă din fontă pentru aprovizionarea cu apă. În zidul
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orientat NE–SV apare o spărtură circulară acoperită cu lut galben curat. Spărtura are
un diametru de 70 cm, iar lutul o grosime de 8 cm.
La est de al doilea canal modern care taie secțiunea în direcția N–S se păstrează încă patru cărămizi hexagonale lipite de zidul estic al încăperii. După îndepărtarea
stratului de nisip care a folosit ca strat de amenajare pentru podeaua hexagonală s-a
ajuns la un al doilea strat de mortar, ce reprezintă substrucția unei podele anterioare.
Această bază pentru podea se păstrează între pilonii 1 și 3, însă este distrusă de două
canale moderne prin care s-au introdus două țevi de fontă. După îndepărtarea dărâmăturii cauzate de canalele moderne a devenit vizibil un colț al zidului estic al încăperii
nr. 8.
Acest zid estic cotește spre sud. De asemenea a fost dezvelit un al patrulea
pilon, distrus în mare parte, așezat pe linia pilonilor 1 și 2 spre est.
Referitor la canalele tiranților care se întind sub nivelul de călcare în cea mai
mare parte a lui C7, putem spune că sunt două astfel de nivele de canale dispuse perpendicular unele peste celelalte. Distanța de zidărie dintre canale este de aproximativ
40 cm, iar canalele în sine au o lățime de 30 cm. O singură excepție a fost sesizată în
camerele 7 și 8, în imediata apropiere a zidului exterior de nord al lui C7. Aici partea
de zidărie inițială a fost de 30 de cm, la fel ca și canalul în sine, însă unul dintre pilaștrii dispuși peste aceste canale este mai mare și avea dimensiunile de 75 × 75 cm. Dacă
spațiul zidit avea lățimea de doar 30 de cm, un astfel de pilastru nu avea stabilitate și
de aceea soluția găsită atunci de constructori a fost aceea de a căpăcui cu o șapă de
mortar cu o grosime de 5–6 cm suprafața unui canal, rezultând astfel o parte de zidărie
cu lățimea de aproximativ 95 cm și care conferea stabilitate pilonului. Această soluție
constructivă poate fi sesizată în camerele 7 și 8 (sunt dispuse paralel, de-a lungul primului nivel de canale). Din acest prim nivel de canale de tiranți, în interiorul camerei 8 avem surprinse un număr de 5. Sub acest prim nivel de canale avem un al doilea
nivel dispus perpendicular pe primele. Dimensiunile acestui al doilea rând de canale și
zidărie sunt aceleași cu cele de la primul nivel prezentat mai sus.
De remarcat că în zona zidurilor exterioare, în camerele 7, 8, 11 se păstrează
un rând suplimentar de tiranți, mai mici, deasupra celor două nivele menționate anterior și care au ca și rol rigidizarea și fixarea zidurilor exterioare ale clădirii numită de
noi C7. Lățimea acestor tiranți este de aproximativ 20 de cm. Ei sunt surprinși în interiorul încăperilor amintite mai sus ieșind de sub zidul exterior aproximativ 40 de cm.
5.9. Camera 9
Această cameră este foarte distrusă, fiind traversată de canalul austriac, cele
două conducte de fontă din intervenții de secolul XX, dar și de un bazinet cu două
camere realizat probabil ulterior de către austrieci pentru păstrarea apei și frământarea mortarului. Pavajul acestei încăperi este realizat, ca și în cazul camerei 7, din cărămizi de formă dreptunghiulară. Se mai păstrează în zidul de nord-est, un spațiu bine
delimitat, probabil baza unui coș de sobă cu urme vizibile de funingine.
5.10. Camera 10
Această cameră este delimitată de zidurile încăperilor învecinate care prin maniera lor de dispunere încadrează un spațiu de formă octogonală. În general la băile turcești în acest spațiu central deasupra căruia se ridica obligatoriu o cupolă, era dispus
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bazinul ori masa de masaj. Deoarece sistemul de canale ale tiranților se păstrează și
sub camera 10, face destul de greu de acceptat ideea că aici să fi fost un bazin (poate
doar de suprafață), ci mai degrabă în acest loc aveam o masă de masaj de forma acestui spațiu, adică de formă octogonală. Chiar prin centrul acestei camere, unde s-ar fi
aflat masa de masaj, trece canalul austriac care a distrus totul în cale, în momentul
săpării lui. Totuși, în zona aceasta au fost găsite numeroase fragmente din plăci de
marmură care acopereau fie masa de masaj, fie placau bazinul.
5.11. Camera 11
Această cameră s-a conturat pe latura estică a băilor turcești. Forma sa este
una dreptunghiulară, iar ca și structură putem spune că este una singulară în cadrul
băilor. Încă de la delimitarea sa au apărut mai mulți pilaștrii realizați din gresie fasonată, fiind folosite 4 blocuri de acest tip cu dimensiuni de 45 × 20 × 12 cm și legate
cu strat consistent de mortar. Dimensiunile unui pilastru sunt de 45 × 45 × 35 cm. În
partea de nord a camerei avem grupați pe 3 rânduri, 6 pilaștrii la distanță foarte mică
între ei, de doar 40–45 cm.
După cei șase pilaștrii, dispuși pe două rânduri, grupați la distanță mică între
ei, urmează la o distanță de aproximativ 1,50 m alți trei pilaștrii în linie, aceștia având
urme dense de arsură și funingine pe toate laturile. Presupunem că aceasta este camera
caldă, cu încălzire de tip hypocaust.
5.12. Camera 12
Această cameră este dispusă în apropierea camerei 9 și a bazinului austriac,
care distruge mare parte din camera 9. De altfel, camera 12 este dispusă cu trei pereți
în exterior ca un fel de nișă în zidul de nord al băilor turcești. Forma sa este una patrulateră. Zidurile care delimitează această încăpere au o grosime de 80 cm și prezintă o
tencuială subțire de mortar alb pe interior. Ele sunt realizate din piatră și mai puțină
cărămidă, dar și cu mult liant între acestea. La adâncimea de 80 cm față de nivelul
actual de călcare, pe cea mai mare parte din secțiune, a apărut o podea de mortar.
Este o situație aparte pe care nu am mai sesizat-o până acum în nici o altă încăpere.
Foarte probabil ca această încăpere de 2,5 × 3,10 m să fi fost un antreu, casa scărilor
(pentru un eventual etaj din lemn) sau vestiar pentru femei.
Clădirea denumită de noi C7 se conturează ca o construcție importantă pentru
comunitatea otomană din Timișoara și pentru trupele de ocupație, care au staționat aici
164 de ani. Aceste băi turcești făceau parte din viața cotidiană a cetății, cunoscându-se
faptul că în societatea islamică băile (hammam-ul) au un triplu rol: de curățire fizică
înainte de a participa la slujba de vineri, de curățare spirituală, dar și de socializare.
În scrierile lui Evlya Celebi se menționează faptul că în interiorul cetății existau două
băi foarte frumoase, iar noi ne aflăm în fața uneia dintre ele localizată destul de
aproape de cel puțin una dintre moscheile orașului, identificată acum în Piața Sfântul
Gheorghe.
Deși habsburgii nu le-au distrus complet în momentul cuceririi orașului, inginerii militari demolând doar zidurile de suprafață, fundațiile și podelele rămânând
intacte, timpul nu le-a ierta. Din nefericire fundațiile băii au fost traversate de o serie
de canale, bazine, cabluri și alte utilități din secolele care au urmat. Acest lucru a
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Fig. 5. Planul de situație al Clădirii 7, Băile turcești, faza II.

566

Fig. 6. Vedere de ansamblu asupra Băilor turcești, faza II.
îngreunat cercetarea arheologică, iar anumite elemente foarte caracteristice pentru sistemul de băi turcești au fost pierdute pentru totdeauna. Deși nu am identificat in situ
locul pe unde apa era introdusă în clădirea hammam-ului, au fost totuși identificate
la o distanță de aproximativ 40 de metri de colțul sud-estic al edificiului C 7 un sistem
de aducere a apei prin conducte de lut, bine fixate între ele cu mortar, iar în urma analizei cotelor de adâncime și a traiectului acestora s-a ajuns la ideea că acestea făceau
parte din sistemul de alimentare cu apă a băii. De asemenea, sub acest sistem de conducte de aducere a apei a putut fi cercetat și un sistem de eliminare a apei din băi prin
intermediul unor jgheaburi din cărămidă.

567

Din păcate colțul de SE al Băilor turcești, dinspre Strada General Praporgescu, a
fost complet distrus de-a lungul timpului și arheologic nu putem să spunem nimic despre această zonă. Avem păstrate doar câteva urme de fundație, cu același sistem de
tiranții și doar atât.
Băile, prin însăși caracterul lor și a condițiilor termice și de umiditate pe care
le presupun utilizarea apei și a focului, sunt construcții care se degradează destul de
ușor astfel încât sunt necesare întrețineri și refaceri a anumitor părți. În cazul băilor
turcești din Timișoara aceste aspecte legate de refaceri și reorganizări ale spațiului
au putut fi sesizate arheologic prin diferite intervenții ulterioare.

6. Tipologia băilor în lumea musulmană
Hammam-ul combină funcționalitatea și elementele structurale ale termelor
romane din Anatolia cu tradiții din Asia Centrală, și anume baia cu aburi, curățarea
rituală și respectul pentru apă. Otomanii, au devenit foarte interesați de aceste structuri, construind un număr impresionant de băi, în special la Constantinopol, după ce
orașul a devenit capitala lor în 1453.
În perioada otomană băile erau de regulă formate din patru secţiuni principale:
soyunmalık (frigidarium - încăperea rece şi prima încăpere în care se intra), ılıklık (tepidarium - încăperea de tranziţie), sıcaklık (caldarium - încăperea fierbinte, ultima încăpere a băii, locul unde se efectua baia de aburi) şi külhan (cuptorul). Intrarea în külhan
se făcea prin exteriorul hammam-ului. Soyunmalık era de obicei cea mai mare încăpere
din ansamblul hammam-ului, forma fiind de cele mai multe ori una patrulateră, rareori rectangulară. În centrul ei se afla o fântână şi de jur împrejurul acesteia erau amplasate mese şi băncuţe de lemn. Zona aceasta mai conţineau şi un loc unde se pregătea
ceaiul şi se serveau fructe şi dulciuri. Toate aceste facilităţi sunt dovezi exponenţiale
ale caracterului social al hammam-ului. Aici se puteau discuta problemele cotidiene
şi se rezolvau afaceri, pentru mulţi membri ai comunităţii musulmane acesta era un
spaţiu nu doar al purificării spirituale dar şi a relaxării şi revitalizării. Vestiarul sau
camekân avea forma unei săli domate, în centrul acesteia existând un bazin din marmură denumit şadırvan şi în jurul acestuia, adiacent pereţilor, erau dispuse băncuţe
din marmură şi cabinete din lemn pentru a depozita hainele civile şi pentru a înlesni
schimbarea ţinutei de stradă în ţinuta de specifică băii.
Unele camenkân-uri erau prevăzute cu încă un etaj construit din lemn, acest
adaos fiind specific hammam-urilor de mari dimensiuni11, având o denumire diferită,
şırvan. În organizarea spaţială a primelor hammam-uri, cele construite până în sec al
XVI-lea, mai există o încăpere de tranziţie între camekân şi ılıklık, o încăpere ce purta
denumirea de aralık12. Forma ei varia, aceasta apare în două variante, fie sub forma
unei încăperi domate fie a unei încăperi boltite având dimensiuni mai mici. Iniţial a
reprezentat unul din cele mai importante spaţii ale hammam-ului, însă la începutul
sec. al XVI-lea dHr începe să dispară din planimetria băilor, iar până la finalul secolului este înlăturată în totalitate.
11
12

Tasçıoglu, 1998, p. 34.
Reyhan, 2004, p. 13.
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Ilıklık-ul sau tepidarium era încăperea ce preceda baia de aburi. Avea rolul
unui spaţiu de tranziţie, pregătind clientul pentru temperaturile ridicate din sıcaklık.
De regulă temperatura din această încăpere era de 23–28°C, creând un ambient plăcut
pentru cei care vroiau să participe în activităţi sociale. Forma sa era una rectangulară,
prevăzută cu bolte de susţinere şi un acoperiş în două ape. Încăperea avea în dotarea
sa toalete, iar la băile pentru femei, ılıklık-ul mai conţinea şi încăperi de mici dimensiuni în care femeile se puteau epila.
Sıcaklık-ul era cea mai importantă încăpere din cadrul hammam-ului, aici aveau
loc baia de aburi şi diferitele secvenţe de masaj. În centrul fiecărui sıcaklık exista o masă
octogonală sau pătrată de marmură denumită göbektaşı. Pe această masă clientul se
putea relaxa şi bucura de diferitele tipuri de masaj care erau specifice culturii musulmane. Sıcaklık-ul era format din compartimente private denumite halvet şi din zone
deschise intitulate inwan. Un halvet13 era un compartiment privat dotat cu un bazin
de apă unde clientul se putea relaxa în intimitatea proprie. Acest compartiment dădea
posibilitatea clientului de a seta intensitatea aburilor şi automat a temperaturii. Halvet-ul
nu era prevăzut cu o uşă, astfel dacă clientul dorea să ocupe acest spaţiu era nevoit să
agaţe la intrare un prosop de baie special, un peştemal. Acest ritual este o dovadă a
concepţiei rigide a religiei islamice asupra ideii de nuditate în public.
Un element specific otomanilor, instalat de aceştia în toate sıcaklık-urile, este
bazinul cu apă sau kurna. Acest kurna era construit din marmură de cea mai bună calitate şi așezat sub două robinete, unul pentru apă caldă şi unul pentru apă rece. Era folosit în principiu pentru spălarea ritualică, după cum am mai precizat, în cazul acestui
ritual era admisă doar folosirea apei curente, apa depozitată fiind considerată impură.
Aceste bazine erau adevărate opere de artă, interiorul fiind finisat şi colorat în cele
mai stridente culori posibile, iar exteriorul era decorat cu diferite motive în relief. O
altă inovație a otomanilor au fost așa numiții “ochi de elefanți”14. Aceştia erau luminatoare cu diametrul de 15–20 de centimetri, instalate pe toată suprafaţă acoperișului.
Aveau forma similară cu cea a unui clopot și erau confecționate din sticlă foarte groasă. Prin forma lor de clopot aceste orificii puteau captura lumina în orice moment al
zilei, fiind un produs tipic otoman în cadrul hammam-urilor.
În lumea otomană existau două tipuri de băi. Aşa numitele çifte sau băi duble
şi băile simple. Băile duble erau destinate uzului feminin şi masculin în acelaşi timp,
cele două băi fiind simetrice şi aşezate într-o poziţie adiacentă una-alteia. Pentru clasificarea hammam-urilor se ia în considerare planimetria sıcaklık-ului, precum şi dispunerea havlet-urilor şi a inwan-urilor.
Hammam-ul din Piața Libertății, Timișoara, face parte, tipologic vorbind, din
categoria A descrisă de Eleni Kanetaki15. În această primă categorie intră hammamurile a căror sıcaklık este dispus în formă de cruce, având patru iwan-uri şi patru halvet-uri în fiecare colț. Un dom semi-sferic este așezat în punctul unde cele două axe
se intersectează. Pentru a uşura descărcarea de sarcină asupra zidurilor, otomanii au
13

Yılmazkaya, 2002, p. 55.
Smolijaninovaitė, 2007, p. 24.
15
Kanetaki, 2004, p. 89.
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569

recurs la instalarea bolților, a pandantivilor sau a triunghiurilor turceşti. Se presupune că acest tip de băi își au originea în Asia Centrală. Băi similare cu cele descoperite
la Timișoara se mai găsesc în Grecia (la Bey Hammam, Salonic, și la Hüseyin Paşa
Hammam, Nafpaktos), în Ungaria (Hammamul din Pest și Hammamul Császár, amândouă în Budapesta).

Fig. 7. Categoria A de Băi turcești, cu planul în cruce.

7. Rolul și locul băilor în spațiul islamic
În lumea islamică, implicit în cea otomană, hammam-ul este o “anexă a moscheii”, așa cum apare încă din 1928 într-o lucrarea a lui William Marçais16. Pornind
de la această legătură, baia este locul unde are loc cea mai importantă abluțiune a celui
care a doua zi, adică vineri, avea dreptul de a intra în moschee. Suntem în fața unei
relații puternice geamie – hammam care relevă legătura existentă între spațiul sacru
și cel profan. Venind la baie, atât femeia, cât și bărbatul participă în spațiul profan la
o purificare ritualică impusă de scrierile sacre. De altfel, scrierile sacre ale Islamului
prezintă un adevărat ritual referitor la modul în care are loc îmbăierea, așa cum este
descrisă de către Maymūna și Aisha, femeile Profetului. Ceea ce însumează esența
abluțiunii este de fapt un ritual de curățare a mâinilor și apoi a capului și doar apoi a
restului corpului17. Un bun musulman era obligat ca să se prezinte curat și curățat în
fața Profetului și să participe la slujba mare de vineri.
În orașe și în comunitățile mai numeroase exista Marea Moschee (Ğāmi`) și
moscheea de cartier (masğid). În cazul nostru ne aflăm în zona băilor de lângă Marea
Moschee unde numărul celor care veneau la îmbăiere era mai mare deoarece rugăciunea de vineri era una colectivă. De aici și importanța pe care aceste băi o aveau
pentru orașul Timișoara.
Se cunoaște faptul că în majoritatea orașelor europene, și deci și în cazul
Timișoarei, aflate sub stăpânire otomană, puține sunt construcțiile ridicate din piatră
ori cărămidă: moscheea, baia și clădirea reprezentantului sultanului în oraș.
Băile Turcești din Timișoara sunt dovada existenței unei punți de legătură
între Orient și Occident, reliefând rolul extraordinar pe care la avut orașul nostru ca
poartă spre Europa a civilizației islamice, dar și invers ca zonă de contact și penetrare a valorilor europene spre Orient.
16
17

Fournier, 2011, p. 337.
Ibidem, p. 340.
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Prezența băilor în orașele turcești comportă și o parte economică, pragmatică
și nu doar religioasă, legată de curățarea fizică și mai ales cea spirituală a musulmanului. În toate așezările, fie ele urbane, fie din mediul rural, pentru fiecare ședință de
baie plăteai o taxă. În final era vorba de o investiție care trebuia recuperată, dar în același timp banii erau necesari pentru a plăti personalul care deserveau băile, acei băieși
care se îngrijeau ca prezența ta să fie una cât mai plăcută18. De asemenea băile, se
degradau destul de ușor și atunci erau necesare întrețineri și refaceri ale anumitor părți.
Toate acestea presupun costuri de întreținere și de refacere.
În spațiul european au fost descoperite mai multe astfel de construcții și inevitabil, ele au fost exploatate în maniere diferite. Le putem vizita în Ungaria (Budapesta, Pecs)19, Bulgaria, Kosovo (Priștina), spațiul fostei Iugoslavii20, Cipru sau Grecia.
Peste tot ele sunt conservate și restaurate, iar o bună parte dintre ele au fost redate
comunității contemporane prin faptul că au fost transformate în spații cu rol cultural
și chiar artistic.
Așa cum în perioada trecută băile au jucat un rol definitoriu în comunitate,
la fel și în prezent ele sunt valorificate și puse la dispoziția comunității, în funcție de
nevoile și cerințele acestora și sunt vizitate de către un număr important de turiști.
Unele dintre acestei băi, mai ales cele duble și care au devenit centre cu puternic rol
cultural în orașele actuale, au fost incluse în patrimoniul UNESCO.
Băile Turcești din Timișoara, Piața Libertății, reprezintă deci un monument
arheologic și arhitectonic de o mare valoare, un crâmpei din istoria zbuciumată a acestei părți de țară, dar și o dovadă a culturii și civilizației originale, a respectului pentru
curățenie trupească și sufletească a locuitorilor acestui oraș, în timpul celor 164 de
ani de conviețuire dintre creștini și musulmani sub flamura otomană.

18

Raymond 1969, p. 140-141.
Papp, Zádor 2008, p. 165-171.
20
Roter-Blagojević, Radivojević 2007, p. 107-142.
19
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