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ARTEFACTE DIN MATERIE ORGANICĂ  
ÎN CETATEA TIMIŞOARA (2014) 

 
 

Hedy M-Kiss* 
 
 
* Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Arte şi Design; hedy.m@e-uvt.ro1  
 
 
Abstract2. The archaeological rescue excavations conducted in the central area of the 
Fortress of Timişoara, which begun in 2006, continued, and are also carried out at the present 
moment (in 2014), occasioned the discovery of various artifacts from different historical 
periods, particularly from the Middle Ages. In addition to ceramic, wood, stone, metal, glass 
and bone objects there were also discovered artifacts made of organic materials: leather, 
fabric and vegetable fibers (wickerwork). This study includes the selective presentation of 
some leather footwear fragments (sole and upper part), wickerwork and textile fragments. 
The assessed and conserved artifacts come from the sites of Sfântu Gheorghe Square, 
Libertăţii Square, Eugeniu de Savoya Street, Ţarcului Square as well as from Timişoara 700 
Market. 
The information on these objects is conveyed through descriptions, reference data, photo-
graphs and drawings. We have also presented the influence of environmental conditions on 
the archaeological objects made of organic materials, the typology and manufacturing tech-
nique of the footwear, and leather treatment in the Middle Ages. The archaeological material 
herein presented is a representative part of a large collection of European reference of the 
medieval artifacts from the Fortress of Timişoara. The full conservation of the materials 
resulting from the archaeological excavations, especially of the artifacts made of organic 
materials is of a great scientific and documentary importance and is also one of our major 
objectives. 
 
Keywords: medieval leather artifacts, footwear fragments, wickerwork, conservation, Fortress 
                   of Timişoara 
 
 

1. Introducere 
Prezentul studiu este o prezentare preliminară şi selectivă a rezultatelor con-

servării privind a 16 loturi de artefactele arheologice din materie organică, piele şi 
textile, rezultate în urma săpăturilor arheologice de salvare din Cetatea Timişoarei3, 
perioada 2013–'14, din diferite zone de sit reprezentative. În continuarea  cercetări-
lor şi conservarea artefactelor4 din anii precedenţi, artefactele evaluate şi conservate 

                                                      
1 Lector univ. dr. M-Kiss Hedy, artist vizual, expert restaurator. 
2 Artifacts Made of Organic Materials in the Fortress of Timişoara (2014). 
3 Draşovean et alii, 2007, p. 7, 13. 
4 M-Kiss, 2011, p. 82, 88. 
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acum provin din zona siturilor P-ţa Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii, Str. Eugeniu de 
Savoya, P-ţa Ţarcului precum şi P-ţa Timişoara 700, prin bunăvoinţa arheologilor de 
la Muzeul Banatului, Timişoara: dr. Florin Draşovean, dr. Alexandru Szentmiklosi, 
dr. Dana Tănase, dr. Alexandru Flutur, Andrei Bălărie; de la Universitatea de Vest, 
Timişoara: dr. Dorel Micle, dr. Călin Timoc, dr. Mariana Crînguş-Balaci, dr. 
Octavian Rogozea, Alexandru Rădulescu; de la Muzeul Naţional al Unirii, Alba 
Iulia: dr. Constantin Ioan Inel, dr. Liviu Bălan, dr. Cristinel Fântâneanu, Ovidiu Oargă, 
Florin Ciulavu, Raluca Burlacu Timofte; de la Muzeul Banatului Montan, Reşiţa: dr. 
Ana Hamat, Ovidiu Bozu; de la Muzeul Castelul Corvinilor, Hunedoara: dr. Sorin 
Tincu. Le mulţumim tuturor şi pe această cale. 

2. Problemele degradării artefactelor arheologice 
Artefactele arheologice de structură organică necesită o atenţie deosebită, prin 

acţiunea de conservare, care urmăreşte o menţinere a proprietăţii caracteristice ideale, 
la valori satisfăcătoare, pentru ca prezervarea lor să fie sustenabilă. 

Degradarea rapidă a obiectelor din piele şi textile depinde de mai mulţi fac-
tori: calitatea materiei prime, tehnica preparării primare, condiţiile de mediu în timpul 
utilizării şi calitatea solului în timpul perioadei anaerobe. Mai apoi, piesele ajungînd 
din mediul anaerob al solului de o anumită compoziţie chimică, unde s-au păstrat 
poate sute de ani, într-un mediu aerob în care temperatura, poluarea, umiditatea, 
modificarea valorilor diferiţilor factori de mediu accelerează procesele de degradare 
şi deteriorarea, uneori, iminentă ale artefactelor de structură organică. 

Condiţiile care contribuie la influenţa sol-obiect pot fi foarte variate şi 
imprevizibile5. Componenţa minerală a solului, pH-ul acestuia, gradul de umiditate, 
concentraţia de oxigen, prezenţa şi acţiunea microorganismelor fac parte din gama 
elementelor determinante ale degradării. De exemplu, în sol există numeroase ele-
mente ale metalelor, cu acţiune deterioaratoare asupra fibrelor de colagen din piele. 
Procesele de degradare se accentuează în prezenţa fierului, în schimb cuprul şi argin-
tul pot încetini sau opri parţial acţiunea de descompunere a bacteriilor. Produşii de 
coroziune ai oxidului de fier, într-o cantitate 0,1%, produc, prin corodare, rigidizarea 
fibrelor de colagen6 şi, în final, casarea lor. 

În funcţie de cantitate, apa din sol poate avea o influenţă pozitivă sau nega-
tivă asupra artefactelor. Pierderea parţială sau totală a apei conduce la trasformări 
fizice, în urma cărora fibrele se contractă şi devin casante. Tananţii de tăbăcire pot fi 
dizolvaţi în urma cantităţii excesive de apă astfel slăbind şi fragilizînd structura 
materialului. Conţinutul de apă a fibrelor din piele în cantitate de 12–20% garantează 
menţinerea unei stări de conservare specifică. Parametrii constanţi şi optimi, privind 
umiditatea şi pH-ul solului pot menţine o stare de conservare optimă. Într-un mediu 
alcalin, cu un pH 9, pielea devine rigidă pierzând flexibilitatea. Într-un mediu acid, 
cu pH mai mic de 5, pielea se distruge.  

Condiţiile care au favorizat conservarea artefactelor organice descoperite la 
Timişoara au fost mediul terenului mlăştinos, pH-ul solului, prezenţa taninului din 
                                                      
5 M-Kiss, 2007, p. 164. 
6 Miu, 2005, p. 15, 44, 53. 
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lemnul de stejar, echilibrul dintre elementele solului analizat şi tăbăcirea vegetală7, 
din perioada dinainte de a ajunge în sol. 

În literatura de specialitate sunt enunţate diferite moduri de tăbăcire a piei-
lor, în diferite perioade istorice. Pentru pretăbăcirea materialului organic8, respectiv 
tratarea pieilor crude, s-au utilizat fum, grăsimi şi alaun, efectele tanante şi colorante 
ale plantelor, în cazul celor slab tanante, s-au utilizat efectul sărurilor de aluminiu, din 
zone vulcanice, excremente, urină, precum şi excracte fermentate de orz şi secară9. 

3. Conservarea artefactelor de structură organică 
În momentul descoperirii, artefactele sunt ridicare cu atenţie din sit, împre-

ună cu solul aferent, limitrof, care asigură microclimatul şi condiţiile în care s-au 
conservat o perioadă îndelungată, pentru următoarea perioadă scurtă, premergătoare 
tratamentelor de conservare. 

Matrialul organic este perisabil şi necesită tratament de conservare post situ, 
după îndepărtarea pământului. Surplusul de pământ se îndepărtează cu pensule moi, 
sub jet de apă plată sau prin imersare, paralel cu perierea depunerilor de pământ. În 
soluţia de imersare se poate adăuga un detergent neionic cu o concentraţie de 1%. 
Materialul organic se supune unei dezinfecţii cu argon, sau dioxid de carbon, sau 
azot, într-un spaţiu ermetic. O altă procedură este metoda criogenării, metodă apli-
cată şi în cazul artefactelor provenite din săpăturile din Cetatea Timişoara10. Pentru 
uscare solvenţi frecvenţi utilizaţi sunt izopropanol, etanol, metanol, metiletilcetonă, 
acetonă şi eter, în ordine descrescândă a polarităţii11. Multe fragmente de piele, din 
cauza potcoavelor de protecţie metalică, prezintă depuneri ai compuşilor de fier şi 
depuneri de contact, sub formă de concreţiuni. Sunt cunoscute metodele de îndepăr-
tare ale acestora prin citratul de amoniu, sare disodică a acidului diaminotetraacetic 
şi carbonat.  

O metodă propusă de către specialişti este soluţia de stocare, fără elimina-
rea excesului de apă. Cea mai utilizată este soluţia cu glicerină şi alcool etilic. O altă 
posibilitate este o soluţie apoasă, formată din glicerină, apă distilată şi alcool etilic, 
metodă aplicată şi în cazul materialului conservat de către noi.  

În unele studii de conservare, din literatura de specialitate, pentru uscare se 
aminteşte de imersarea materialului de trei ori, câte trei ore, în acetonă. După trata-
ment pielea se usucă direct, foarte lent, între hârtie de filtru, pe o suprafaţă plană, cu 
o presă uşoară, pentru a obţine o formă plată şi pentru a o stabiliza în poziţia dorită.  

Materialul organic, pe bază de colagen, se poate conserva timp de doi ani într-o 
soluţie de stocare12. Pieile se conservă şi cu o soluţie de PEG 400, polietilenglicol, 
potrivită artefactelor de piele, foarte sensibile şi deteriorate. 

                                                      
7 Miu, 2005, p. 5. 
8 Deselnicu et alii, 1984, p. 93-111. 
9 Miu, 2005, p. 6. 
10 M-Kiss, 2007, p. 163. 
11 Mureşan, 2012, p. 41. 
12 Mureşan, 2012, p. 53-58. 
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După operaţiile de conservare, foarte importantă este perioada de depozitare 
a artefactelor, pentru care este necesară crearea unor condiţii corespunzătoare de 
temperatură constantă de 18–20ºC şi umiditate relativă de 45–50%, precum şi amba-
lare în materiale cu pH neutru, ferite de praf şi lumină, cu posibilitate de control 
periodic de conservare, în vederea menţinerii greutăţii stabilie. 

4. Prezentarea artefactelor  
4.1. Denumire obiect: Artefact, talpă pâslă (Fig. 1–3) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Modatim 5, Bilet S113. 
Context: Complex umplutură canal B la F de spărgător (din lutul negru de umplutură) 
Adâncime 3,20 m. 
Data descoperirii: 16.07.2013. 
Descriere: Talpă simetrică din pâslă, păr de animal de culoare umbră arsă (brun 
închis)-negru, lucios. Este într-o stare de conservare excelentă. Dimensiunile sunt: 
24–9,5–5,5–7–9 cm. Cele două fragmente detaşate dinspre vârf au dimensiunile 6 cm, 
respectiv 5 cm. Grosimea pâslei este de 5,70 mm. În stare umedă talpa avea greu-
tatea de 75 g iar în stare uscată stabilă de 35 g. Paralel cu marginea se pot observa  

 
Fig. 1. Talpă pâslă, înainte 

de conservare 
Fig. 2. Talpă pâslă, 

după conservare 
Fig. 3. Talpă pâslă, 

releveu 

urmele de cusătură, cu o lăţime de 1 cm. Deocamdată, această talpă din pâslă este 
singura de acest gen printre piesele de încălţăminte din piele, descoperite la Timi-
şoara13, cu ocazia descărcărilor arheologice. 
4.2. Denumire obiect: Artefact, faţă încălţăminte-căpută piele (Fig. 4–6a/b) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, Sector 1 Est. 
                                                      
13 Fabrici funcţionale înainte de 1900: la Timişoara a fost pornită, în anul 1894, Fabrica de 
pâslă “Hungaria Nashitz şi Deixner”, societate pe acţiuni, care în anul 1905 s-a trasformat în 
acţiune colectivă. 
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Context: C100, din săpătura de lângă Biserica Iezuită. 
Data descoperirii: 03.02.2014. 

 
Fig. 4. Căpută piele,  

înainte de conservare 
Fig. 5. Căpută piele, 

după conservare 

  
Fig. 6a/b. Căpută, fragmente piele, releveu 

Descriere: Faţa de încălţăminte sau căpută14 din piele este croită dintr-o singură 
bucată de material. În zona carămbului linia croiului este puţin ascendentă. Vârful 
încălţămintei are o tendinţă ascuţită, iar pentru a fi legată căputa este prevăzută cu 
două şuviţe de piele. Dimensiunile căputei sunt: 34,5–20–19–10 cm. Crăpătura din 

                                                      
14 Mureşan, 2012, p. 61. 
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partea anterioară, aflată pe ristul piciorului, este de 8 cm. Cele două şuviţe de piele 
au o lungime de 4,5, respectiv 15 cm. Pe întreaga margine a căputei se disting, foarte 
bine, orificiile de coasere. În partea superioară, spre gleznă, se pot vedea urmele 
cusăturii prin amprentarea aţei de cusut în piele, ceea ce confirmă faptul că încălţă-
mintea se continua cu o altă bucată de piele. Căputa a fost confecţionată pentru pici-
orul drept, îmbinările cu alte bucăţi mai mici de piele se efectuau spre maleola internă 
a piciorului. Greutatea stabilă a piesei este de 31 g, iar grosimea pielii este de 1,33 mm.  
Starea de conservare: Încălţămintea prezintă uzură intensă, cu mari zone lacunare, 
spre greutatea exterioară a piciorului, deasupra sunt numeroase exfolieri, în mod 
deosebit în zona de vârf şi zona carămbului. Pe suprafaţa pielii se pot observa nume-
roase rupturi şi urmele suprasolicitărilor mecanice ale acesteia. 
Din acest lot provin şi alte 7 (şapte) fragmente mici, de formă neregulată şi de dife-
rite dimensiuni: 

Fragment 
dimensiune 

(cm) 
grosime 

(mm) 
a: 4 şi 1,4 1,49 
b: 2,5 şi 1 0,91 
c: 3,5 şi 8 1,5 
d: 11 şi 1 0,89 
e: 6 şi 1 0,75 
f: 6 şi 4 0,44 
g: 8 şi 1,5 1,25 

Cele şapte fragmente fac parte, probabil, din aceeaşi încălţăminte, unele pot fi 
identificate ca fiind porţiunile de “rand”, adică rama încălţămintei, de asemenea, 
sunt vizibile uzura şi urmele orificiilor de coasere. 
4.3. Denumire obiect: Artefact, fragment piele (Fig. 7–9) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, Sector 2 centru. 
Context: C5 umplutură, nivel III hârleţ. 

 
Fig. 7. Fragment 
piele, înainte de 

conservare 

Fig. 8. Fragment piele, 
după conservare 

Fig. 9. Fragment piele, 
releveu 

Data descoperirii: 05.02.2014. 
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Descriere: Fragment de piele, provenit probabil de la încălţăminte, cu dimensiunile 
de: 30–18–11–21–28 cm. Grosimea pielii este de 1,81 mm, iar greutatea stabilizată 
după uscare este 59 g. Pe trei dintre porţiunile marginii se pot observa urmele cusă-
turii. Fragmentul, în unele locuri, prezintă deteriorări sub forma unor lacune, exfoli-
eri, tăieturi şi rupturi, cauzate de tensiuni fizice nedorite. 
Starea de conservare: În general, este bună pentru vechimea pe care o are, iar după 
tratamentul de hidratare şi gresare este stabilă. 
4.4. Denumire obiect: Artefact, fragment piele-căpută (Fig. 10–12) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, Sector 2 centru. 
Context: C5 umplutură, nivel III hârleţ. 
Data descoperirii: 05.02.2014. 
Descriere: Fragmentul mare de piele este o căpută de la un pantof gheată, asamblat 
prin lipire din două piei. Dimensiunile fragmentului sunt: 25 şi 25,5 cm. Greutatea 
pielii stabilizate este de 47 g iar grosimea este de 1,37 mm. Culoarea este umbră arsă 
(maro închis) spre negru, specifică pieilor arheologice. Pe două zone ale marginii 
sunt vizibile orificiile de coasere şi câteva crestări longitudinale. 
Starea de conservare: În general, este bună. Pe una dintre feţe sunt exfolieri şi zone 
lacunare, dar cealaltă faţă este foarte bine conservată. 

 
Fig. 10. Căpută piele, 
înainte de conservare

Fig. 11. Căpută piele, 
după conservare 

Fig. 12. Căpută piele, 
releveu 

4.5. Denumire obiect: Artefact, 2 tălpi piele, încălţăminte copil (Fig. 13–15) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, Sector 2 Vest  
Context: TM GL 6 
Data descoperirii: 16.01.2014 
Descriere: Lotul conţine o taplă foarte mică şi încă trei fragmente, care formează o 
altă talpă. Dimensiunile celor două tălpi asamblate sunt identice: 14–6–5 cm. Cele 
două fragmente, rupte din întreg, au dimensiunile de 7 × 5,2 cm şi 8 × 7 cm. Greu-
tatea totală a fragmentelor este de 25 g (9, 7, 3 şi 5 g), iar grosimea pielii 2,15 mm, 
1,75 mm, 2,16 mm şi 1,90 mm. 
Starea de conservare: Este bună şi în prezent stabilă. Pe suprafaţa pielii sunt crăpă-
turi, zone lacunare, exfolieri şi urme de uzură. 
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Fig. 13. Două tălpi  

de piele,  
înainte de conservare 

Fig. 14. Două tălpi  
de piele,  

după conservare 

Fig. 15. Două tălpi  
de piele,  
releveu 

4.6. Denumire obiect: Artefact, 2 tălpi piele, de la aceeaşi pereche de încălţăminte 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, Sector 1, centru. 
Context: C80. 
Data descoperirii: 27.01.2014. 

  
Fig. 16. Două tălpi  

de piele, 
înainte de conservare 

Fig. 17. Două tălpi  
de piele,  

după conservare 

Fig. 18. Două tălpi  
de piele,  
releveu 

Descriere: Lotul conţine două tălpi din piele cu dimensiuni identice: 25–11–4,5–8,5 
şi 8 cm. Grosimea pielii este de 5,11 mm. Ele aparţin aceleaşi perechi de încălţă-
minte. După forma pe care o au se pot încadra în tipul D de talpă de provenienţă 
orientală, care este una intermediară între tipul B şi C, cu o gâtuire accentuată15. Din 
acest tip de talpă au fost prezentate 13 piese, care au făcut obiectul  studiului publi-
cat cu ocazia săpăturilor arheologice din 200716. 
Starea de conservare: Este satisfăcătoare, cu excepţia unor porţiuni lacunare la tapla 
nr. 2, în zona ramei tălpii, la nivelul orificiilor de asamblare prin coasere. În zona de 
călcare a călcâiului se pot observa orificiile de fixare ale cuielor de la potcoavă meta- 

                                                      
15 M-Kiss, 2007, p. 166. 
16 Ibidem. 
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lică de protecţie. 
4.7. Denumire obiect: Artefact, 2 tălpi piele şi fragment (Fig. 19–21) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Ţarcului. 
Context: C1, pivniţă, adâncime 2,30 m. 
Data descoperirii: 07.02.2014. 
Descriere: Acest lot conţine două tălpi de piele, 1 şi 2, împreună cu o fâşie de piele-
baretă. Cele două tălpi de încălţăminte se încadrează în tipologia formelor17 A, dar 
sunt de diferite dimensiuni. Talpa 1, are dimensiunile: 26–11–8,5–8 şi 8 cm. Grosi-
mea pielii este de 3,18 mm, greutatea în momentul preluării din sit, a fost de 83 g 
(stare umedă), iar după îndepărtarea rezidurilor de 68 g (în fază semiumedă, dar încă 
instabilă). 
Talpa 2, are dimensiunile: 29–5–11–9 şi 10 cm. Greutatea piesei, în momentul prelu-
ării din sit, a fost de 91 g, iar după curăţare de 57 g (în faza semiumedă, dar încă 
instabilă). Aceste valori depind de încărcătura de pământ şi umiditatea reţinută în sol. 
Bareta are o lungime de 31 cm şi o lăţime de 2 cm. Prezintă câte o incizie de 5 cm la 
ambele capete. Grosimea pielii este de 1,86 mm. Greutatea cu reziduri de pământ a 
fost de 14 g, iar în stare semiuscată de 7 g. 
Starea de conservare: În sol, respectiv în momentul descoperirii, a fost foarte bună. 
Cele două tălpi prezintă zone de uzură din cauza utilizării: talpa 1 are o lacună în 
zona călcâiului iar orificiile de fixare a potcoavei metalice sunt rupte spre marginea 
tălpii. Talpa 2 are o lacună mică, tot în zona călcâiului, şi o ruptură de 5 cm. Bareta 
este într-o stare foarte bună, fiind întreagă. 

 
Fig. 19. Două tălpi de  

piele şi fragment,  
înainte de conservare 

Fig. 20. Două tălpi de 
piele şi fragment,  
după conservare 

Fig. 21. Două tălpi de 
tălpi piele şi fragment, 

releveu 

4.8. Denumire obiect: Artefact, talpă încălţăminte piele (Fig. 22–24) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, C.I. P-ţa Ţarcului. 
Context: C1, pivniţă, adâncime 2,65 m. 
Data descoperirii: 12.02.2014. 
Descriere: Talpa se încadrează în tipul A, model oriental18. Dimensiunile sunt: 23,3– 
9,5–7–6,5–7 cm. Grosimea pielii este de 1,62 mm. Greutatea tălpii, înainte de cură-
ţare, stare umedă, a fost 58 g, după îndepărtarea rezidurilor a fost de 47 g, în stare 
                                                      
17 Kissné Bendefy, 2004, p. 94, 95. 
18 M-Kiss, 2011, p. 53-61. 
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semiumedă, încă nestabilizată. Culoarea este specifică pieilor arheologice, de umbră 
arsă, cu nuanţe de brun închis spre negru. Pe margine sunt cusăturile duble de asam-
blare cu căputa, iar spre carâmb este un singur rând de orificii de coasere. 
Starea de conservare: Se constată că, din punct de vedere al conservării îndelungate, 
în pământ a fost foarte bine păstrată. Toate problemele de crăpături, rupturi şi lacune 
se datorează uzurii intense a încălţămintei. 

 
Fig. 22. Talpă piele, 

înainte de conservare 
Fig. 23. Talpă piele, 

după conservare 
Fig. 24. Talpă piele, 

releveu 

4.9. Denumire obiect: Artefact, talpă încălţăminte piele (Fig. 25–27) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, C.I. Str. Eugeniu de Savoya. 
Context: R9B, carou 5, strada cu crengi, adâncime 1,60 m. 
Data descoperirii: 2014. 
Descriere: Talpă  încălţăminte de piele, se încadrează în tipologia tălpilor orientale de 
tip D. Dimensiunile sunt: 25,5–10–4–9–8 cm. Greutatea, înainte de curăţare, a fost de 
78 g, iar fără reziduri 72 g (stare semiuscată dar încă nestabilizată). Grosimea pielii 
este de 3,47 mm. Talpa este prevăzută cu 22 de cuie de protecţie, distribuite în formă 
de V. Orificiile de coasere pentru asamblare cu căputa sunt duble în partea de căl-
care, iar în partea călcâiului sunt simple, aşezate pe un singur rând, servind la asam-
blarea carâmbului. Cele trei puncte de fixare ale potcoavei de protecţie sunt vizibile. 
Starea de conservare: Este bună. Problemele de uzură au lăsat urme de rupturi, 
exfolieri, subţieri şi crăpături în piele. Părţile metalice sunt puternic corodate. 
4.10. Denumire obiect: Artefact, talpă încălţăminte, piele cu potcoavă (Fig. 28–30) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, C.I. Str. Eugeniu de Savoya. 
Context: R7, carou 6, adâncime 0,70–0,90 m. 
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Fig. 25. Talpă piele, 

înainte de conservare 
Fig. 26. Talpă piele, 

după conservare 
Fig. 27. Talpă piele, 

releveu 
 

  
Fig. 28. Talpă piele  

cu potcoavă,  
înainte de conservare 

Fig. 29. Talpă piele  
cu potcoavă,  

după conservare 

Fig. 30. Talpă piele  
cu potcoavă,  

releveu 

Data descoperirii: 2014.  
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Descriere: Talpă  încălţăminte de piele, se încadrează în tipologia tălpilor orientale 
de tip C, cu dimensiunile de: 26,5–11–7–8–8 cm. Greutatea piesei, în stare umedă cu 
pământ, 96 g, iar după curăţare, semiumedă şi nestabilizată, de 63 g. Potcoava meta-
lică, în stare necurăţată şi conservată, este de 26 g. Grosimea pielii este de 1,37 mm. 
Orificiile de coasere duble sunt vizibile în parte de margine, zona de asamblare cu 
căputa, iar în partea călcâiului, se observă un singur rând de orificii de coasere.  
Starea de conservare: Bună. Problemele de uzură, exfoliere şi ruptură sunt dinaintea 
perioadei de conservare anaerobă in situ. 
4.11. Denumire obiect: Artefact, talpă încălţăminte, piele şi potcoavă (Fig. 31–33) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, C.I. Str. Eugeniu de Savoya. 
Context: R7, carou 5, adâncime 1,75 m. 
Data descoperirii: 27.02.2014. 
Descriere: Talpă  încălţăminte de piele cu potcoavă, se încadrează în tipologia tălpi-
lor orientale de tip C. Dimensiunile piesei sunt: 25–11,5–8,5–10–9 cm. Greutatea 
pielii, în stare iniţială, a fost de 161 g, iar după curăţare, în stare semiumedă şi nesta-
bilizată, de 111 g. Grosimea pielii este de 4,47 mm. Greutatea potcoavei, în stare necu-
răţată şi conservată, este de 35 g. Pe marginile tălpii, în zona de asamblare cu căputa, 
sunt două rânduri de orificii de coasere, iar pe partea călcâiului este un singur rând 
de orificii de coasere. 
Starea de conservare: Foarte bună. Exfolierile şi micile crăpături există din cauza 
uzurii funcţionale. 

  
Fig. 31. Talpă piele  

şi potcoavă,  
înainte de conservare 

Fig. 32. Talpă piele  
şi potcoavă,  

după conservare 

Fig. 33. Talpă piele  
şi potcoavă,  

releveu 

4.12. Denumire obiect: Artefact, talpă piele, încălţăminte copil, cu potcoavă 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, C.I. Str. Eugeniu de Savoya. (Fig. 34–36) 
Context: R9C, carou 1, adâncime 1,3 m. 
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Data descoperirii: 27.02.2014.  
Descriere: Talpă de piele încălţăminte de copil, este de provenienţă orientală, con-
form tipologiei fiind forma A. Dimensiunile piesei sunt: 18,5-7-6-5 cm. Greutatea 
totală cu potcoavă este de 63 g, în stare umedă şi necurăţată, iar după îndepărtarea 
rezidurilor, de 50 g. Grosimea pielii este de 4,3 mm. Orificiile cusăturii sunt duble, 
în zona asamblării căputei, iar în partea călcâiului sunt simple, de un singur rând. În 
mijlocul zonei de călcare a tălpii este un cui protector. 
Starea de conservare: Foarte bună. 

 
Fig. 34.  

Talpă piele cu 
potcoavă, înainte 

de conservare 

Fig. 35.  
Talpă piele  

cu potcoavă,  
după conservare 

Fig. 36.  
Talpă piele  

cu potcoavă,  
releveu 

4.13. Denumire obiect: Artefact, 2 tălpi încălţăminte piele (Fig. 37–39) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, C.I. Str. Eugeniu de Savoya. 
Context: R9C, carou 1, sub C×3, adâncime 1,55 m. 
Data descoperirii: 27.02.2014.  
Descriere: Tălpile  de piele 1 şi 2 sunt de provenienţă orientală şi se încadrează în 
tipologia formei de tip B, cu deosebirea că sunt de mărimi diferite.  
Talpa 1 are dimensiunile de: 24–10–4–7,5–8,8 cm. Greutatea pielii, cu reziduri, a fost 
de 94 g, iar după curăţare, stare semiumedă şi nestabilizată, de 84 g. Grosimea pielii 
este de 3,50 mm. 
Talpa 2 are dimensiunile de: 22–10,8–5–7,5–9 cm. Greutatea a fost de 85, respectiv, 
după prima intervenţie de curăţare, de 75 g. Grosimea pielii este de 4,97 mm. 
Ambele tălpi au fost prevăzute cu cuie şi cu potcoave metalice de protecţie. Şi în 
aceste cazuri, în zona de călcare se observă rândul dublu al orificiilor de coasere 
pentru asamblare, iar în zoba călcâiului un singur rând de orificii de coasere.  
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Starea de conservare: În sit, respectiv în momentul descoperirii, a fost foarte bună. 
Deteriorările se datorează uzurii excesive, de lungă durată, care au dus la apariţia 
unor crăpături, tăieturi, zgârieturi, exfolieri şi o lipsă de cca. 25% din vârful tălpii 2 
şi apariţia unei lacune. 

  
Fig. 37. Două tălpi  

de piele,  
înainte de conservare 

Fig. 38. Două tălpi  
de piele,  

după conservare 

Fig. 39. Două tălpi  
de piele,  
releveu 

4.14. Denumire obiect: Artefact, împletitură fibră vegetală (Fig. 40–42) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, Sector 1, centru. 
Context: G76, din nivelul cu paie şi nuiele. 
Data descoperirii: 22.01.2014. 

  
Fig. 40.  

Împletitură fibră vegetală,  
înainte de conservare 

Fig. 41. 
Împletitură 

fibră vegetală,  
după conservare 

Fig. 42.  
Împletitură fibră 

vegetală,  
releveu 

Descriere: Împletitura realizată dintr-un singur fir, din fibră lungă lucioasă vegetală, 
cu două rânduri de ochiuri, s-a păstrat întregral. Firul, în unele locuri, se com-pune 
din patru fibre. Ochiurile s-au format de la dreapta la stânga prin înlănţuirea cu 
ochiul precedent. În partea superioară se pot observa şapte ochiuri iar în partea 
inferioară cinci ochiuri. Cele două rânduri erau prinse între ele în aceeaşi tehnică. 
Rândul din mijloc s-a păstrat numai parţial, prin fragmente de ochiuri. 
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Lângă această împletitură mai este o piesă formată dintr-un lemn cioplit cu dimen-
siuni de 4 cm şi 1,5 cm, avînd la mijloc o scobitură de 5 mm, în ambele părţi. Lem-
nul prevede două emisfere iar la mijloc este petrecut firul format din fibră vegetală, 
asemenea împletiturii descrise mai sus. Firul are o lungime de 45 cm. La capăt firul 
formează un ghem. În literatura de specialitate se menţionează tipuri de ţesături şi 
împletire din fibre vegetale, precum şi diferite moduri de realizare: “nalbinding”19, 
“împletire cu acul” şi “trichinopoly”20. Cercetarea este în fază incipientă, problema-
tică asupra căreia se necesită o revenire. 
Starea de conservare: Piesă extrem de fragilă, ceea ce a necesitat o consolidare pe o 
pânză de in, împreună cu toate fragmentele desprinse. 
4.15. Denumire obiect: Artefact, talpă încălţăminte piele (Fig. 43–45) 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Libertăţii.  
Context: Secţiunea C30, în partea de Est a secţiunii, adâncime 105 cm. 
Data descoperirii: 2014. 
Descriere: Talpă de piele încălţăminte adult, este de provenienţă orientală, conform 
tipologiei fiind forma B. Dimensiunile piesei sunt: 22–7–4,5–9,5–8 cm. În partea de 
călcare a tălpii este un rând dublu de orificii de coasere. 
Starea de conservare: Piesa prezintă uzură puternică funcţională dinaintea perioadei 
anaerobe. Păstrarea îndelungată în această stare se datorează structurii şi compoziţiei 
solului. Zona lacunară, partea care lipseşte, este aproximativ un sfert din talpă. 

  
Fig. 43. Talpă piele, 

înainte de conservare 
Fig. 44. Talpă piele, 

după conservare 
Fig. 45. Talpă piele, 

releveu 

                                                      
19 Marian, 2009, p. 97, 106. 
20 Anăstăsoaiei et alii, 2006, p. 163. 
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4.16. Denumire: Artefact, faţă de încălţăminte piele-căpută şi fragmente piele 
Locaţie, zonă de provenienţă: Timişoara, P-ţa Libertăţii (Fig. 46–48a/b) 
Context: Secţiunea C30, în partea de Est a secţiunii, adâncime 105 cm. 
Data descoperirii: 2014.   

Fig. 46. Căpută şi fragmente piele,  
înainte de conservare 

 

 
Fig. 47a/b. Căpută şi fragmente piele, după conservare 

 
Fig. 48a/b. Căpută şi fragmente piele, releveu 
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Descriere: Căputa de piele, cu dimensiunile 22–16–14,5–9,5–9 şi 6 cm, este prevă-
zută cu o cataramă fixată cu o fâşie subţire de piele iar în partea opusă, tot pentru 
formarea sistemului de închidere a încălţămintei, este o fâşie de piele formată din două 
părţi. Pe una dintre laturi sunt orificiile de coasere. Catarama este în formă ovală cu 
dimensiunile de 2 × 1,5 cm.  
Starea de conservare: Piesa prezintă uzură funcţională destul de puternică, exfolieri, 
rupturi, sfâşieri şi lipsă din materialul original. Catarama metalică este puternic 
corodată. 
În acest lot sunt şi 9 (nouă) fragmenete de piele, probabil aparţinînd aceleaşi piese. 
Fragmentele sunt de formă neregulată, foarte fragile. 

5. Concluzie 
Artefactele sunt încă în cercetare, unele dintre ele sunt într-o anumită etapă 

din fazele de conservare, urmând în viitorul apropiat, să se realizeze valorificarea 
ştiinţifică integrală a datelor pieselor fiecărui lot descoperit. Numai în acest mod, 
întreaga colecţie facilitează cercetări complexe, interdisciplinare şi comparative cu 
materiale existente de acest gen. Pe acest considerent este necesară o depozitare 
corectă, conform standardelor şi legilor europene în vigoare, fără de care aceste 
piese de patrimoniu, cu valoare ştiinţifică majoră, nu-şi vor putea menţine specifici-
tatea autenticităţii. 
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