DESCOPERIRI ARHEOLOGICE IN CLUJ ŞI ÎMPREJURIMI

Săpăturile efectuate, cu prilejul unor lucrări edilitare şi de construcţii, pe teritoriul
oraşului Cluj, precum şi cercetările întreprinse pe teren în împrejurimile acestui
oraş între anii 1958 şi 1962 - ne-au dat posibilitatea ca în această zonă bogată

în vestigii să facem noi observaţii şi descoperiri arheologice (fig. 1/1).
CLUJ. - Pe teritoriul oraşului, în diferite părţi, dar mai ales în zona lui centrală, cu ocazia săpăturilor mai sus menţionate, s-au descoperit urme materiale din
comuna primitivă, epoca romană\ medie (fig. 1/1-2) şi modernă, majoritatea amestecate în timpul unor lucrări edilitare şi de construcţii mai vechi.
În părculeţul dintre Piaţa Păcii şi Biblioteca Universitară (fig. 1/2) s-a săpat pe o
suprafaţă de 12X6 m pînă la 5 m adîncime. După puţine urme materiale, aflate în
straturile de pămînt cu depuneri din epocile: modernă, medie şi romană, de la 1,90 m
în adîncime pînă aproape la 3,50 m, urmează un strat, de asemenea nu prea bogat,
cu material din perioada de început a primei epoci a fierului. Materialul găsit constă
din fragmente de vase, majoritatea din pastă impură, insuficient şi uneori neuniform
arse, în multe cazuri lustruite. Unele sînt prevăzute cu mici proeminenţe (fig. 2/7)
sau cu butoni alungiţi (fig. 2/4-5), iar în cazul celor lustruite, la unele, întîlnim ca
motiv ornamental benzi de caneluri late, în formă de ghirlandă (fig. 2/6). Unele fragmente de vase aflate în partea inferioară a stratului sînt ornamentate cu striaţiuni
executate de obicei orizontal pe corpul vasului (fig. 2/3). Tot aici s-au descoperit şi
bucăţi din calota unei cutii craniene, oase umane lungi, precum şi cîteva oase lungi
de animale, două dintre ultimele fiind folosite ca patine2 •
între Biblioteca Universitară şi curtea Clinicii Medicale II, printre blocurile de
piatră, provenind din demolarea zidurilor unei clădiri mai vechi, s-a aflat un fragment de piatră de mormînt, cu inscripţie în latină medievală. Din textul păstrat şi
el fragmentar reţinem anul 1623.
În Piaţa Libertăţii, pe latura ei nord-vestică s-au săpat cîteva casete (fig. 1/2) de
cîte l,50Xl,50 m pînă la adîncimea de 1,90 m. Într-una dintre acestea (la cca 40 m
spre nord de altarul bisericii Sf. Mihail) la 1,70 m adîncime, în partea superioară a
stratului roman, s-a descoperit un mormînt de inhumaţie din perioada timpurie a
epocii feudale. Scheletul era întins pe spate cu capul înspre vest. Pînă la mijloc,
partea superioară a scheletului era asezată într-o cutie formată din ţigle (partea de
jos şi de sus) şi cărămizi (părţile laterale) romane. Lîngă cap s-au găsit: un cercel
de tîmplă cu un capăt lăţit şi răsucit în formă de S şi un ac de păr cu capătul
globular, parţial distruse (fig. 3), ambele datînd din sec. al Xii-lea e.n.a. în faţa bise1
•
~teri3:lul_ din epoca -~omană, descoperit cu acest prilej pe teritoriul oraşului Cluj, impunîndu-se prin multitudinea 1111_ ş1 -~ observaţulor făcute cu privire la epoca respectivă, a făcut obiectul unei alte lucrări: Ioan Mitrofan, Contribuţii la cunoaşterea oraşului Napoca, ln ActaMN, I, p. 198-208.
• U_n ~tudiu _mai ~nun_ţit făcut asupra acestora: I.G. Russu, I. Mitrofan şi I. Şerbulescu, Unele aspecte din viaţa
omului d,n perioada timpurie a epocii fierului în Din istoria medicinii române•ti •i universale Bucureşti 1962 p
13 - 17.
'
v
y
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,
,
•
3
Tot. ai.ci, c1;1 clţiva metri mai înspre vest, în primăvara anului 1948, s-au descoperit mai multe schelete cu inventar smular ŞI o monedă. (MuzlstCluj, inv. IN. 3877-3878).
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1, Harta oraşului Cluj şi împrejurimi ; 2, Planul zonei centrale a oraşului Cluj •.

ricii, de asemenea, s-a aflat un mormînt d e inhumaţie şi ceramică, dintr-o perioadă
mult mai tîrzie (probabil sec. al XVIl-lea), iar în colţul estic al Pieţii s-a dat de un.
zid din fundaţia unei constru c ţii din perioada tîrzie a feudalismului".
De la jumăta tea străzii Emil Zola - pe lat ura ei nordi că - şi de-a lungul Pieţii
Muzeului şi a străzii Emil !sac pîn ă în strada 1 Mai (fig. 1/ 2) s-a săpat un şanţ lat.
de 0,60 m p înă la 1,50-2,10 m adîncime, şanţ care în cîteva locuri a fos t lărgit prin.
săparea unor casete de cîte l ,60X3 m pînă la 2,40- 2,70 m adîncime. În afara mate•
rialului aparţinînd epocii romane, aflat în cuprinsul acestui traseu, în partea d e
început a ş anţului s-au găsit fragmente de: v ase, capace şi cahle în formă de v azedin epoca feudal ă - sec. XV-XVII. La 10 m sud de biserica Franciscanilor şi la
1,50 m adîncime s-au descoperit restu rile a dou ă schelete umane din perioada tîrzie
a epocii feudale. Tot în această parte a şanţului , perpendicular pe el, au fost d escoperite, începînd de la 0,10 m adîncime, mai multe ziduri, lăţimea lor variind între0,50 şi 1,20 m. Ele erau construite fie numai din blocuri de piatră, fie din blocuri.
• Probabil de la începutul sec. al XIX-iea; Şt . Pascu, I. Pataki şi V. Popa, Clujul , 1957, p . 97, fig. 65.
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Fig. 2. -

Fragmente ceramice din perioada timpurie a primei epoci a fierului, din
otecii Universitare.

faţa

Bibli-

de piatră şi cărămizi din epoca feudală (mai puţine) şi mortar. Unele ziduri corespund cu prelungirile bazei contraforturilor de pe latura de sud a bisericii (acestea,
în afară de unul, sînt fără cărămidă şi se termină în şanţ printr-un unghi ascuţit),
altele corespund unor construcţii mai vechi 5•
• Şt. Pascu, I. Pataki şi V. Popa, op. cit., p. 22, 35-36 şi 62; V. Vătăşianu, I storia artei feudale fn Ţările Române,
I , 1959, p. 614-616.
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Intr-o casetă din colţul sud-vestic al bisericii Franciscanilor, pămîn tul fiind mai puţin deranjat, am putut face şi
unele observaţii stratigrafice. Astfel, de la suprafaţă pînă
la 1 m adîncime se află stratul cu depuneri din epoca mod ernă, format din patru niveluri conţinînd pietriş şi cărămidă,
de la 1 m pînă la 1,90 m stratul din epoca feudală, cu multă
piatră şi moloz, iar de la 1,90 m ad încime urmează stratul
din epoca romană, cu foarte multe fragmente de ţigle, cără
mizi şi olane. In acest din urmă strat, la 2,40 m , s-a aflat o
îngrăditură dreptun gh iulară formată din piatră friabilă, iar
în interiorul acesteia, d epuse pe lespezi de piatră, s-au găsit
dou ă schelete alăturate, aşezate pe spate cu capul spre vest.
In jurul acestui mormînt şi sub el, pătrunzînd în pereţii casetei, s-au aflat de asemenea schelete, răvăşite de desele
înmormîntări efectuate aici. Deşi lipsite de inventar, pe baza
observaţiilor stratigrafice făcute (primele straturi mai sus
descrise nefiind d eranjate) se pare că totuşi aceste înmormîntări ar aparţine epocii prefeudale, sau mai de gra bă perioadei timpurii a epocii feudale, făcînd parte, probabil, din
cimitirul unei biserici mai vechi, existentă aici 6•
Ziduri aparţinînd unor construc ţii din epoca feudală au
apărut şi pe restul traseu lui . La 31 m înspre vest de la intersecţia străzii Emil Isac cu strada Poştei la 0,40 m adîncime s-au aflat urmele unui zid lat de circa 1,90 m (fig. 4),
din care nu s-a păstrat decît miezul format din blocuri de
piatră fasonată, puţine cărămiz i din epoca feudală şi mortar.
Situat pe linia laturii de vest a incintei oraşului feudal 7,
acest zid făcea parte din fortificaţia propriu-zisă a oraşului.
în continuare, la vest de zid , a apărut pămînt negru, gras,
cu multe lemne şi scînduri înămolite ş i puţine fragmente
ceramice feudale 8•
La capătul sud-estic al străzii Emil Ra c oviţă , în faţa hotelului „Astoria" (fi g. 1/ 2), s-a să pat pe o suprafaţă, de asemenea de 12X 6 m, pînă la adîncimea de 5 m. Stratul străpuns
Fig. 3. - Inventar de
aici, de fapt ca ş i în alte părţi ale oraşului aflate în valea
morm.înt din sec. XII e.
Someşul ui , este format din prundiş , răscolit şi amestecat cu
n., din Piaţa Libertăţ ii.
material din diferite epoci. De la 1 m pînă la 2 m s-au
găsit foarte multe schelete uman e depuse fără nici o rînduială;
unele, după urmele de lemn păstrate în preajma lor, par să fi fost aşezate în
sicrie9 ; tot ai ci s-a aflat şi o monedă austriacă datî nd din anul 1807. în adîncime, de
la 2 m pînă la 2,80 m - baza stratului de cultură materială - s-au aflat, de asemenea,
schelete multe deranjate de înmormîntările succesive efectuate aici. Tot aici s-a descoperit ş i mult material ceramic din epoca feudală şi mai puţin din epoca romană 10•
Materialul ceramic, aparţinînd epocii feudale, constă din vase şi fragmente de vase:
unele cu aspect zgrunţuros pe ambele feţe, iar altele cu smalţ de culoare verde pe
faţa interioară; multe cu urme de ardere sec undară . Ca forme mai des întîlnite amintim: vase borcan (fig. 5/4), unele cu toarte (fig 5/2) şi cahle în formă de vaze (fig. 5/3)1L.
Menţionăm, de asemenea, cîteva cuie de fier , unele cu arme de scîndură pe ele şi
un pinten din fier (fig. 5/ 1), toate din sec. XV-:XVII.
• Şt. Pascu, I. Pataki şi V. Popa, op.cit., p. 22.
E. Jakab, Kolorsvar lorUnete (Istoria Clujului}, Buda, 1870, p . 368-369 şi vol. anexă cu planşe tab. I; V. Vătăop. cit., p. 126 şi 285.
1
Rezultat din depunerile ulterioare în şanţul ce înconjura zidul de incintă al oraşului feudal.
1
O descoperire asemănătoare a fost făcută şi în spatele bisericii Sf. Petru din Bulevardul Lenin.
10
Pentru descoperiri din această zonă, J. Novak, Ojabb Napocai feliratos k6 (O nouă piatră cu inscripţie din
Napoca) , în Kozl Cluj, I , 1941, p. 109.
11
Acest tip de cahle fixate în pereţii sobei, prin forma lor tubulară larg deschisă în exterior, măreau capacitatea de încălzire .
7

şianu,
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Din nordul Pieţii Libertăţii, înspre nord-est, de-a lungul Bulevardului Lenin pînă
Piaţa Victoriei (fig. 1/ 2) s-a săpat un şanţ lat de 1,40 m pînă la adîncimea de
2-2,45 m, aflîndu-se material din epocile: modernă, medie şi romană. Remarcăm
faptul că pe acest traseu de la cca 30 m de la capătul sud-vestic al bulevardului,
înspre nord-est, pe o distanţă de 70 m s-a dat de-o adîncitură din epoca feudală, în
care, în pămîntul negru şi gras, alături de foarte multe coarne de bovine s-au aflat
şi puţine fragmente de vase (fig. 6/1-3) din sec. XV-XVI şi cîteva obiecte din
bronz ca: potcoave (fig. 6/7), o cheie (fig. 6/9), un cuţit (fig. 6/4), o rindea (fig. 6/ 10),
precum şi o lingură din lemn (fig. 6/5). înspre capătul acestui traseu - cu 6 m
către est de strada Tipografiei la 0,75 m adîncime, s-a aflat un zid lat de 2,40 m
(fig. 7), format din blocuri mari de piatră, orientat nord-sud şi care corespunde cu
latura estică a celei de a doua centuri a zidului de incintă al oraşului feudal 12•
în colţul nordic al Pieţii Victoriei s-a săpat pe-o suprafaţă de ll,50X6 m (fig. 1/ 2)
pînă la 5 m adîncime. în pămîntul de umplutură existent aici s-a aflat material
din epoca modernă şi feudală, iar de la 2,25 m pînă la 2,95 m adîncime zidurile unei
construcţii (fig. 8). Clădite direct pe sol, zidurile erau făcute din blocuri mari de
piatră, fasonate, de formă paralelipipedică (0,75X0,35X0,35 m). Multe blocuri erau
desprinse din ziduri şi căzute în interiorul construcţiei, unele fiind sparte. Atît între
limitele construcţiei, cît şi în afara acesteia, pe latura de nord, în pămîntul puternk
ars vs-.au aflat foarte 11:wte fragm_ente cerall1:ice, cărămizi, oase de animale şi cîteva
bucaţ1 de _metal. Materialul ceramic descoperit provine de la vase cu corpul puternic
bombat şi_ ~astro_naşe, unele ornamentate cu rotiţa dinţată (fig. 9/ 2, 4, 6) şi de la
vase cu p1c10r dm sec. XV-XVI. De asemenea, s-au mai găsit capace de vase cu
în

12

Vezi E. Jakab, op. cit., p. 368-369 şi vol. anexă cu planşele tab. I; V. Vă tăşianu, op. cit. , p. 285.
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Fig. 6. -

Material din epoca feudală, din Bulevardul Lenin.

aspect zgrunţuros, unele avînd în exterior, pe partea teşită, imprimat în relief
semnul X (fig. 9/3). Mai amintim şi un fragment dintr-un opaiţ feudal, din pastă
bună de culoare cenuşie, precum şi cîteva fragmente ceramice şi cărămizi din epoca
:romană.
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Material din epoca feudal ă, din piaţa Victoriei.
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c ART IERUL

SOMEŞENI. Pe un dîmb format de aluviuni în lunca
la cca 300 m înspre vest de Băile Someşeni, în toamna anului 1961 exploatîndu-se o carieră de pietriş s-a descoperit foarte multă ceramică, o rîşniţă şi oase
de animale provenind dintr-o aşezare dacică datînd din sec. III î.e.n. pînă în
sec. I e.n.
La locul numit „La gat" surpîndu-se mai demult malul abrupt al Someşului s-au
găsit mai multe monede dintre care una 13 din timpul împăratului Iovianus (363-364)
a ajuns în colecţia Cabinetului Numismatic al Institutului de istorie din Cluj.
C A TU N U L SO POR. - Pe locul numit „La fîntîna de piatră" la marginea
drumului de cîmp de pe versantul vestic al dealului „Borzaş", în terenul arabil, pe
o mică suprafaţă, se găsesc fragmente de: vase, ţigle, cărămizi, olane şi bucăţi de
pietre de la o clădire din epoca romană situată, se pare, pe linia drumului dintre
Napoca şi Potaissa.
C H I NT E N I. La sud de sat, în dreapta văii Chintăului, în terenul arabil
numit „Pustafalău" pe o terasă de 120X60 m la marginea pădurii, se află fragmente
de ţigle, bucăţi de blocuri de piatră şi urme de ziduri de la construcţii din epoca
Someşului,

romană 1 ".

S j N NICOARA. - 1n lunca Someşului, în stînga liniei ferate Cluj-Apahida,
aproape de halta Dezmir, înspre nord-est, sînt două movile 15 care se aseamănă ca
dimensiuni şi forme cu tumulii de la Someşeni"'.
I. MITROFAN

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES A CLUJ ET AUX ALENTOURS
(Resume)
Certains travaux edilitaires el de constructions effectues sur le territoire de la
Yille de Cluj, ainsi que des recherches entreprises aux alentours de cette ville - entre
1958 et 1962 - nous ont donne la possibilite de faire de nouvelles observations et
decm·ertes archeologiques (fig. lfl).
Cluj. Sur son territoire on a trouve de riches vestiges (fig. 1/2) des premiers temps
de la premiere epoque du fer (fig. 2), de l'epoque romaine, Moyen Age (fig. 3-9) et
moderne (le materiei de l'epoque romaine a constitue l'objet d'une autre communication).
A l'ouest des Bains de Someşeni on a decouvert une station dace et ă l'endroit
nomme „La gat" des monnaies de l'epoque romaine.
Sur le terrain arable du versant ouest de colline „Borzaş" des environs du
hameau Sopor, sur une petite surface, on trouve Ies vestiges d'une habitation de
l'epoque romaine.
Au sud de Chinteni, sur une haute terrasse pres de la lisiere de la foret on rencontre Ies vestiges de constructions de l'epoque romaine.
Dans le pre-bocage du Someş, vers le nord-est de la gare de Dezmir il y a deux
tertres semblables comme forme aux tumulus slaves de Someşeni.

13

O

monedă

de argint.

u După informaţiile primite de la localnici, aici s-au găsit şi pietre lucrate, precum şi o ţiglă stampilată ( ?), azi
dispărute.

u lllenţ:ion.'.lm că acest punct este semnalat şi de Şt. Ferenczi, Regeszeti - helyrajzkulatdsok Kolozsvdroll es kiirnylkln (I) (Recunoaşteri arheologice în oraşul Cluj şi în împrejurimi), în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series historia,
fasclailus 2, 1962, p. 48, 58.
"Ptntru cercct{uile făcute aici, l\1, Macrea, Necropola slavd de la Someşeni, în Materiale, V, 1959, p. 519.
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