CONSIDERAŢII

PRIVIND RAPORTUL CRONOLOGIC
DINTRE AŞEZAREA ŞI CIMITIRUL DE LA CLUJ-MANAŞTUR

Continuarea cercetărilor la complexul a11heologic de la Cluj-Mănăştur
a fost impusă de necesi,tatea urmăririi mai nuanţate a raportului cronologic
dintre ,aşezare şi cimitir, situate in partea de vest a incintei, de raportul dintre cele mai vechi urme de locuire feudală şi primele faze ale fortificaţiei de
pămînt ~i lemn, precum şi de dezvelirea celui mai vechi lăcaş de cult, a
fortificaţiei ,propri,u-zise a mănăstirii şi a unor anexe ale acesteia. 1n acest
sens, o serie ·de elemente materiale şi stratigraifice din S.X, s„XV, S.XVI,
S.XVIJ, S.XVIII (1978, 1979, 1980) relevă dteva contribuţii ce vin să confirme, fo general, observa,ţiile anterioare, aiduoînd 1n acela.şi timp şi date noi,
-semnificative, pentru cunoaşterea acestui important complex 1 .
Luînd mai ,întîi în discuţie complexele de locuire din interiorul incintei,
notabil este bordeiul din S.XVII, situat fotre m 1,60-4,25, ,a cărni groapă
.a .fost săpată ~ncepînd de la a.dîncimea de ,1,40 m (n.a.), de pe un nivel cu
material ceramic din sec. X-XI şi se adînceşte cu 0,95-1 m. In interiorul
bordeiu!ui, .în partea de vest, au fost isurprinse resturile unui cuptor cu diametr-ul de 0,90 m, construit din pietre de rîu, a cărui vatră se adînceşte cu
0,10 m .faţă de podea. Se poate aprecia - după cum rezultă din po[lţiunea
săpată .in S.XVII şi caseta A, deschi,să pe latura de sud a secţiunii Între m
2,25-3,60 - că lungimea laturilor acestei locuinţe era de 4-4,50 m (pi. II,
2). Ceramica găsită în umplutura şi ,pe ,podeaua bordeiului, precum şi pe vatra
cuptorului, prezintă carac,teristicile celei descoperite şi cu ocazia campaniilor
anterioare în c'Îteva locuin•ţe şi anexe goispodăreşti, ,fă.oind ,parte ,din orizontul
de locuire din ,sec. X, eventual .începutul celui următor. Cea mai mare ,parte
a ceramicii este lucrată Ia roata rapi,dă, de culoare neagră şi cenuşie, cu ardere incompletă, av-înd :pereţii destiul de subţiri ,şi ornamentată cu linii paralele inciza,te, di.spuse pe întreaiga suprafaţă a vasului (pl. II, 2), ,sau rn mă
nunchiuri de linii ondulate (pl. II, 1, 4). O altă categorie, numeric mult
mai redusă, o constituie ceramica de culoare cenuşiu-gălbuie, ornamentată
ou Împunsături succesive, ,Începiînd imedi.at de sulb .buză, pînă la jumătatea va1

1 Rezultatele cercetărilor
arheologice .începute În 1970 -au fost ·publicate de căwc
P. Iambor, Şt. Matei, în AllA, XVIll, 1975, ·P· 291-304; idem, în ActaMN, XVI, 1979,
p. 599-609.
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Planul general al săpăturilor, cu cimitirul şi 1:onstrucţille mănăstireşti.
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sului (pl. II, 3). Pe lîngă fragmentele amai multor vase-borcan, s-au
găsit -OÎteva fragmente de străchini şi
cupe, precum şi cîteva fragmente de
tipsii l,m:irate cu mâna (pl. I, 8, 9). Aibsenţa unor elemente (<:a formă ,şi decor), cum ar .fi oazanele ,de lut {,destul
de frecvente in ia.ceastă seeţiune, precum .şi în celelalte <lin campaniile precedente, idar fo .straturile su.perioare)
şi ceramica ornamentată cu „unghia" şi
roti,ţa dinţată, ne untfreşte convingerea
asupna ,datării bordeiului 1n .sec. X, mai
cu seamă ,că în cel"Ce.tările trecute,
la sud ,de S.XVII, topograific pe .aceeaişi
linie (S.IV B, S.IV C, S.IX), iau fo·st
des,ooperite locuinţe cu material tSimilar2. Pe podeaua !bordeiului .a fo.st găsit
şi un fr.aigiment ,de ruşniţă, dintr-o ,piatra
cu mult conţin ut de oxid de fier.
Spre est de aicest bordei, la 2 m
pînă la 2,75 m, pe mivel ul de călcare din
timpul fonqionării a-cestuia, ,a fost dezvelit un -c uptor de piatră de formă
ovală, a -cărui vatră .se adâncea cu
0,30 m fo lutul g;atben, ifiind •căptuşită
parţinînd
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Prin tre multe alte lucrări tra~înd astfel
a.muncim: Şt. Pascu, M. Rusu
şi colaboratorii, Cetatea Dăbîca, în ActaMN,
V, 1968, p. 15 3 şi urm.; pl. IV, 1 l, 13;
pl. V, 6, 8, 11; Gh. Ştefan, I. Barnea, M.
Comşa, E. Comşa, Dinogetia, I, Bucure-ş ti , 1972,
p. 78 ~i urm.; M. Comşa, Die ortliche Keramik
aus den Siedlungen des 8.-10. Jahrhunderts
von BucO'V - Ploieşti, un Dacia, N.S., XXIII,
1979, pl. 7; D. Gh. Teodor, Les etablissements
/orti/ies des regions est-ca:rpatiques de la Roumanie aux VIIJe-XJe siecles de notre ere,
În Slovenska Archeologia, XXVI, 1978, fig.
6/5, 9; J. Slama, Mittdbăhmen im /riihm Mittelalu~; Praga, 1977, tab. III, 9, 10; IV, 6,
8; XL, l; XLI, 11; XLIV, 4; XLVI, 10.
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Plan de detaliu a M.92, M.93.

cu bolovani .de riÎu. Foarte prdbalbil 'boltit, Clllptorul putea ,a,p.arţine fie 1Unei
locuinţe de ,impraf.a.ţă , co ntemporană cu ,bordeiul .amintit, ifie a-cestui,a, ca o
anexă exterioară. În orice caz, ceramica din jurul cuptorului este identică cu
cea găsită 6.n bordei.
In interiorul incintei, pe latura sudică, :În ·S .X, -perpendiculară pe v,alul
fortifioa,ţiei, ,a u fost surprinse •u rmele unui :bor:dei, dez,velit ,par,ţial ,î ntre m
2-4 ai se-0ţi,unii, ,a cărui podea se află la 1,65-1,lC m {n ..a.). Fragmentele
de oale„borcan, ,de dimensiuni diferite, sînt lucrate în cea mai mare parte la
roata rapidă, lbine ar,se, de -0uloare cenuşie şi cenuşiu-roşcată, cu buza ră.s
,foîntă spre exterior. Gîtev.a fragmente sun ornamentate cu ia'îte un mă
nunclii de linii paralele incizate, prob.abil ,p e IÎntreaig.a supra1faţă ra vasului
(pl. I, 2, 3). Altele au un .decor alcătuit <lin mănunchiuri de cîte două, ,trei
sa,u mai multe linii ondulate, dispuse :Începînd de sulb ,g,Ît ,pînă spre fon,dul
vasului {pl. I, 1, 4) şi, IÎn .s:fîr,şit, ,a,ltele ,s înt decorate cu o linie ondulată simplă (pi. I, 5, 6). Alături de această ceramică iS-au găsit şi cîtev.a ifr.aigmente
de tipsii de lut l,ucr.ate cu mlÎn.a din pas tă dură {,pl. 1!, 7, 8). Av,î nd :în vedere ca.r.acteristi-cile tehnice ,şi .de decor ale .acestei cerami-ci3, ,precum şi pre3 Pentru analogii, ,vezi : K. Horedt, Voevodatul de la Bălgrad-Alba falia, ân SC!V,
V, 1954, 3-4, .p. 486; J. Kudrnac, Vyzkum na Klukovskem hradisti, iîn AR, VI, 1954,
p. 54-60; B. Horvath, Arpadkari Jaepitkezes nyomai Fonyod - Belatelepen, în FolArch,
XIX, 1968, p. 11 3-144.
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,şi poziţia acestui bordei ,faţă ide valul forti,î n discuţie datează <lin se-c. IX-X, contemporană cu perioada de 1fu.neţion,ue ,a primului ·v al al cetăţii, cel îmblănit ,pe
panta .din-spre interior cu bîme de lemn ,(cercetat ~n 5. III din imediata vecinătate a S.X).

fragmentelor de tipsii, cît

ficaţiei, considerăm <:ă locuinţa
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Din perioada imediat următoare, sec. X-XI, pare să dateze bordeiul descoperit ,în S.XVI (trasată În partea ,de nord a bisericii actuale), a cărui groapă
a fost iSW1prinsă Între m 4-7 (fig. 2, zona haşurată), podea,ua lui fiind la
3,20 m adîncirne (n.a.). Bordeiul este suprapus de temelia unei constru(lţii romanice, asupra căreia vom reveni mai jos. Fragmentele ceramice din această
locuinţă aparţin unor tipsii şi oale-borcan şi siÎnt lucrate cu mina şi la roată,
,avînd, ,în general, culoare cenuşie şi -gălbuie. Ca decor, prezintă acel~i motive ca ceramica din alte locuinţe: striuri incizate pe toată suprafaţa şi linii
ondulate, precum şi combinaţia celor două motive (pi. II, 5, 6; pi. III, 1, 2).
Ceramică de aceeaşi factură şi cu decor similar a -apărut şi Într-un bordei
din S. VIII, caseta C (pl. III, 3), a cărui podea se află la a,dîncimea de
3,30 m (n.a.). Bordei-ul este anterior mormîntului nr. 90, făcînd parte din
orizontul de :inrnormlÎntări din sec. XI-XII şi, cu atît mai mult, este anterior
zidului aparţintind unei anexe mănă,stireşti care a deranjat şi morimîntul respectiv. În general, s-au constatat mai multe urme de locuire, chiar -destul de
intensă în această parte a incintei, cu mult În•ainte de construcţiile eclesiastice
(basilica, mtonda, .încăperile mănaistireşti), dar oontururi mai dare ale unor
locuinţe (,în afara celor menţionate) n-au putu-t fi surprinse datorită repetatelor construeţii şi demolări, care le-au afectat de-a lungul timpului. Doar
ceramica antrenată cu ocazia unor atare lucrări permite asemenea constatări.
Aşezarea a continuat pînă către sfîrşitul sec. al Xi-lea, fapt surprins •În
S.XV şi S.XVII, atît stratigrafic, -OÎt ş-i printr-un nivel compact ,cu ceram.ică
similară cu cea din locuinţa din S.IV B, pe a cărei podea s-au găsit şi trei
monede de -la regele Solomon (1063-1072) 4 • La fel ca şi în cazurile anterioare, acest nivel este deranjat de gropi de morminte. S-a păstrat totuşi ,un
cuptor, -În S.XV, care trebuie să ,fi avut o capacitate mare, mai puţin distrus,
construit din piatră de calcar şi bolovani de rîu. Pietrele din bolta prăbuşită
păstrează -urme de ardere la roşu, iar printre ele s-au găsit numeroase lupe
de zgură, ceea ce n-ar exclude ipoteza ca el să fi fost utilizat pentriu reducerea minereului. Pe latura nordică a cuptorului a fost dezvelită parţial o platformă din lut bătut, pantă cu fragmente de cărămizi şi piatră, avînd o lungime de 5,20 m. Presupunem o legătură Între cuptor şi această platformă,
care putea aparţine unei barăci încăpătoare, mai cu seamă că ceramica descoperită, atît pe vatră, cît şi pe platformă, prezintă caracteristicile celei d-in sec.
al Xi-lea, avînd buza puternic evazată şi fiind decorată, în general, cu mă
nunchiuri de linii ondulate şi cu rotiţa dinţată (pl. III, 4, 5, 7).
Deasupra bordeiului din S.XVII, ,descris mai sus, a existat o locuinţă
de suprafaţă Între m 0-4,15, urmele ei -fiind sesizate printr-un strat de arsură
cu pietre, În grosime de 0,10-0,20 m, şi printr...un pavaj sau podea de pietre
în caseta de pe latura ,de sud a secţiunii, locuinţă care este ulterioară, după
cum s-a putut observa at,Ît stratigra:fic, cît şi în ceea ce priveşte ceramica,
ornamentată în general cu rotiţa dinţată şi cu alveole (pl. III, 6 ). în orice
caz, locuinţa respectivă este anterioară celor două morminte (M. 88, M. 89)
descoperite •În amintita ca.setă de pe l-at:ura sudică a secţiunii, gropile acestora
distrugînd o parte_;a podelei.
4

P. Iambor,

Şt.

Matei, în ActaMN, XVI, 1979, ,p. 60:J
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Atît ,din -cercetările mai vechi, cît ,şi din ultimele două -campanii de să
pături s..,a ,putut -constata, cel puţin 3n partea de vest a in-c intei, ,î ncetarea .funcţion ării aşezării 'În a doua jumătate ,a sec. al XI..,lea, locul a~ez ă rii fiind destinat cimitirului din -preajma lă c aşului <le cult, construit .foarte probabil rde
benedictinii ,aşeza,ţi aici în v remea regelui Ladi~lau I 1(1077- 1095). De altfel,
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cele mai vechi monede, ,În func-ţie de care putem data 1Începutul cimitirului,
sînt emisiuni ale amintitului rege. Stratig-rafic, s--.a putut observa că majoritatea complexelor de locuire au fost căpăcuite de un nivel cu multe .aşohii de
piatră, ,situat cam la 1,60-1,70 m {n.a.), rezuhat de la cioplirea blocurilor
şi finisarea lor în vederea construirii primului aşezămînt de cult şi .a complexului manăistiresc adiacent. Acest nivel, ,În mod frecvent, a fos,t străpuns, În
toate secţiunile săpate, de gropile mormintelor, fapt ce pledează În favoarea
i•deii că •Înmormîntările în cimitir au început abia după construirea mă
nastuu.

Cimitirul. După cum este şi firesc, mormintele din cimi1tiiru1 de la
Cluj-Mănăştur isînt, ,În totalitatea lor, ,de inhumaţie, orientate vest-est. Un
număr de 49 de morminte descoperite în campaniile mai vechi au :fost discut·ate mai mult din punct de vedere al inventarului 5 , urmînd ca iÎn prezent:ul
studiu să insistăm asupra -celor descoperite în ultimele ,două campanii de
săpături.

Mormîntul nr. 50. Schelet de adult, la adîncimea de 1,40 m, orientat V-E,
intins pe ,spate cu braţul stJÎng pe bazin. Ii lipsesc oasele antebraţului drept.
Lungimea: 1,40 m. S-au păstrat vagi urme ,de lemn putrezit, provenind de la
sicriu. Inventar: un inel de tîmplă, din :bronz, cu unul din capete aplatizat.
Momuntul nr. 51. Schelet ,de adult, bine pa.strat, la ac:Lîncimea de 2,C1 m,
orientat V-E, întins pe spate, cu braţele de-a l,ungul corpului, cu craniul
turtit. Lungimea: ,1,45 m. S-a·u .păstrat resturi de la sicriu. Fără inventar.
Mormîntul nr. 52. Schelet de adult, 1întreg, la ad~ncimea de 2,20 m, orientat V-E, ,întins pe tStpate, cu braţele de-a Lungul .corpului, cu craniul turtit.
Lungimea: 1,38 m. S-a.u păstra,t urme de ,sicriu. Fără inventar.
Mormîntul nr. 53. Schelet de adult, la adîncimea ,de 2,15 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele de-a lungul corpului, cu craniul turtit.
Lungimea: 1,56 m. S-au păstrat urme de sicriu. Inventar: două inele de rîmplă, din bronz, -ou capetele răsucite în formă -de S, şi un obol ,de arigint, emisiune a regelui Bela II (1131-1141) 6 •
Mormîntul nr. 54. Sdhelet de adult, fotreg, la adîncimea de 1,49 m,
orientat V-E, 1întin,s pe sipate, cu braţele de-a lungul corpului (parţial suh
M. 57). Lungimea: 1,61 m. Inventar: trei inele de tîmplă, din bronz, cu capetele răsucite fo :formă de S.
Mormîntul nr. 55. Schelet de adult, Întreg, la ac:Lîncimea de 1,56 m,
orientat V-E, întins pe -spate, cu braţele de-a lungul corpului. Lungimea:
1,55 m. Inventar: două inele de tîmplă, din bronz, cu capetele răsucite În
formă ,de S.
Mormîntul nr. 56. Schelet -de copil, întreg, la adîncimea de 2,48 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu bra.ţele de-a lungul corpului. Lungimea:
0,73 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 57. Sohelet incomplet -de copil, la adîncimea de 1,40 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţul stîng de-a lungul corpului. Lipseşte
5
6

Ibidem, p. 602-605 şi pi. VII-VIII.
CNH, I, nr. 79; E. Unger, I, nr. 45.
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craniul, h.raţul drept, partea stingă a bazinului ~i oasele din partea inferioară
a picioarelor. Lungimea: 0,50 m. foventar: un inel de tnmplă, ,din bronz, cu
unul ,din capete răsucit 10 formă de S.
Morrruntul nr. 58. Schelet incomplet de adult, la adâncimea de 2,72 m,
orientat V-E, întins pe spate. S-au păstrat: bazinul şi oasele membrelor inferioare. Lungimea: 1,15 m. Inventar: patru inele de tîmplă, din bronz, cu
capetele răsucite fo formă de S, găsi,te în zona :bazinului.
Mormîntul nr. 59. Schelet ,deranjat, de copil, la adîncimea de 2,70 m,
orientat V-E, -cu -craniul găsit deaisupra toracelui (a fost deranjat de M. 58).
Lungimea: 1,12 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 60. Schelet .întreg, de adult, la adîncimoa de 2,77 m, orientat V-E, culcat pe spa,te, cu braţul drept întins de-a lungul corpul,ui şi
braţul stîng pe bazin. Lungimea: 1,59 m. Inventar: un inel de t'Împlă, din
argint, cu capătul răsucit În formă de S, şi un inel digital .format ,din t.rei
sirme de argint împletite şi lipite la cele -două capete.
Mormîntul nr. 61. Schelet de adult, ,întreg, la adâncimea de 2,88 m,
orientat V-E, ,culcat pe spate, cu braţele aşezate de-a lungul corpului. Lungimea: 1,73 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 62. Schelet de adult, la adîncimea de 2,84 m, orientat
V-E, culcat pe spate. A fost dezvelit <:raniul şi jumătatea stîngă a toracelui, cu braţul stîng. Fă.ră inventar.
Morrmntul nr. 63. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,35 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu ambele braţe pe bazin. Se păstrează craniul şi scheletul pînă la bazin, restul fiind ,înlăturat cu ocazia înmorm1mării
lui M. 66. Lungimea: 1,30 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 64. Schelet incomplet, la adfocimea de 2,79 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lipsesc oasele
din partea inferioară a picioarelor, fiind înlăturate ou ocazia ,săpării şanţului
de .fundaţie a zidului. de fortifi.caţie a mănăstirii. Lungimea: 1,12 m. Inventar:
un obol de argint, emisiune a regelui Geza II (1141-1161)7, găsit ,pe
mandibulă.

M ormîntu[ nr. 65. Schelet incomplet, ·de adult, la adîncimea de 2,40 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele ,întinse de-a lungul corpului. Lipsesc oasele ,din partea inferioară a picioarelor. Lungimea: 1,36 m. Fără
inventar.
Mormîntul nr. 66. Schelet întreg, de adult, la adîncimea de 2,45 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului, cu craniul aplecat spre stiîng,a. Lungimea: 1,82 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 67. Schelet de adult, la adîncimea de 2,40 m, orientat
V-E, culoat pe spate, cu braţele Întinse ,de-a lungul ,corpului. Partea ,superioară a .scheletului, pînă la bazin, a fost descoperită sub M. 50 şi M. 68.
Lungimea: 1,74 m. Inventar: un inel de tîmplă, ,din argint, cu unul din ,capete răsucit -În formă de S.
Mormîntul nr. 68. Schelet incomplet de adult, la adîncimea ,de 1,70 m,
orientat pe direcţia V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul cor7

CNH, I, nr. 169; E. Unger, I, nr. 64.

AŞEZAREA ŞI

CIMITIRUL DE LA

Planşa

IV -

CLUJ-MĂNĂŞTUR

139

Inventarul mormintelor 50-67 (sec. XI-XII).

pului. Lipsesc oasele membrelm inferioare. Jlar.ţial a fost ,gă·sit sub M. 50 işi
deasupra lui M. 67. Fără inventar.
Mormîntul nr. 69. Schelet de adult, la adîncimea de 1,84 m, orientat
SV-NE, culcat pe ,spate, cu braţele ,î ntinse de-a lungul corpului. Lungimea:
1,66 m. Fără inventar.
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Mormîntul nr. 70. Schelet de adult, fotreg, la adîncimea de 1,89 m,
orientat V-E, .culcat pe ,spate, cu braţe-le Întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,62 m. Fără inventar.
Mormintele descri,se mai sus au fost descoperite În S.XV din 1979. Urmează mormintele descoperite .în S.XVII din 1980.
Mormîntul nr. 71. Schelet complet de aduh, la adîncimea ,de 1,60 m,
orientat, -cu o uşoară -deviere, SV-NE, Întins pe spate, cu braţul drept undoit pe bazin, iar cu stîn.gul de-a Lungul corpului. Lungimea: 1,73 m. Inventar: În partea ,stîngă a craniului s-au găsit două inele de t1Împlă, din bronz,
unul ~ntreg -şi răsucit, iar altul fragmentar.
Mormîntul nr. 72. Schelet de copil aproape nou născut, Întreg, dar cu
oasele foarte slab păstrate, la adîncimea ,de 1,85 m, orientat V-E, Întins
pe spate, cu braţele de-a lun.g,ul corpului. Lungimea: 0,52 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 73. Schelet de copil, dezvelit parţial, la adîncimea ,de
1,78 m, orientat V-E, întins pe .spate, cu craniul aplecat spre stînga şi cu
braţul drept pe bazin. Lungimea pînă la bazin, cît a fost dezvelit, este de
0,65 m. Inventar: trei inele de tîmplă, din argint, ,îndoite la capete in formă
de S, dintre care unul mai mare, iar celei-alte două mai mici, aproximativ
egale.
Mormîn:tul nr. 74. Schelet de adult, bine păstrat, la adîncimea de 1,9C m,
orientat V-E, întins pe .spate, cu -craniul apleca.t spre dreapta, -cu braţul
stîng îndoit pe bazin şi cu cel drept de-a lungul corpului. Lungimea: 1,72 m.
Fără inventar.
Mormîntul nr. 75. Schelet •de adult, întreg, bine păstrat, la adîncimea de
1,92 m, orientat V-E, ,întins pe spate, cu craniul aplecat •spre dreapta şi cu
braţele ,întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,73 m. S-.au păstrat urme
vagi de sicriu. Inventar: pe ambele părţi ale craniului s-a gisit oîte un inel
de tîmplă, relativ mare, din argint, îndoit la capăt În formă de S; pe mandibulă un denar de argint, emisiune a regelui Ladi.slau I (1077-1095) 8, iar
pe o .falangă ,din partea dreaptă, un inel ,digital din argint, format dintr-o
verigă lamelară cu capetele ingustate şi suprapuse, avînd pe suprafaţa exterioară un decor -compus dintr-o succesiune de striuri oblice, ~n două sensuri,
grupate ,în •unghiuri ou vîrifurile spre cele două margini ale benzii, realizate
cu ajutorul unei dăltiţe dinţate 9 •
Mormîntul nr. 76. Schelet de adult, inoomplet şi prost păstrat, la adîncimea de 2,10 m, orientat V-E, ,întins pe ·spate, cu mîinile de-a lungul corpului. Ii lipsesc vertebre, coaste, falangele şi părţi din bazin. Lungimea:
1,61 m. Inventar: pe ambele părţi ale craniului s-au găsit oîte două inele de
tîmplă, din argint, de mărimi ,diferite, îndoite la capete în formă de S.
Mormîntul nr. 77. Sohelet de adult, incomplet, la adîncimea de 2,11 m,
orientat V-E, fotins pe spate, cu craniul aplecat spre ,stîn.ga şi cu braţele de-a
lungul corpului. Lipsesc: antebraţul -drept, partea superioară a bazinului şi
8

CNH, I, nr. 26; E. Unger, I, nr. 16.
Inventam! acestui mormînt este identic, cm ceea ce priveşte piesele găsite, precum şi
în tehnii.c:a de ornamentare a inelului digi~l, cu M. 41 descoperit În S.XI (ActaMN, XVI,
1979, pi. VIII).
9
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falangele membrelor superioare. S-au păstrat urme de sicriu. Lungimea:
1,71 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 78. Schelet de adult, aproape oomplet, la adîncimea de
2,15 m, orientat V-E, Întins pe spate, cu craniul aplecat spre stînga, cu
braţul drept ândoit pe bazin. Lipsesc: antebraţul ,stîng, precum şi o bună parte
din coaste, verteibre şi falangele. Lungimea: 1,63 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 79. Schelet de adult, complet ,şi bine păstrat, la a<lîncimea de 2,25 m, orientat, cu o uşoară ,deviere, NV-SE, cu braţele pe bazin.
Lungimea: 1,74 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 80. Schelet de copil, incomplet şi prost păstrat, la adîncimea de 2,20 m, orientat V-E. Lipsesc părţi din membrele inferioare şi
superioare, bazinul şi vertebrele, iar craniul este turtit. Lungimea: 1,08 m.
Fără inventar.
Mormîntul nr. 81. Schelet de copil, parţial dez·velit, la adîncimea de
2,00 m, orientat V-E, cu craniul aplecat spre stînga şi cu braţul drept de-a
lungul corpului. S-au păstrat ,urme de sicriu. Lungime.a: 1,19 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 82. Schelet de copil foarte mic, prost pa.strat şi dezvelit
parţial (partea stîngă a scheletului a rămas ,în profilul nordic al secţiunii),
la adîncirnea de 2,05 m, orientat V-E, cu ,craniul aplecat ,s,pre dreapta şi cu
braţul ,drept de-Q lungul corpului. Lungimea: 0,52 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 83. Schelet de adult, dezvelit parţial (partea ,dreaptă a
scheletului a rămas ân profilul sudic al isecţiunii) şi bine păstrat, la adîncimea
de 2,16 m, orientat V-E, cu braţul ,stîng .îndoit pe bazin. Lungimea:
1,74 m. Fără inventar.
Următoarele morminte au fost dezvelite ,în S.XVIII, în oaseta A a S.XVII
şi în ,caseta C a S.VIII, în 1980.
Mormîntul nr. 84. Schelet incomplet, păstr.îndu-se doar craniul, rest,ul
fiind tăiat de şanţul de fundaţie al unui zid apar,ţinînd con,struqiilor mănăsti
reşti. După poziţia craniului, pare orientat V-E. Adîncimea la ,care s-a găsit
este de 2,65 m. Inventar: de ambele părţi ale craniului s-au ,găsit două inele
de rlmplă, din argint, răsucite la ,capete ,În formă de S.
Mormîntul nr. 85. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,75 m,
orientat V-E, avînd bra~ul is~îng întins p,e lingă corp. Lipseşte braţul drept,
partea superioară a coloanei vertebrale, iar oasele picioarelor (de la femure
în jos) au fost ,înlăturate de ,fondaţia unei construcţii rne::ievale. Lungimea:
1,30 rn. Inventar: pe bazin s-a găsit un inel digital octogonal, cu capetele
uşor subţiate şi apropiate.
Mormîntul nr. 86. Schelet incomplet ,de adult, Ia adîncirnea de 2,70 m,
orientat V-E, ,oulcat pe spate. Se pă.strează doar bazinul, femurele, j,umătatea
superioară a tibiilor şi a peroneelor şi dteva falange de la braţul drept, ce
fusese aşezat pe bazin. Partea ,superioară a 5eheletului ,a fost tăiată de şanţul
de fundaţie al contrafor,tului bisericii gotice. Inventar: un inel digital format din trei sîrme de argint 4mpletite, cu c•apetele lipite şi apropiate.
1
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Mormîntul nr. 87. Schelet ~ntreg, de adult, la ad~ncimea <le 2,73 m.
orientat V-E, oukat pe spate, .cu braţele ântinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,72 m. Inventar: un inel de ,tîmplă, din :bronz, cu unul dintre capete
uşor iaiplatizat şi fodoit .şi un fragment de la un alt inel de t>Împlă, de asemenea ,din bronz.
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Mormîntul nr. 88. Schelet de adult, dezvelit par,ţial în caseta A a
S.XVII, la .adîncimea de 1,75 m, orientat SV-NE, culcat pe spate. Au fost
dezvelite doar tibiile şi peroneele, restul rămînînd în profilul sudic al casetei.
Fără inventar.
Momuntul nr. 89. Schelet în aparenţă de adult, dezvelit parţial, tot În
caiseta A ,a S.XVII, la adîncime,a de 1,80 m, orientat V-E. Au fost dezvelite: craniul, oasele humerus, omopl.aţii şi oîteva vertebre, restul rămînfod în
profilul estic al casetei. Fără inventar.
Mormîntul nr. 90. Schelet de adult, incomplet, la adîncirnea de 2,25 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele Întinse de-a lungul corpului. Partea
inferioară a scheletului, de la bazin, a fost înlăturată de şanţul de fundaţie al
unui zid aparţinind construcţiilor mănăstireşti, În caseta C ,a S.VIII. Lungimea: 0,76 m. Fără inventar.
În secţiunile nr. XVI şi XVIII, din nordul bisericii actuale, au fost
descoperite cîteva morminte În ciste, construite din lespezi de piatră de calcar, refolosite, care, deşi lipsite ,de inventar, fac parte dintr-o perioadă mai
tîrzie (eventual începînd cu sec. al XIII-lea) 10 , .socotind atît după acest mod
de înmormîntare, cît şi după faptul că unele dintre ele (M. 92) au rfost
aşez,ate pe temelia unui zid al biseri,cii romanice, distmsă ,probabil cu ocazia
În vaziei tă tare de la 1241.
Mormîntul nr. 91. Schelet de adult, incomplet, la adîncimea de 2,48 m,
orientat V-E, culcat pe spate. Partea superioară a scheletului, pînă la bazin,
lipseşte. S-au mai păstrat din cistă doar două lespezi paralele, de 0,80 m
lungime, aşezate la 0,45 m distanţă una de alta, care încadrau picioarele
defunctuJ.ui.
Mormîntul nr. 92. Schelet de copil, fotreg, la adîncimea de 2,40 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele ,întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 0,90 m. Scheletul a fost aşezat pe temelia navei de sud a basil~cii romanice. Cista a fost construită din lespezi de piatră refolosite, aşezate cîte
trei pe fiecare latură. Lespedea care incadra picioarele pe latura de nord ,s-a
dovedit a fi, de fapt, o sculptură romană martekttă şi adaptată ,dimensiunilor
necesare pentru construirea cistei (pi. VII). Craniul a fost încadrat, suplimentar, de două jumătăţi de cărămizi romane şi acoperit cu un al trei~ea fragment de cărămidă romană, cu inscripţi.a R P N săpată fo pasta ,crudă 11 • In10 Asupra cîtorv:i morminte în ciste, descoperite în sudul Transilvaniei, la Sebeş-Alba
~i Cridiu, vezi R. Heitel, Al. Bogdan, în Apulum, Vll/1, 1968, ,p. 488.
11 In decursul cercetări-lor au fost descoperite destul de multe ur,me materiale romane
(ceramică, cărămizi, ţigle, pişcoturi de pavaj, elemente de hypocaustum, pietre fasonate etc.),
pentru a putea presupune existenţa unei eventuale villa rustica, dacă nu chiar pe terasa
fortificaţiei, în orice caz Într-un punct apropiat. Cîteva fr-1gmente de monumente funerare
sau altare (publicate de I. Pisc, În Potaissa, II, 1980, p. 123-124), capiteluri decorate cu
ove, fragmente sculpturale, au fost refolosite în fundaţiile construqiilor medieval-timpurii.
Piatra sculptată, martelată şi utilizată la sarcofagul lui M. 92 merită să reţină atenţia
specialiştilor. Ea reprezintă, fără îndoială, statuia unui militar, poate a unui personaj de
va?ă, în măr~me naturală (în prezent d~mensiunile ei sînt de 97X 67X 12 om). Personajul este
îmbrăcat cu o tunică pînă sub genunchi, ale cărei falduri sînt tratate cu deosebită îngr,ijire.
Antebraţul drept este ridicat spre umărul stîng, fiind acoperit de faldurile veşmîntului. Mijlocul pare strfos într-un cingulum, de care este erinsă o ~iesă compusă În partea superioară
dintr-o rozetă, pr,elungită cu o garnitură În forma de inima, decorată cu striuri, pe care s-au
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treaga cistă, la rîndul ei, a fost acoperită cu trei lespezi mari de ,piatră (fig.
3/1).
Morrruntul nr. 93. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,45 m,
orientat V-E, culcat pe .spate, ou bra,ţul drept pe lingă corp, iar cu cel stîng
pe piept. S...a păstrat doar craniul, omoplaţii, oasele braţelor şi oîteva vertebre. Defunctul a fost aşezat de asemenea Într-o cistă, ,construită din cîte
patru lespezi de piatră de fiecare parte şi acoperită, de asemenea, cu lespezi,
din care s-au păstrat doar două, deasupra părţii superioare a scheletului
(fig. 3/2).
Mormîntul nr. 94. Sohelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,47 m,
orientat V-E, culcat pe spate. S...au păstrat: craniul, cîteva vertebre, braţul
drept şi oasele membrelor inferioare. Cista ,a fost construită din cîte patru
lespezi de fiecare parte, spaţiul interior fiind de 0,50 m lăţ:me. Craniul a fost
încadrat, ca şi :în .cazul lui M. 92, de trei cărămizi romane fragmentare. Capacul cistei era compus din patru lespezi late din ,piatră.
Se impun cîtev,a observaţii generale asupra p~i'ţii din cimitir cercetată
pînă :în prezent. Fireşte, întinderea lui nu o putem deocamdată aprecia. Dar,
în general, după oum se poate vedea din planul săpăturilor, în capătul dinspre vest al secţiunilor săpate mormintele sînt mai rare, ele ,îndesindu-se şi
chiar suprapunîndu-se pe alocuri, în partea de est a aceloraşi secţiuni, spre
biserică. Gropile mormintelor au fost săpate la adîn.cimi nu prea mari, cam la
0,45-0,65 m faţă ,de nivelul corespunzător de călcare. In dteva cazuri
s-au ,putut distinge urme de sicrie, preoum şi numeroase cuie provenir.d de la
acestea. O altă observa-ţie interesantă ar ,fi aceea că deşi cimitirul este legat
de întemeierea mănăstirii benedictine, înmormrîntările nu aparţin exclusiv
comunităţii monastice, ,ci şi ,populaţiei din aşezarea ,învecinată .din afara incintei, după cum o dovedesc unele schelete de femei şi copii. Gît priveşte
inventarul mormintelor, acesta se compune din piese obişnuite de podoabă,
caracteri,stice cimitirelor de la .începutul mileni,ului II: inele de tîmplă, din
argint şi bronz, cu capetele răsucite ,în formă de S, inele digitale şi monede.
Unele morminte au un inventar mai ,bogat, compus din toate piesele menţio
nate (M. 53, M. 75), altele au c.îte trei sau patru inele ,de tîmplă (M. 54, M.
58, M. 76), altele au fie cite unul, fie două inele de tîmplă, iar altele numai
cîte o monedă sau inel digital. Din cele 90 -de morminte apaDţinînd orizontului din sec. XI-XII, un număr de 37 au avut inventar funerar, ceea ce presupun-e un oareoare nivel economic, mai ridicat, al comunităţii din aşezare.
păstrat urme vagi de vopsea roşie. La ioklul scing avea un pugio, cu mînerul relativ lung.
Teaca acestuia, precum şi cureluşa destul de îngustă, sînt decorate ,cu cite un şir de romburi
inci7..ate. La gÎt purta probabil un medalion circular, din care 5·a păstrat ,partea inferioară.
Lăsînd ,pe seama special,iştitlor ·Încadrarea -tipologică şi cronologică a ,piesei, so:otvm că în ceea ice priveşte -garnitura sau eohiipamentul militar de la cingătoarea personajului - nu ne
putem îndepărta prea mult de ânceocarea de reconstituire a unui balteus făcută de Jiirgen
Oldenstein, Jn Ber RGK, 57, 1976, p. 226-234. Cît priveşte inscr.ipţia de pe cărămidă, neînca.drată
în cartuş, ea s-ar rputea Întregi R(es) P(ublica) N(apocensis) (sugesţie pentru care-i mulţumim
lui I. Piso). Inocripţii de acest gen smt cunoscute de pe monumente litice de la Drobeta (!DR,
II, Bucureşti, 1977, p. 22-23), precum şi din alte oraşe romane, ca Porolissum, Napoca etc.
1n cazul unor prqprietari ,particulari de ateliere, numele acestora apare frecvent ,pe cără
mizi. Piesa fo discuţie, <leo~amdată unică pentru această parte a rprovinciei, ,pare să ateste
faptul .că la Napoca fun,qiona un atelier orăşenesc (vezi I. Mitrofan, în ActaMN, II, 1965,
p. 212).
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Revenind asupra unor piese de podoabă, cum ar rfi inelele de tiîmplă, o
încadrare tipologică şi cronologică mai restrînsă, după criteriul materialului
şi al dimensiunilor, ar .fi lipsită de perspectivă, -întru<:iît coexistă, la acelaşi individ, 'În n,umeroase cazuri, piese ,de mărimi ,şi materiale d~ferite. fo stadiul
actual al cercetărilor, cronologia cimitirului este asigurată de limitele impuse
de monede, 40 caz.ul celor 41 de morminte tratate în ,prezentul studiu, între
sf4rşitul se-c. al Xi-lea şi mijlocul ,sec. al XII-iea (moneda de la Ladi5la,u I şi
cea de la Geza II), iar an cazul celor 49 morminte tratate anterior, iÎntre sfîrşi
tul sec. al Xi-lea şi sfîrşitul sec. al XII-iea (monedele de la Ladislau I ~i
Bela III).
E de presupus că odată cu asez.area ~n incintă a unor membrii ai ordinului benedictin, poate chiar la ,sfîrşitul secolului al Xi-lea, fo timpul regelui
Ladislau I, conform ·şi tradiţiei păstrate, aceştia, cum era firesc şi binecunoscut din atîtea alte cazuri, ,să-şi .fi constmit, în primul rund, un lă,oaş de cult 12 •
Unele indicii, precum şi descoperirea temeliilor rotondei fo partea de nord a
actualei biserici, ne-.au îndemnat să continuăm cercetările fo acest 5ector, cu
scopul de a găsi substrucţiile bisericii romanice iniţiale. La ·vest de temeliile
rotondei amintite, în S.XVI şi S.XVIII, au fost dezvelite fundaţiile a cinci ziduri, cu orientarea E-V. Reţin atenţia În mod deosebit patru dintre ele, situate la aceeaşi adîncime, de 2,80 m, avînd aceeaşi grosime, între 0,95-1 m, fiind
construite fotr-o tehnică identică, din blocuri de calcar legate cu mortar. Distanţele dintre temelii sînt ,deosebit de interesante: intre cea mai de ,sud,
situată la un metru faţă de fondaţia bisericii gotice (peste care se ridică,
de altfel, nava bisericii actuale) şi o altă temelie, mai la nor-d de ea, este o
distanţă de 3,25 m. Între aceasta şi următoarea distanţa este de 6,25 m. Spaţiul dintre temeliile ,cele mai de nord este, de asemenea, de 3,25 m. Faptul
că aceste temelii au fost surprinse ,în ambele secţiuni ne întăreşte ,presupunerea, deocamdată ca ipoteză de lucru, în acest stadiu al cercetărilor, că avem
de-a face cu o construcţie de tip bazilical, cele patm temelii corespunz:ind
celor două nave laterale şi navei centrale. Fundaţia zidul,ui orientat N-S,
din S.XVI, Închidea navele laterale pe latura de est şi separa nava centrală
de absida altarului. De la acest zid spre est continuă doar cele două temelii ale navei centrale, ceea ce .u indica dezvoltarea abs~dei altarului 13 • Cercetările viitoare, fo ,spaţiul de 3 m lăţime -dintre S. XVI ,şi caseta în care a
fost descoperită rotonda, vor confirma, eventual, existenţa presupusei a:b.side.
12

Prima

menţiune documentară

a

.mănăstirji

de la Cluj,

cunoscută pînă

acum, se

află

în actul papei Honoriu al III-iea, din 21 iunie 1222, prin care se cere unor prelaţi să facă
cercetări .în liuigiul dintre e;piscopul Wilhelm al Transilvanici şi abatele amintitei mănăstiri,
arătînd, printre altele, d episcopul Adrian (1181-1202), ,.care pe vremuri, după a a dări

mat pomenita mănăstire", s-a dedat la persecuţii Împotriva că.lu gărilor ( Documente privitoare la istoria României, C, Transilvan-ia, veac. XI-XIII, I, Bucureşti, 1951, p. 186-187).
13 Cunoscute încă din sec. al IX-iea fo apusul Europei, astfel de planuri se generalizează şi .în Europa centrală în secolele X-XI, ca analogii mai apropiate •putînd fi amintite
cele ale basili·oilor <lin Augsburg, Liittich, Magdeburg şi Regensburg (Vaclav Richter, Die
Anfiinge der Gro{Jmăhrirchen Architektur, în Magna Moravia, Praha, 1965, ip!. LX/22 (II),
LXXIX/227, LXXXI/235, XCI/337). ln Tran~ilvania se poate lua În considerare planul
bazilical al catedralei romano-catolice I de la Alba Iulia, coru;truită În jurul anului 1100
(V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările române, Bucureşui, 1959, ip. 22-23 şi bibl.,
tig. 33).
1

10 - Acta Mvsei Napocensis -

voi. XVlll/1981
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Datorită unor construcţii şi ,demolări în etape diferire, pe acelaşi loc, stratigrafia, în cea mai mare· parte, nu ne poate oferi observaţii concludente şi
elemente si,gure de datare. Totuşi, construqia aceasta pare să fi fost distrusă
destul de timpuriu, având în vedere cista găsită pe temelia ,de sud a navei
laterale, Între m 1-2, construită din blocuri refolosite, printre care şi fragmentul de 5oul,pt.ură romană deja amintit, ce adăpostea saheletul de copil
(M. 92), cu ,craniul :Încadrat de trei cărămizi romane, una av,înd inscripţia
R P N. ln ori,ce caz, pe la mijlocul sec. al XIV-lea biserica romanică era
distrusă, terenul nivelat, dovadă stînd atît stratigrafia, cît şi o monedă a
lui Ludovi c I de Anjou (1342-1382) 14 ,găs,i,tă iÎntr-un ,strat de nive!are
situat deasupra teme!iei de nord a navei centrale, 1n S.XVI, la m 13,20.
Foarte ,probabil că în veacul al XIV-iea a 1nceput şantierul construcţiei bisericii gotice, ,a cărei temelie de nord, prevăzută cu contraforţi, dintre care
doi au fost ,dezveliţi ,în cele două seqiuni, a distrus par,ţial fondaţia exterioară
a navei laterale sudice, precum şi numeroase morminte ,contemporane cu basilica romanică.
Fundaţia scoasă pînă la ultimul nivel, orientată E-V, care străbate, după
cum se observă în plan, S.XVIII şi S.XVI, depăşind zidul orientat N-S ce
închidea navele laterale pe latura de est, nu poate fi pusă ,în legătură cu cele
patru temelii, nici ca grosime, nici din punct de vedere ,stratigrafic, ci, mai
degrabă, pare ,a fi mai veche, poate romană, trebuind, eventual, corelată cu
cele două :fondaţii paralele, avînd aceeaşi orientare, descoperite -mb ,substrucţiile rotondei.
Ca şi :in cazul altor mănăstiri, şi cea benedictină de la Cluj-Mănăştur
trebuie să fi ,avut o fortificaţie proprie, foarte probabil de plan rectangular 15 •
In S.XV, între m 21,25-24,00 şi ,în caseta A ,a aceleiaşi seeţiuni, a fost
dezvelit colţul unei incinte de piatră, al cărei zid are o grosime de 2,75 rr1
şi este construit ,din blocuri mari, fasonate la exterior şi legate ,cu mortar. Temelia zidului pătrunde pînă la 1,45 m adîncime, faţă de nivelul de construcţie contemporan, astfel că înălţimea totală a zidului pă,strat măsoară 3,30 m.
Pe nivelul de construeţie, ,situat la adîncimea de 2,40 m, lingă zid, s-a găsit
ceramică cenuşie din ,pastă foarte fină, cu pereţii subţiri, datată în general
la sfîrşitul sec. al Xiii-lea şi În cel următor. De la colţul sud-vestic al incintei zidurile continuă spre est (a fost dezvelită faţa interioară pe o distanţă
de 9 m) şi ,spre nord. Latura vestică a fortificaţiei a fost surprinsă at-ît în
caseta A, oh şi în S.IX ,şi S.XVII, •sub forma unui zid scos (în S.XVII zidul
scos are o lăţime de 3 m, fotre m 27-30). La distanţa de 5 m -de zidul sudic
al incintei, În caseta A a S.XV, a fost dezvelită temeFa unui zid paralel cu
1

u CNH, II, nr. 189 A.
15 Cu ocazia atacului -mongol din 1241 sînt amintite fortificaţiile mănăstirii de la
!gril, în spatele cărora s-a adăpostit o numeroasă populayie (Rogerius, Carmen miserabile,
în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, V-VI, Bucureşti, 1935, c;i;p. 37-38, p.
91-92. Asupra fortificaţiei mănăstirii Gîrţa, vezi V. Vătăşianu, op. cit., p. 98-105 şi
bibl., fig. 88. Pe un ,portret votiv, ,păstrat la Muzeul de artă din Cluj-Napoca, princ~pele
Ştefan Bathori ţine în mînă biseri.ca de 'la Gluj-Mănăşnu-r, care, văZ1Ută dinspre sud, a,p.are cu
un zid de .piatră înconjurător şi cu un turn În colţul de sud-est (vezi şi J. Eszterhazy, în
ArchKozl, VII, 1868, p. 108-109).
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aceasta, lată de 1,75 m, care, în ansamblu cu celelalte două, putea constitui
latura nordică ,a unui eventual turn ,de colţ. Ulterior, fo ,acea,stă porţiune, .pînă
în veacul nostru, ,a u exi;stat -di!ferite amenajări 16 •
După cum se poate observa din profilele de sud ale S.XV şi S.XVII
(pl. VI), cel mai ,de sus nivel cu aşchii de piatr ă provine, fără Îlndoială, de
la atelierul pietrnrilor ce activa ,î n faza ridicării bisericii gotice ,ş i a construcţiilor mănăstireşti, acest nivel fiinld ulterio r zidului de incintă al mănă,stirii. Existenţa unei fortificaţii cu ziduri de piatră, propriu-rzisă a m ă nă,stirii, este atestată, destul de vag, ce-i drept, fo veaoul .al XiV-lea . În 1466 Matia Corvi nul
porunceş te abatelui Petru Pecsvaradi, implic,a t în complotul nobiliar iîmpotriva sa -ş i ac.uzat de oră şenii din Clu~ pentru acte ,de ,samavolnicie, .să dă rîme
fortificaţia din jurul mănă, sti rii 17 •
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Asupra cer-cetărilor din S.VITI -caseta C ,şi S.XIX, unde au fo-st descoperite o serie ,de ziiduri -c onstruite (duipă cum s~a putut o'hserva din punct de
vedere stratigrafic) ,În etape ,diiferite, deocamdată nu ne putem pronunţa . Cu
16 Un peisaj ,din 1843, · intitulat Capelă pe lingă Cluj, semnat de Teodor Glatz, păstr.at
în Muzeul Brukenthal din Sib.iu, înfăţişează altarul biserilicii gotuce şi ruina colţului de ,sudvest a incintei, transformată într-o lo cui nţă vPL VIII/2).
17 „dictum fortalicium distrahere et diruere deb~atis" ~E. Jak-ah, Oklevelta•r Kolozsvâr
tortenetehez, I, Buda, 1870, p. 216).
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cercetărilor viitoare fo această zonă, -cînd se va mări 1suprafaţa dezvelită, sperăm că ,se vor desluşi mai dar unele planuri şi succesiunea -în timp
a unor :încăperi, care trebuie .să .fi aparţinut mănă,stirii, pe care, :În momentul
de faţă, doar le bănuim.

ocazia

In ,concluzie, unele obiective nou descoperite ,în complexul de la Clujmai al<:s cele apar,ţinî!ld ~rioa~ei medieval: i;_impurii, con~r~buie
substanţial la confirmarea ipotezei mai vechi enunţate, ca, mamte de existenţa
lăcaşului mănăstiresc şi a cimi,cirului .adiacent, ,În interiorul incintei a foncţionat o aşezare cu locuinţe ,semilîn,gropate şi de ,suprafaţă, contemporană ,cu
primele .faze ale cetăţii de păm1nt ,şi lemn. De asemenea, au fost obţinute dteva ,date noi relative la existenţa ~i la pl.anul bi,sericii romanice şi a fortificaţiei-de piatră a mănăstirii, ridicată către sfîrşitul veacului al XIII-lea sau la
începutul celui urmăitor, după ce mai vechea cetate de pămînt cu palisadă şi-a
pierdut rolul, în mod sigur după invaziile tătăreşti 18 şi odată cu dezvoltarea
oraşului medieval Cluj.
Mănăştu_r,
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BETRACHTUNGEN ZUM CHR.ONOLOGISCHEN VERHALTNIS
ZWISCHEN SIEDLUNG UND FRIEDHOF VON GLUJ.JMANA 5TUR
,(Zusammenfassung)
Die archaologischen Forschungen .in den vergangenen zwei Jahren gestatten neue Ausgangspunkte zur Deuwng .cler chronologischen Aufeinan<lerfolge von Siedlung und Friedhof
im nordli-chen Abschniitt des Festung-svorwerks. Wie aus den aus Wohnungen herriihrenden
Funden hervorgeht, wurde die Siedlung vom 9. bis in die zweite Halfte des 11. Jahrhunidem
bewohnt und war demgemass mit den ersten Phasen der Er<l- und Holzburg zeiogleich. Am
Ende des 11. Jahrhunderts wirid die Siedlung aufgelassen ,und ihre Stelle von dem in .unmittelbarer Nahe zur Benediktinerkirche angelegten Fr~edhof eingenommen. Bisher wurde die
Grundmauer einer scheinbar dreischiffigen romanischen Basilika teilweise freigelegt, wie au.eh
Absc:hnitte des gegen En<le des 13. ·und Anfang des 14. Jahrhunderts errichteten Mauerwerks,
dass das Kloster umgab.

18 Distrugerea cetăţii Cluj de către tătari, la 1241, este menţionată În două izvoare
narative: Annaler Friracenrer şi Notitia monarterii Epternacemis, În Catalogur Fontium
Hirtoriae Hungaricae, ed. A. F. Gombos, I, ,p. 131 şi II, p. 1709. Gît priveşte atacul tătari
lor asupra mănăstirii la 1285, cu ocazi.a celei de-a doua invazii În Transilvania, s-ar putea
cita un document din 1296, prin care abatele Henric cere regelui Andrei III repunerea Într-o serie de drepturi as11pra satului Mănăştur, motivînd că .privilegiile mai vechi au fost
pierdute cu ocazia invaziei tătare din timpul regelu.i La,dislau IV (.,villa Monostur, rub eodem
monarterio existens ... cum quibusvir utilitatibus, et decimir in toto, et integre, port plagam
Tartarorum, temporir serenirsimi principir Ladislai condam Regir Ungariae, recolendae memoriae /actam .. . ", în Decreta et vitae regum Ungariae qui Tramilvaniam posseder1mt, ed.
Johannes Szegedi, Guj, 1753, p. 371-372).

