NOI CERCETARI ARHEOWGICE
LA COMPLEXUL MEDIEVAL TIMPURIU
DE LA CLUJ-MĂNĂŞTUR
Prezentul studiu îşi propune vailorificarea ultimelor cercetări din
complexul feudail.-timpuriu de la Cluj-Mănăştur, pe linia mai vechilor
cercetări, ale căror rezultate şi concluzii au constituit obiectul unor studii
publicate antc>rior 1.
In campaniile de săpături din anii 1981-1982 au fost descoperite noi
cumplc'Xt' de locuire aparţinînd aşezării fortificate, anterioară aşezămîn
tulu i mănăstiresc. Astfel, în S XXII între m. 0-4,50 a fost săpată o
locuinţă adîncită în lutui! garlben cu aproximativ 0,40 m, care, din cauza
aclinc:mii mari faţă de nivelul actual (2,23-2,25 m), nu a fost dezvelită
integrc:1 şi deci nu i s-au putut determina dimensiunile exacte, putîndu-se aprecia doar atît că are o lungime de peste 4,50 m. In apropierea
profilului de vest al acestei secţiuni (m -l,50), se află o groapă cu diametrul de 0,12 m, aparţinînd unuia dintre parii de susţinere ai acoperişului locuinţei. Pe podea a fost descoperită ceramică lucrată cu mîna şi
cu roata rapjdă. Din prima categorie fa.c parte mai multe fragmente de
tă\'iţe de lut cu pereţi mai înailţi sau mai scunzi (pl. II, 9, 10). Celei de
3 doua categorii îi aparţin fragmente de ceramică cenuşie-negridoasă, din
pastă fină, bine arsă, cu buza teşită şi răsfi·întă spre exterior, ornamentat{1 cu alveole imediat sub buză (pl. II, 1, 3) şi cu striuri orizontale, paralele pc întreaga suprafaţă a vasului (pl. II, 2, 4-8). După ceramică,
loc:uinţ;:i se> încadreoză în nivelul de locuire din s·ec. X, eventual început ul sec. XI, mai ales că inventarul pomenit este similar cu cel desC'Pperit în aHe complexe de loc11i!'f,· clin aşezare, cercetate anterior 2. Intre
m 8,50-12,50 au fost surprinse un şir de patru gropi de pari cu diametrul de 0,15 m, echidistanţate la 1 m unele de altele şi adîncile în
lutul galben. in apropiere (m 12,25-13,75) a fost golită o groapă circular:;, adîncă de 1,12 m, probabil o groapă de provizii aparţinătoare unei
locuinţe de suprafaţă, cu una dintre laturi formată din şirul de gropi
de pari amintiţi mai înainte. De pe nivelul de călcare au fost recoltate
frc1gment0 cerami·ce de .culoare neagră, rlucrate Ila roată, din pastă fină,
clar şi conţinînd mult nisip ca degresant, arse complet, ornamentate cu
şiruri de alveole şi cu rotiţa (pl. II, 11; pl. III, 10). Unul dintre fragmente
prezintă un decor mai aparte alcătuit dintr-o ~inie ondulată, împunsă
turi şi cerculeţe incizate. Această ~locuinţă pare a fi ceva mai tîrzie decît
ce?, precedentă, avînd în vedere formele şi decorul ceramicii caracteristice
pentru sec. al Xl-lea3. Alte complexe de locuire din sec. a:l XI-lea au
1 P. Iambor, Şt. Matei, în AIIAC, XVII, 1976, p. 291-304; idem, în ActaMN,
XVI, 1979, p. 599-620; idem, în ActaMN, XVIII, 1981, p. 129-150.
z P. Iambor, Şt. Matei, în ActaMN, XVIII, 1981, p. 129-131 şi bibliografia.
J P. Iambor, Şt. Matei, în ActaMN, XVI, 1979, p. 600 şi bibliografia.
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fost descoperite şi m S XXIII, constînd mai întîi dintr-o platformă de
lut galben situat[i între m 8-12,50, la adîncimea de 2,08 m, care este de
fapt prelungirea locuinţei descoperite anterior în S XV 4 . Locuinţa este
cu certitudine anterioară cimitirului, deoarece M. 135 străpunge podeaua
acesteia, iar M. 128 s-a situat deasupra podelei. În .capătllll vestic al acestei platforme zac două grinzi carbonizate, urme ale incendiului care a
mistuit locuinta.
In capă tui vestic al sccţi unii (m 0-3), constînd dintr-o podea ele lut
galben, la adîncirnea de 2,-±5 m, a fost descoperită o altă locuinţă, măr
ginită spre est ele un şir de trei lespezi de piatră, ea fiind suprapusă dP
un cuptor de formă ovală, construit din blocuri de piatră ele calcar, cu
diametrul marc de 2,50 m, avînd în interior un strat de cenuşă gros elf'
0,30 m. în locuinţă şi în cuptorul care o suprapune nu au fost găsite mat0riale arheologice şi din acest motiv nu putem preciza perioada funcţio
nării lor. Avînd însă în vedere faptul că se află în imediata vecinătate
a cimitirului, trebuie să presupunem că ele nu pot fi decît anterioare
perioadei de început a înmormîntări1lor (sfîrşitul sec. al XI-lea). În n;velul de locuire corespunzător platformei de lut, dar ceva mai spre e,;t,
au fost descoperite fragmente ceramice de culoare cărămizie şi neag:·ă,
lucrate la roată, cu ardere completă şi ornamentate cu impresiuni, caraC'teristice în această aşezare pentru sec. al XI-tlea 5 (pl. IV, 1-7).
Continuînd cercetarea în zona construcţiilor mănăstireşti, din pa'.·tea de nord a actualei biserici, în S XXIV, au fost surprinse resturile
unei locuinţe situate la aclîncimea de 2,85 m, sub temelia unui zid a,;upra căruia vom reveni mai jos. Locuinţa este cuprinsă între rn 10-11,!30
şi clin umplutura ei au fost scoase fragmente ceramice de ila vase de Lp
borcan lucrate la roată, din pastă fină, complet arsă, de culoare cenu~C'
şi neagră. Cît priveşte decorul, predomină registrele de linii ondulate
situate imediat sub buza vasului, urmate de striuri orizontale incizate'
(pl. III, 1, 2; pl. IV, 8). Alte fragmente sînt ornamentate numai cu lin!i
orizontale incizate începînc\ imediat de sub buză (pl. III, 3, 4, 5). In sfîrşit
decorul cu impresiuni mai mici sau mai mari rea:lizate cu rotiţa dinţată
este prezent pe o scrie de fragmente (pl. III, 8; pl. IV, 9), iar pc altr'le,
registre de striuri paralel0 dispuse 1la distanţe egale (pl. IV, 10). După
materialul cnamic, a.ceastă locuinţă pare a fi contemporană cu cea surprinsă în S XVI între m 4-7, arnînclouă încadrîndu-se în sec. X-XI.
O altă locuinţ[1 adîncită a fost săpată în S XXV, între m 5,50-9,GO,
podeaua ei aflînclu-se la adîncimea de 2,95 m (n.a.), respectiv la 0,60 m
faţ.ă de nivelul contemporan. Locuinţa avînd orientarea oblică fată de
secţiune, s-a putut determina latura de nord-est, lungă de 4 m. În ~olţul
ele sud-est se afla un cuptor de formă rectangulară clădit din blocuri de
calcar, a cărui vatră se situa cu 0,40 rn mai sus de-cît podeaua locuinţf'!.
După cantitatea de bolovani de rîu descoperiţi în interior, foarte prubabil că acest cuptor era boltit. Inventarul arheologic constă din cenmică şi un cuţit din fier. Din categoria ceramicii lucrate cu mîna fac
parte cîteva fragmente' de tăviţe din tlut de formă circulară cu fundul
gros şi gardini mai subţiri şi scunde (pl. V, 1, 2). Restul ceramicii eo;tt'
1

4

5

P. Iambor, Şt. Malei, în Acta:\1N, XVIII, 1981, p. 134.
Ibidem.
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lucrat la roată şi este de culoare neagră şi roşcată, avînd buza răsfrîntă
:;;i teşită, pasta fină şi ardere completă. Unele fragmente sînt ornamentate .cu benzi de linii incizate ondulate asociate cu striuri orizontaile (pl.
V, 3, 4), ailtele sînt decorate .cu împunsături începînd de sub buză, urmate
de striuri orizontale paralele {pl. V, 5, 6), sau numai cu striuri orizontale
(pi. V, 7). Locuinţa a funcţionat cu siguranţă înaintea cimitirului, avînd
în vedere că M. 157, M. 158 şi M. 159 s-au situat parţia1l peste umplutura
ei, fapt care, asociat cu caracteristicile ceramicii descrise mai sus, datec.ză complexul la sfîrşitul sec. al X-lea prima jumătate a sec. al
XI-lea. Sub jumătatea de vest a locuinţei a existat o groapă de epocă
romană, în umplutura căreia s-au găsit numeroase elemente de pavaj
in formă de pişcot, precum şi fragmente de vase romane.
Analizînd locuinţele, inventarul arheologk, precum şi stratigrafia,
ajlmgem la concluzia enunţată şi cu ailtă ocazie privitoare la raportul
crono:logic dintre aşezare şi .cimitir, anume că locuirea este anterioară
inmormîntări:lor din jurul lăcaşului de cult întemeiat de călugării benedictini la sfîrşitul veacu1lui al XI-iea.
Continuînd cercetarea în zona cimitirului din sec. XI-XII şi parţial
in cea a înmormîntărilor pînă în sec. al XIV-lea, se constată aceleaşi
caracteristici în ritul şi inventarul funerar. Alături de cele 94 de morminte discutate în două studii anterioare, în ultimele campanii de săpă
turi au fost dezvelite încă 65 de schelete, dintre care un număr de 18
au avut inventar, constînd cel mai adesea din inele de tîmplă, inele
cdigita1le, mărgele şi monede.
Mormintul nr. 95. Scht'iet întreg de adult, la adîncimea de 2,05 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lup.gui corpului. Lungimea: 1,71 m.
Mortul a fost aşezat într-o cistă construită din cite patru lespezi de piatră pe

fier are latură şi cite una la fiecare din capete. Inventarul: un denar din argint,
emisiune a reginei Maria (1382-1395)r..
Mormîniul nr. 96. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 1,85 m, orientat
V-E, culcat pe spate cu braţul drept îndoit pe torace, iar cu cel stîng de-a lungul

<:cipului. Lungimea: 1,65 m.

Fără

inventar.

Mormîntul nr. 97. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,05 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele uşor îndoite şi palmele pe bazin. Lungimea:

:I,58 m.

Fără

inventar.

Mormîntul nr. 98. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,30 m, orientat
V-E. Partea superioară a scheletului a fost înlăturată de fundaţia unui zid situat

între m 13,85-14,80 din S XX, iar membrele inferioare, de către groapa lui M. 95.
S-au păstrat doar bazinul, cîteva vertebre şi antebraţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea păstrată: 0,52 m. Fără inventar.
Mormintul nr. 99. Schelet la care s-a dezvelit doar crnniul, la adîncimea de
:2,50 m, restul răminînd în peretele nordic al secţiunii. Fără inventar.
Mormintul nr. 100. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,35 m, orienfat V-E, culcat pe spate, cu braţele de-a lun1ml corpului. Craniul i-a fost deranjat
de M. 110, iar membrele inferioare de la genunchi în jos de către acelaşi zid, situat
Jr.tre m 13.85-H,80. Lungimea păstrată: 1,08 m. Fără inventar.

5

CNH, II, tab!. 7, nr. 114.
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Mormîntul nr. 101. Schelet întreg de amult, la adîncimea de 2,18 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţul drept îndoit pe torace, iar cu cel stîng întins pe
lingă corp. Lungimea: 1,70 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 102. Schelet întreg de copil, cu oasele destul de slab păstrate,
la adîncimea de 2,10 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele aşezate dL•-a
lungul corpului. Lungimea: 0,68 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 103. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,25 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Partea inferioară a
corpului de la bazin în jos a fost deranjată de către M. 110. Lungime·a pi'tstr_i:ă:
0.70 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 104. Schelet incomplC't de adult, la adîncimca de 2,50 m. orit.•ntat clupă to.ate aparenţele V-E. S-au păstrat doar oasele mem\Jrelor· infcl'i•·-'i".'·
restul oaselor fiind înlăturate de gropile mormintelor nr. 105 şi nr. lOfl. Fără in-

ventar.
Mormîntul nr. 105. Schdet de adult, dezvelit parţial, la adîncimea de 2,40 m,
crientat V-E, culcat pe spate, cu braţul drept întins de-a lungul rorpului. Pa1·tea
stingă a scheletului împreună cu craniul au rămas în pcretP!e nordic al secţiunii.
Lungimea: l,fll m. Fără inventar .
.Uormîntul nr. 106. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2.42 m, orienta:. cu o uşoară ckvierl' VN-SE, culcat pe spate, ru braţele întinse de-a lungul
corpului. Lipseşte crnniul, fiind înlăturat cu ocazia construirii temeliei zidului situat
intre m 5,50-6,50 din S XX. Lungimea păstrată: 1,39 m. Fără inventar.
Jlormîntul nr. 107. Sclwlct incomplet de adult, la adîncimea de 1,95 m, orientat
\"-E, culcat pc• spate, cu braţde întinse de-a lun1rnl corpului. Membrele inferioare

au fost înlăturntc> cu ocazia construirii zidului situat între m 5,75-7 din S XX.
Lungimea păstrată: 0,83 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 108. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 1,80 m, ori~
tat V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Membrele inferioare au fost înlăturate de asemenea, cu ocazia construirii zidului menţionat mai
sus. Lungimea păstrată: 1,05 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 109. Schelet de adult, dezvelit parţial, la adîncimca de 2,60 m,
orientat V-E, cu braţul drept îndoit pc bazin. Partea stingă a schdetului, precum
şi partea infrrioară de la piciorul drept au rămas în peretele nordic din S XXI.
Lungimea păstrată: 1,08 m. Fără inventai".
Mormîntul nr. 110. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,21 m, orkntat
V-E. culcat pe spate, cu craniul aplecat spre dreapta, cu braţell' întinse d,•-a
lungul corpului. Grnapa acestui mormînt a deranjat, după cum am menţionat mai
sus, mormintele nr. 100 şi nr. 103. Lungimea: 1,75 m. Fără inventar.
Mormîniul nr. 111. Schelet incomplet de adult, dezvelit parţial, la acl:ncirnL'a
de 2,15 m, orientat V-E, culcat pe spate. Lipsesc craniul şi antebraţul drept, probabil înlăturate cu orazia înmormîntării defunctului din M. 96, iar partea stingă a
scheletului a rămas în peretell' nordic din S XX. Lungimea păstrată: 1,51 m. Inventarul: pe bazin s-au găsit două vl'rigi de mărimi diferite, turnate din bronz şi
şlefuite, pe cca mai mică găsindu-se un rest degradat de piele, provenind probabil de la un cordon .
.Uormîniul nr. 112. Scheletul de adult este incomplet, la adîncimea de 2,4U m,
orientat V-E. culcat pe spatP, cu braţul drept îndoit pe torace, iar cu cel st.îng
!ntins d0-a lungul corpului. Lip5<'şk craniul. care a fost înlăturat, foarte probabil,
cu ocazia construirii cistei pc·ntru M. 96 situat deasupra lui. Lungimea păstrată:
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Mormîntui nr. 113. Schelet incomplet aşezat în dstă, la 1,97 m adîncime, orientat V-E, culcat pe spate. S-au păstrat craniul şi partea superioară a toracelui,
restul scheletului împreună cu cista au fost înlăturate cu ocazia construirii zidului
dintre m 18-19 din S XX. Lungimea păstrată: 0,55 m. Fără inventar.
In partea de vest a S XX au fost deranjate o scrie de morminte cu ocazia
construirii în epoca medieval~irzie a unui cuptor relativ mare, situat intre
m 0-2, printre craniile şi oasele răvăşite găsindu-se o fibulă din fier, de formă
ovală, cu capetele apropiate şi cu ac, din aşa-numitul tip Omega (0meqafibe1n}, cu
diametrul de 4,5 cm, de provenienţă romanăB.
!vlormîntui nr. 114. Schelet de adult dezvelit parţial, la adincimea de 1,05 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţul sting de-a lungul corpului şi cu cel drept
îndoit pe bazin. Membrele inferioare au rămas în peretele estic al S XXIV. Lungimea păstrată: 1,25 m. Fără inventar.
Mormîntui nr. 115. De la acest schelet s-a păstrat doar craniul, restul fiind
seu; cu ocazia unei înmormîntări ulterioare. Fără inventar.
Mormîntui nr. 116. Schelet de adult dezvelit parţial, la adincimea de 1,10 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele aşezate pe bazin. Oasele membrelor inferieare au rămas în peretele de est al secţiunii. Fără inventar.
Mormfntui nr. 117. Schelet de adult dezvelit parţial, la adincimea de 0,97 m,
ori€ntat V-E. Partea de jos a toracelui şi oasele membrelor inferioare au r!lmas
sub peretele de est al secţiunii. Fără inventar.
Mormîntui nr. 118. De la acest schelet a fost dezvelit doar craniul, la adincimea de 0,98 m, rpstul oaselor au rămas în peretele de est al secţiunii. Fără inventar.
Mormîntul nr. 119. Şi la acest schelet a fost• dezvelit numai craniul, la adincimea de 1,05 m, restul oaselor răminind în per{'telc de c-st al secţiunii. f"ără in'.'entar.
Mormîntul nr. 120. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,08 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţul stîng întins dC'-a lungul corpului, iar braţul drept
cu palma pe bazin. S-au păstrat urme de sicriu. Lungimea: 1,67. Fără inventar.
Mormîntui nr. 121. Schelet întreg de adult, la adh1cimea de 2,-17 m, orientat
cu o uşoară deviere NV-SE, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: l,H m. Inventarul: o monedă fragnwnta1·ă din a1·gint c-misă de regele Geza II (1141-1162)~.
1Hormîntul nr. 122. Schelet complet de adult, la adîncimca de 2,45 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,75 m.
Fără

inventar.

Mormintul nr. 123. Schelet complet de copil, la adîncimea de 2,70 m, orientat
\'-E, culcat pl' spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 0,70 m.

In'l;entarul: 1) un colier format din şase mărgele, una de formă bitroneonică, din
de culoan· albastră, uşor irizată, iar celelalte din pastă de lut de forme
d~~toidale şi tronconice, colorate cu pete negre şi galbene; 2) un inel de tîmplă
din bronz, avînd unul dintre capete răsucit în formă de S.
sticlă

Unger, I, tab!. V, nr. 72; CNH, 1, tabl. 9, nr. 145.
Piese asemănătoare din bronz şi din fier şint cunoscute de la
,;i Turda (A. Cătinaş, M. Bărbulescu, în ActaMN, XVI, 1979, p. 122).
~' Unger, I, tab!. IV, nr. 56.
i
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Mormintul nr. 124. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,35 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,86 m.
Inventarul: un denar de argint, emisiunea regelui Ladislau I (1077-1095) 10 , găsită

în mîna

dreaptă.

Mormintul nr. 125. Schelet de copil. la adîncimea de 2,35 m, orientat V-E,

culcat pe spate, cu braţe-Ie întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 0,85 m. Fără
inventar. Scheletul acestui copil a fost găsit lipit de scheletul din M. 124, avind
braţele suprapuse', încît presupunem că morţii făceau parte din aceeaşi familie şi
că au fost înmormîntaţi în acelaşi timp.
Mormîntul nr. 126. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,56 m, ori:c>ntat NV--SE, culcat pc spale, cu brnţele întinse de-a lungul corpului. Craniul, omoplatul stîng cu humerusul lipsesc, fiind înlăturate de M. 124, precum şi membt'de
inferioare de la genunchi în jos, fiind deranjate de M. 134. Lungimea păstrată:
1,38 111. Fără inventar.
Mormîntul nr. 127. SchC'!et întreg de adult, la adîncimea de 2,42 111, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,52 111.
Fără inventar.
Mormîntul nr. 128. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 1,79 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţul stîng întins de-a lungul corpului, iar cu cd dr-.'pi
aşezat cu palma pe bazin. Lungimea: 1,70 m. Fără inventar.
Mormîniul nr. 129. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,08 m, o!'ientat
NV-SE, culcat pe spate, cu braţul drept întins de-a lungul corpului, iar braţul
stîng aşezat cu palma pe bazin. Lungimea: 1,66 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 130. Schelet întreg de adult, la adîndmea de 2,15 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţul drept întins de-a lungul corpului, iar braţul sting
cu palma aşezată pe bazin. Lungimea: 1,65 m. Inventarul: un denar fragmentar
din argint, emisiune a regelui Andrei I (1046-1060) 11 , şase inele de tîmplă, dintre
care cinci din argint cu capetele răsucite în formă de S ~i un inel de tîmplă din
bronz avînd un capăt rupt.
Mormîniul nr. 131. Schelet de adult dezvelit parţial, la adîncimea de 2,80 m,
orientat V-E, culcat pe spate cu braţul drept întins pe lingă corp. Au fost dezvelite
oasele antebraţului drept, partea dreaptă a bazinului şi oasele membrelor inferioare„
restul scheletului rămînînd în peretele de nord al secţiunii. Fără inventar.
Mormîntul nr. 132. Schelet incomplet de copil, la adîncimea de 2,90 111, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Craniul a rămas sub
peretele nordic al secţiunii. Fără inventar.
Mormîntul nr. 133. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 3,20 m, orientat
V-E. S-au păstrat craniul şi vertebrele cervicale, restul scheletului fiind tăiat de
şanţul
tîmplă

zidului de fundaţie al fortificaţiei mănăstirii. Inventarul:
masive din argint cu capeteie răsucite în formă de S.
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Mormîntul nr. 134. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,55 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţul stîng întins de-a lungul corpului, iar cu braţul
drept îndoit spre bazin. Lungimea: 1,60 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 135. Schelet de adolescent dezvelit parţial, la adîncimea · de
2,22 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţul stîng întins de-a lungul corpuluL
A fost dezvelit craniul şi jumătatea stingă a scheletului, restul rămînînd în peretele de sud al secţiunii. Lungimea: 1,31 m. Fără inventar.

iU
11

Unger, I, tab!. III, nr. 16.
Unger, I, tab!. I, nr. 5.
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Mormîntul nr. 136. Schelet întreg de adolescent, la adîncimea de 2,28 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţul drept întins de-a lungul corpului, iar braţul
stîng cu palma aşezată pe bazin. Lungimea: 1,45 m. Inventarul: cinci inele de
timplă mici din argint cu capetele răsucite în formă de S, dintre care două întregi,
iar restul fragmentare.
Mormîntul nr. 137. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 1,80 m, orientat V-E, culcat pe spate cu braţul drept întins de-a lungul corpului, iar braţul
stîng cu palma aşezată pc bazin. Humerusul stîng lipseşte. Lungimea: 1,82 m. Inventarul: un inel de tîmplă din bronz fragmentar şi o monedă fragmentară din
argint, ilizibilă.
Mormîntul nr. 138. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 1,75 m, orientat
V-E, culcat pe spate. Au fost dezvelite oasele membrelor inferioare şi bazinul,
restul rămînînd în peretele de vest al secţiunii. Lungimea păstrată: 1,15 m. Fără
inventar.
Mormîntul nr. 139. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,00 m, orientat V-E. Au fost dl'zvelite oasele membrelor inferioare şi bazinul, restul rămînind
:n peretele de vest al secţiunii. Lungimea: 1,10 m. Fără inventar.
1\formîntul nr. 140. Scht-lct de adult dezvelit parţial, la adîncimca de 2,25 m,
orientat V-E. Au fost dezvelite doar oasele membrelor inferioare, restul răminînd
în peretele de vest al S XXIV. Lungimea păstrată: O,IJO m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 141. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,10 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,76 m.
Inventarul: două inele de tîmplă din argint cu capetele răsucite în formă de S şi
un inel digital dintr-o lamă de argint, decorat prin gravare cu linii oblice formind triunghiuri.
l\Iormîntul nr. 142. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,JO m, oril'ntat
V-E, culcat pe spate, cu braţul drept pe bazin, i,ar braţul sting pe abdomen. Osul
din dreapta al bazinului a fost deranjat, ajungînd intre femure. Lungimea: 1,6G m.
Inventarul: două inE'ie de tîmplă din argint cu capetele răsucite în formă de S,
la timpla dreaptă găsindu-se un al treilea inel, fragmentar, din bronz. Pe torace a
fost descoperită o bucată de sîrmă răsucită din bronz.
Mormîntul nr. 143. Schelet de adult dezvelit parţial, la adîncimea de 2,31 m,
orientat V-E, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Membrele inferioare de la
genunchi în jos au rămas în peretele de est al S XXIV. Lungimea păstrată: 1,30 m.
Fără inventar.
Mormîntul nr. 144. Schelet de adult, dezvelit parţial, la adîncimea de 2,48 m,
orientat V-E. Au fost dezvelite antebraţul şi oasele piciorului drept, restul rămi
nînd în peretele de nord al S XXIV.
Mormîntul nr. 145. Schelet de adult, dezvelit parţial, la adîncimea de 2,10 m,
orientat V-E, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Membrele inferioare au
rămas în peretele de est al S XXIV. Lungimea păstrată: 1,05 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 146. Au fost dezvelite doar oasele membrelor inferioare, restul
scheletului rămînînd în peretele de vest al S XXIV. Fără inventar.
Mormîntul nr. 147. Schelet incomplet de adolescent, la adîncimea de 2,16 m,
orientat V-E, culcat pe spate. S-au păstrat craniul şi partea superioară a toracelui,
restul scheletului a fost înlăturat cu ocazia construirii zidului dintre m 18,70-19,20
din S XXV.
Mormîntul nr. 148. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,20 m, orientat
V--E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,59 m.
Fliră inventar.
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i\formîntizl nr. 149. Schelet incomplet de adult, la adindmea de 2,10 m, orientat V-E, culcat 1w sp~ite cu braţul drept întins pe lingă corp. Lipsesc craniul,
partea superioară a ioracdui, preL·urn şi braţul stîng, fiind înlăturate cu ocazia
construii·ii unui ;;id s;tuat intrl' m 15,50-Hi,50 din S XXV. Lungimea păstrată:
1,50 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 150. Schelet înt1"€g de adult, la adîncimea de 2,-l::i m, odentat
cu o oarn.:an· d''vi„1·e SV-NE, culcat pe spate, ('U braţPk înlinse ck-a lungul
corpului. LungimL'a: 1,70 m. Fă1·ă inventar.
Mor111intul nr. 151. Schelet de adult, dezvelit par\ial, la adincimPa de 2,25 m,
orientat NV--S::. culcat pe spate, cu braţul stîng întins de-a lungul corpului. Partea
clrPap:ă <J sclwl..tului, precum şi membrPle inferioare au rămas nedezvelite în pcrell'l<" dl' sud al S XXV. Lungim<-•a păstrată: 0.70 m. Inventarul: două inele de tîmplă
dir: argint, l1li!oive, destul de slab păstrate, cu capetele rupte, precum !ii un fragm1 nt de s'.nnă subţire din argint, care provine foal'te probabil tot de la un inel
de timplă.
Mormîntul nr. Li2. Schelet într-eg de adult, la adîncimea de 2,40 m, orientat
NV-SE, cukat pe spate, cu braţele îndoite pe torace. Lingă craniu s-a găsit o
cărămidă romană. Lungimea: 1,74 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 153. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,40 m, orientat
NV-SE, culcat pe spate, cu bra\elc îndoite pe torace. Lungimea: l,7fi m. Inventarul: două inele de timplă din argint, relativ mici, capătul unuia fiind îndoit în
formă de S, iar capătul celuilalt fiind rupt.
Mormintul nr. 154. Schelet întreg de adult, la adinciml'a dP 2,4:l m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu bra\ul drept îndoit pe bazin şi cu cel stîng întins de-a
lungul corpului. Lungimea: l,Bl m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 155. Schel«c>t de adult incomplet, la adîncimea de 2,45 m, orientat NV-SE. S-au dezvelit doar oasele membrelor inferioare, restul scheletului ră„
minînd in peretele nordic ai S XXV. Fără inventar.
Mormîntul nr. 156. Schelet ÎIJ.lreg de adolescent, la adîncimea de 2,45 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţdc îndoite pe torace. Lungimea: 1,47 m. Inventarul: două inele de tîmplă din br-onz, capătul unuia fiind îndoit in formă de S,
capătul celuilalt fiind rupt.
Mormintul nr. 157. Schelet întreg de adult, la adincimea de 2,62 m, orientat
NV-SE, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. LWlgimca: 1,62 m.
Inventarul: patru inele de tîmplă din argint, fragmentare şi foarte prost păstrate,
la două dintre ele capetele sint îndoite în formă de S, şi un inel digital împletit
din două sîrme de argint, cu capetele ascuţite şi apropiate, găsit pe o falangă de la
mina dreaptă.
l\formintul nr. 158. Schelet întreg de copil, rău păstrat, la adîncimea de
2,45 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului.
Lungimea: 0,97 m. Inventarul: două fragmente de sîrmă din argint care par să
provină dp la un inel de timplă şi un obol de argint de la re.gPle Bela II (11311141)12.

Mormintul nr. l:î9. Schelet întreg de adult, la adîncimea de 2,!i5 m, orientat
\--E. culcat pe spate, cu craniu aplecat spre stinga şi cu braţele întinse de-a
lungul corpului. Lungimea: 1,64 m. Inventarul: pe o falangă de I.a mina dreaptă
s-:; găsit un inel digital din argint, împletit din trei sîrme, avlnd cele
asl 1.:\itl' şi aprnpiate.
12

CNH, I, nr. BI.

două

capete

CLRCETARI ARHEOLOGICE LA CLUJ-MĂNĂŞTl."R

139

Faţă de observaţiile anterioare privind ritul şi ritualu1l funerar, şi
cu această ocazie se constată aceleaşi caracteristici în ce priveşte orientarea mormintelor, majoritatea fiind lipsite de sicriu, precum şi proporţia mai redusă a celor cu inventar funerar. Cit priveşte densitatea înmormîntărilor, s-a constatat o mai mare aglomerare şi chiar cazuri de suprapuneri de morminte în teritoriul din imediata vf'cinătate a lăcaşului de
cult13 •
în zona situată la nord de biserica actuală au fost continuate cercetările avînd drept obiectiv principal lămmirea traseului unor temelii de
ziduri aparţinătoare construcţihlo:r mănăstireşti. Unele dintre acestea, descoperite anterior în secţiunile XXI şi XVIII, continuă spre răsărit, fiind
dezvelite şi în S XXIV între m 5-6,25 şi respectiv între m 10,20-11,70,
fiind în cea mai mare parte scoase, rămînînd doar cel mai de jos rînd
de piatră de rîu şi de .calcar (pL I). Aceste temelii au fost surprinse şi cu
ocazia cercetărilor din zona rotondei, sub fundaţia acesteia, ele constituind
vestigii, fie ale celei mai vechi clădiri aparţinînd complexului mănăsti
resc, fie poate al vechii bazilici, în construcţia lor fiind refolosite şi
blocuri romane, unele cu inscripţii. Celelalte fundaţii de ziduri apărute în
S XVI şi S XXIII nu-şi mai continuă traseul spre e::>t, însă, în S XXIV
între m 15,20-17, există o temeliC' de zid construită din blocuri de calcar, adîncită în lutul galben pînă la 2,75 m. Rostul acesteia nu-l putem
deocamdată preciza, mai ales că ol nu există în sC'cţiunile din partea de
vest (vezi pl. I).
La capătUJl de est al secţiunii XX, zidul al doilc>a clinsprC' nord, descoperit în S XVIII, ccite~te înspre nord, !egînclu-se prnbabH cu cea mai
nordică temelie clc·scoperită în S XVIII şi f<"cîncl partf' dit-;tr-ri cl2'ich0
despre a cărei datare nu ne putem Pxprimă, dat fiind că desele intervenţii şi răscoliri au distrus aproc1pe complet slrafo!rafia iniţială. Alte
două temoli\ ccmplet scciaso, cu orientarea N-S, au fost descoperite în
S XXIV între m 7,50-8,50 şi respectiv între m 13,85-14,85, la adîncimea de 2,50 m.
Cit priveşte temeliile cle<;roporite în S XXV (vezi pi. I) parţial s<'CJase, acestea sînt probabil adăugiri ale clătfa·ii dPsroperite anterior în S IY.
O temelie orientată N-S, în S XX, cu li'\ţirme<1 ele' 1,25 m, construită cl'.n
piatră de calcar, a cărl'i şanţ d;' fund'1ţiC' ta'.c• morminie>lr~ nr. 107 şi nr.
108, pare a fi contim1area z'.dului clin caspla B. După poziţia lui faţă ele
aharul b:srricii gotice, am pulen. să pn'supunem C''1 fiirn: zidul ele pe latura estică a fortificaţiC'i mănăstirii. Latura de \·'C'St " acestui zid de !ncintă a fost dezvelită în S IX, S XV, S XVII şi S XXIII, fiind î:lsă mult
mai lată (3,10 m), iar o parte din teme:ia ele pc latura de sud a fo.rt:ficaţiei mănăstirii a fost descoperită în S XV. Din ob,ervaţiile stratigra-

1:1 in cursul cercetărilor s-au putut preciza limitelp cimitirului din sec. XIXII şi, avînd în vedere cele 159 de morminte întregi, la care se adaugă aproximativ
altde :io deranjate, descoperite pe o suprafaţă dL' 50:l mp, putem aprecia că pe
suprafaţa rămasă nesăpată de peste 3. 100 mp, conform densităţii de un mom1int
la trei mp, ar mai fi un număr de aproape 1.000 de morminte. Aceasta înseamnă că,
într-o perioadă de un veac ~i jumătate dt a fost cimitirul în funcţiune, pentru
aproximativ cinci gc·ne1·aţii, aşezarea avea o populaţie relativ numeroasă pentru
epoca aceea.
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fice discutate cu alte prilejuri, fortificaţia mănăstirii a fost construită la
sfîrşituJ veacului a;l XIII-lea sau începutul celui următor.
În urma cel.or discutate mai sus, se constată faptul că observaţiile
anterioa,re nu sînt infirmate de cercetările din ultimele două campanii
de săpături, atît în ceea ,ce priveşte datarea aşezării din interiorul incintei, cît şi în ceea ce priveşte succesiunea aşezare-cimitir. În toate
cazurile, unde au fost surprinse locuinţe, e~e s-au dovedit a fi anterioare
înmormîntărilor de la finele veacului al XI-:lea şi din cel următor. Ră
mînem deocamdată încă în domeniul presupuneri1lor în ceea c€ priveşte
existenţa în partea de nord a bisericii actuale a il.ăcaşului de cult romanic.
Din planul săpăturilor rezultă că temeliile dezvelite aparţineau mai degrabă clădirilor mănăstireşti în diferite etape, -că.rora li s-a integrat la
un moment dat capela - rotondă, lăcaşul de cult propriu-zis putînd fi
situat sub biserica actuailă. Este adevă,rat că nu a fost săpată întreaga
suprafaţă din această zonă şi eventualele cercetări viitoare vor putea
aduce date noi. Ceea ,ce ni se pare însă deosebit de important, este faptul
că cele două temelii amintite mai sus (în S XXIV între m 7,50-8,50 şi
13,85-14,85) nu sînt din epoca romană, cum am crezut iniţial, ci fac
parte din cea mai veche fază de construcţie a mănăstirii, poate -chiar de
la sfirşitul secolului al XI-lea, ele suprapunînd focuinţe din sec. al X-lea
- începutul sec. al Xi-lea.
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Ceramică de pe platforma Ide sec. XI din S XXIII (l-7) şi de sec. X-XI provenind din locuinţa din S XXIV.
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VI. Inventarul mormintelor nr.. 95-14,L
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VII. Inventarul

mormintelor nr. 142-159 (ultima
de tip Omega).
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