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Abstract
In the month of May 2016, at number 11 Cantonului Street, they have initiated the procedures for
the approval of the construction of a block of flats. The point in which they were to carry out the works
was located on the right bank of the Crişul Repede River at a distance of 100 m towards the north, at 165
m altitude. As the perimeter checked by the work was to be located near the site of the premonstratense
monastery sacred to the proto-martyr St. Stefan, founded by King Stefan II (1116-1131), the excavation
works for the foundation of the construction have been under surveillance, and then under preventive
archeological diggings.
They discovered and investigated nine graves dated in the 12th -16th centuries, covering the
period of existence of a monastic complex in the area. The distribution of the graves shows that they
were located on the western side of the cemetery, and that the building of the church was to the east of
the parcel been concerned by the constructors.
Keywords: hill, premonstratense monastery, preventive archeological diggings, graves, monastic
complex, cemetery, church.

Cercetările arheologice întreprinse pe teritoriul municipiului Oradea au delimitat două
mari zone din punctul de vedere al locuirii şi al utilizării spaţiului, la care se adaugă o a treia,
locuită secvenţial în anumite epoci istorice. Aceasta din urmă este caracterizată prin relieful
mai accidentat al Dealurilor Oradiei, brăzdate de văi formate de mici cursuri de apă şi de
o locuire căreia i se oferea posibilitatea de a folosi relieful în scopuri defensive. Din acest
motiv, zona a fost locuită numai în epoca dacică (La Tene), perioadă când a fost amenajată
o aşezare fortificată, şi în evul mediu prin amplasarea unor mănăstiri1. Zona este acum una
rezidenţială, cu locuire răsfirată, într-un mediu cu microclimat puţin diferit faţă de zonele cu
densitate urbană.
Pe teritoriul Oradiei au funcţionat în evul mediu nouă mănăstiri aparţinând diferitelor
ordine călugăreşti2. Informaţia cuprinsă în Cronica pictată de la Viena este unica sursă în care
este menţionată o mănăstire înfiinţată de regele Ladislau I în incinta cetăţii Oradea, motiv
pentru care existenţa acestui claustru pare nesigură şi, ca urmare, nu este inclus în Dicţionarul
mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş3. În această situaţie, prima instituţie
monahală de la Oradea ar fi mănăstirea de pe dealul Promontor4.
Conventul mănăstirii de pe dealul Promontor, închinată Sfântului Ştefan Protomartirul, a
fost întemeiat de către regele Ştefan al II-lea (1116 - 1131) în jurul anului 1130. Iniţial a aparţinut,
probabil, călugărilor augustinieni, pentru ca apoi să treacă la ordinul premonstratens5. Ordinul
Premonstratens (în latină Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis) a fost întemeiat în
anul 1120 de Norbert de Xanten, împreună cu alţi 13 însoţitori la Prémontré, în pădurea Saint
Gobainde lângă Laon (Franţa). Astfel, comunitatea şi-a luat numele de premonstratensi sau
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de norbertini. Premonstratensii erau canonici care urmau regulile Sfântului Augustin, îmbinând
latura contemplativă cu misiunea apostolică.
Mănăstirea premonstratensă de pe promontoriul Oradiei a fost cea dintâi mănăstire de
acest tip ridicată în regatul Ungariei, de la care s-au întemeiat apoi toate celelalte. Regele
întemeietor a fost înmormântat, probabil, acolo. Prima menţionare sigură datează din anul
1216, dar cu doi ani înainte un membru al conventului mănăstirii se afla la Roma. A devenit
centrul mănăstirilor premonstratense din regatul Ungariei, la 1235, având deja nouă filii. Deşi
invazia tătară a afectat-o, şi-a revenit foarte repede. Deţinerea unei treimi din vama percepută la
mărfurile care circulau dinspre ori spre Transilvania sau a minelor din jurul Beiuşului i-a asigurat
venituri importante. Luând în considerare dările plătite papei, apare ca una din cele mai bogate
așezăminte monahale ale vremii. În 1294 este pus sub ascultarea mănăstirii din Zabrdovice
(Moravia). La începutul secolului al XV-lea mănăstirile ordinului premonstratens sunt scoase
de sub autoritatea episcopală de către papa Alexandru al V-lea, ceea ce a a determinat un
declin ce nu a mai putut fi oprit. Pe la mijlocul secolului al XV-lea mănăstirea orădeană era deja
serios depopulată. Episcopul Ioan Vitez a plănuit să o unifice cu mănăstirea din Sâniob pentru
a constitui un capitlu care să se îngrijească de mormântul Sfântului Ladislau, aflat în catedrala
episcopală din cetate. În 1490 se intenţiona aducerea în mănăstirea de pe deal a cistercienilor,
pentru ca în 1494, prin decizia papei şi a regelui, să fie dată călugărilor cartuzieni. Episcopul
Dominic Kálmáncsehi nu le-a permis însă acestora să rămână în mănăstire. În 1520 o parte
din bunurile sale se găseau în posesie privată. Încetarea oricăror activităţi în mănăstire este
plasată în anul 15666.
În perioada premergătoare bătăliei de la Mohács, la Oradea activitatea de adeverire
era asigurată, în afară de capitlul catedralei din cetate, şi de prepozitura de pe Promontor,
Oradea fiind, în afară de Székesfehérvár, sigurul oraş în care funcţionau în acelaşi timp
două locuri de adeverire. În legătură cu înfiinţarea la sfârşitul secolului al XV-lea a locului
de adeverire de pe promontoriul Oradiei, amintim că în comitatul Bihor a funcţionat, între
anii 1468 şi 1486, cu astfel de atribuții şi abaţia beneditină de la Sâniob. Pentru a împiedica
apariţia unei instituții concurente, dar şi pentru a-i degreva într-o anumită măsură de sarcini
pe călugării de la catedrală, episcopul de Oradea, Dominic Kálmáncsehi, a dispus înfiinţarea
în imediata vecinătate a cetăţii a capitlului de pe Promontoriul Oradiei. Regulamentul noului
capitlu, întocmit în jurul anului 1497, a fost reconfirmat de episcopul Sigismund Thurzó în 1506.
Pe baza documentelor emise, s-a stabilit că cele două locuri de adeverire nu au funcţionat în
concurență, o parte a personalului lor fiind comun. Momentul punerii sigiliului pe un document
avea loc în catedrală în prezenţa întregului corp al canonicilor, arhiva capitlului de pe Promontor
fiind păstrată tot în catedrală.
Activitatea de loc de adeverire a celor două capitluri orădene a continuat fără întrerupere
până la secularizarea instituţiilor ecleziastice, începută în toamna anului 1556, şi apoi încă un
deceniu, dar în anii de după 1556, majoritatea sarcinilor au fost încredinţate spre rezolvare
canonicilor de la capitlul de pe dealul Promontor. Faptul că protestanţii câştigau tot mai mult
teren a influenţat şi funcţionarea celor două locuri de adeverire aflate sub egida bisericii
catolice. Catolicii din Oradea şi-au pierdut sprijinul când regele Maximilian (din 1563 rege al
Ungariei, iar din 1564 şi împărat romano-german) l-a încarcerat pe Ştefan Báthory, episod
după care a fost spart sarcofagul din marmură al regelui Ladislau cel Sfânt din cetate, iar
oasele lui împrăştiate.
În conformitate cu hotărărea Dietei Transilvaniei de la Turda din 1566, cea mai mare
parte a membrilor celor două capitluri au plecat din Oradea. După dizolvarea capitlurilor,
activitatea locului de adeverire s-a întrerupt doar pentru scurt timp, pentru ca în cursul anului
1567 să fie reluată cu personal laic ce presta toate tipurile de servicii. Locul de adeverire
de la Oradea a primit un nou sigiliu, în 1569, pe care se afla blazonul familiei Zapolya, iar
inscripţia cuprindea, probabil, numele principelui. La fiecare schimbare de principe se grava un
nou sigiliu pentru requisitorii din Oradea având circular inscripţía ”Sigillum Capituli Ecclesiae
Varadiensis”, imaginea centrală rămânând cea a blazonului principelui7.
A. A. Rusu, N. Sabău, I. Burnichioiu, I. V. Leb, M. Makó Lupescu, op. cit., p.188-189.
Zs. Bogdándi, Locurile de adeverire din Oradea în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în ”Oradea,
poarta Ardealului...” Rolul istoric al Oradiei în epoca principatului. Studii despre istoria ţării Bihorului 2.,T.
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Al doilea loc tradiţional de înmormântare din evul mediu al suveranilor maghiari, după
biserica capitlului din Székesfehérvár, era catedrala din Oradea. Primele rămăşiţe pământeşti
care şi-au găsit odihna veşnică în bazilica devenită reşedinţă episcopală au fost cele ale lui
Ladislau I cel Sfânt (1097-1095), cel care a dispus, atât mutarea sediului episcopiei de la
Biharea, cât şi construirea edificiului catedralei. Dintre regii arpadieni, catedrala a adăpostit,
pentru scurt timp, mormântul lui Andrei al II-lea (1205-1235). Apoi în catedrala de la Oradea
au fost înmormântaţi Beatrice de Luxemburg, a doua soţie a regelui Carol Robert8, regina
Maria, fiica regelui Ludovic de Anjou (1382-1387) şi soţul acesteia, Sigismund de Luxemburg,
rege ungar (1387-1437) şi împărat romano-german (1433-1437). În afară de aceştia, numeroşi
membri ai unor familii din înalta nobilime au ales să fie înmormântaţi aici9. Din şirul acestora o
amintim pe Elisabeta, fiica din prima căsătorie a domnului Ţării Româneşti Nicolae Alexandru,
sora viitorilor domnitori Vladislav-Vlaicu şi Radu, devenită soţia lui Ladislau al II-lea, duce de
Oppeln, palatin al Ungariei şi jude al cumanilor10. Din această înşiruire lipseşte Ştefan al II-lea
(1116-1131), înmormântat în mănăstirea ctitorită de el pe dealul Promontor.		
Ruinele mănăstirii Sfântul Ştefan protomartirul de pe dealul Promontor mai apar pe
hărţile din secolul al XVIII-lea, pentru ca, apoi, ele să dispară cu totul în urma demantelării. În
anii 70 ai secolului trecut, pe deal, au fost executate lucrări de terasare şi de plantare de viţă
de vie. După 1989, plantaţia viticolă a fost abandonată, terenul, invadat de bălării şi tufăriş, a
trecut în posesia foştilor proprietari, iar zona a devenit una rezidenţială. Alte lucrări de terasare
au fost executate în anul 2004 pe strada Cantonului în vederea amenajării unui drum de acces
și aducțiunii de apă potabilă. Cu această ocazie a fost identificat, între străzile Piatra Craiului
şi Cantonului, amplasamentul fostei mănăstiri.
Mănăstirea premonstratensă închinată Sfântului Ştefan Protomartirul era, prin urmare,
un sit reperat aflat sub observaţie. În anul 2006, când au fost executate săpături în vederea
construirii unui imobil, au fost surprinse temeliile unor ziduri de incintă şi câteva morminte
medievale şi premoderne11. În urma acestor investigaţii, situl a fost inclus în Studiul arheologic
de fundamentare P.U.G. al Municipiului Oradea ca sit arheologic de interes prioritar, apoi, în
Repertoriul Arheologic Naţional.
În luna mai 2016, pe strada Cantonului, la numărul 11 E, CF numărul 151142, S. C.
Belgacon SRL a iniţiat lucrarea „Construire locuinţe colective, bloc A1”. Punctul în care urmau
să se desfăşoare lucrările este situat pe malul drept al Crişului Repede la circa 100 m spre nord
şi la 165 m altitudine. Cum perimetrul vizat de lucrare se afla în apropierea amplasamentului
mănăstirii, lucrările de excavaţie pentru temelia construcţiei au intrat în regim de supraveghere
şi, ca urmare, a fost încheiat un contract între S. C. Belgacon SRL ca beneficiar şi Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea în calitate de prestator.
Pe parcursul lucrărilor de excavaţie, în partea de est a parcelei vizate de constructorii
viitorului imobil, au ieşit la lumină fragmente de oseminte omeneşti. S-a adeverit că osemintele
proveneau din morminte, motiv pentru care lucrările de excavaţie cu mijloace mecanice au
fost oprite. Cercetările arheologice au continuat în regim preventiv, săpăturile fiind executate
manual sub supravegherea arheologilor I. Crişan şi S. Bulzan (responsabil de contract) de la
Muzeul Ţării Crişurilor. Obiectivele urmărite au fost evaluarea, dispunerea spaţială şi salvarea
vestigiilor arheologice în vederea dezangajării terenului de sarcină arheologică.
În parcela în care urma să fie amplasat imobilul au fost practicate şase secţiuni paralele
(S 1, S 3, S 4, S 5, S 7, S 8), numerotate de la vest la est, alte două (S 2 şi S 6) fiind deschise
la nord de aceasta, toate pe direcţia NNE-VSV. Nu se cunoaşte care a fost succesiunea
stratigrafică dinainte de lucrările de terasare, situaţia actuală fiind rezultatul acelor lucrări.
Până la 0, 20 - 0, 40 m de la suprafaţa solului se delimitează stratul vegetal, alcătuit din
pământ negricios afânat, amestecat cu bucăţi şi sfărâmături de cărămidă, bucăţi şi particule de
mortar sau piatră (gresie, calcar), urmat de straturi succesive de argilă gălbuie. În secţiunea S
Oborni, coordonatorul ediţiei, Oradea, 2017, p. 41-57.
8
A. Bonfini, Rerum Hungaricum Decades Quatuor cum Dimidia, Frankfurt, 1581, p. 318.
9
A. Zsoldos, Stăpânii Barcăului, în Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu..., p. 141; R. Skorka,
Din Luxemburg la Oradea în Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii arpadiene. Studii despre istoria Ţării
Bihorului 3, coordonatorul ediţiei A. Zsoldos, p. 193.
10
I. Borcea, Bihorul medieval, Oradea, 2005, p. 65-66.
11
Informaţii oferite de A. Lakatos, autorul cercetărilor.
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1 au fost surprinse şi alunecări ale terenului în epoci anterioare înmormântărilor. În S 2 şi în S
6, deasupra stratului vegetal, erau suprapuse depuneri groase de 0, 40 - 0, 50 m de moloz şi
umplutură contemporană, rezultate în urma ultimelor lucrări de terasare a drumului de acces,
aflat la câtiva metri spre nord. O depunere contemporană cu grosimea de 0, 40 - 0, 50 m,
constând din argilă galbenă, scoasă, probabil, din profunzime la amenajarea aceluiaşi drum, a
fost surprinsă şi în partea nordică a secţiunii S 5. În secţiunile S 3, S 4 şi S 5, situate în partea
de est a suprafeţei construibile, stratul vegetal acoperă gropile unor morminte de inhumaţie
care, la rândul lor, taie argila gălbuie, sterilă din punct de vedere arheologic.
Cele nouă mormintele descoperite sunt numerotate în ordinea descoperirii lor.
M. 1. În S 4. Surprins în întregime în cadrul suprafeţei cercetate. Adult. Adâncimea:
0,55 m. Starea de conservare a oaselor: precară. Răvăşit, craniul strivit, osemintele rupte.
Orientarea: NNV-SSE; braţele întinse pe lângă corp. La adâncimea de 0,50 m s-a conturat
foma oval-alungită a gropii. Pământul din umplutura sa era pigmentat cu particule de cărămidă.
M. 2. În S 4. Adult. Surprins în întregime în cadrul suprafeţei cercetate. Adâncimea:
0,65 m. Starea de conservare a oaselor: precară. Se prezenta ca o mică îngrămădire de oase
dislocate şi răvăşite.
M. 3. În S 4. Adult. Adâncimea: 0,35 m. Starea de conservare a oaselor: precară. Mai mult
de jumătate distrus. Craniul strivit, osemintele răvăşite şi în cea mai mare parte înlăturate, doar
câteva, în partea stângă, aflându-se în conexiune anatomică. Orientarea: NNV-SSE; braţul
stâng întins pe lângă corp. Situat deasupra mormântului M 9. Pământul dintre oseminte era
pigmentat cu particule de cărămidă. În exterior, lângă antebraţul stâng, o bucată de cărămidă.
M. 4. În S 4. Adult. Adâncimea: 0,60 m. Starea de conservare a oaselor: precară. Scheletul
nu mai păstra poziţia iniţială, fiind uşor deplasat. Craniul strivit, oasele braţului drept şi ale
picioarelor erau puternic fragmentate. Orientarea: iniţial probabil NNV-SSE; braţele întinse pe
lângă corp.
M. 5. În S 5. Adult. Adâncimea: 0,35 m. Starea de conservare a oaselor: precară. În cea
mai mare parte distrus. S-au păstrat doar craniul strivit şi câteva oase ale trunchiului, între
care, mai multe vertebre în conexiune anatomică. Orientarea: NV-SE. În partea dreaptă a
craniului se afla un inel de păr cu terminaţie în formă de S, care la extragere s-a dezintegrat.
Pământul dintre oseminte era pigmentat cu particule de cărămidă. Stratul subţire de argilă de
deasupra mormântului datează probabil de la terasările din 1970.
M. 6. În S 5. Adult. Adâncimea: 0,40 m. Starea de conservare a oaselor: precară. Distrus
aproape în totalitate. S-au păstrat, în stare fragmentară, doar câteva oase ale membrelor
inferioare. Pământul dintre oseminte era pigmentat cu particule de cărămidă.
M.7. În S 5 şi de la glezne în jos în peretele de est al secţiunii. Adult. Adâncimea: 0,40
m. Starea de conservare a oaselor: precară. Craniul a fost distrus de rădăcinile unui copac.
Osemintele răvăşite, parţial deplasate şi fragmentate. NV-SE; braţele probabil întinse pe lângă
corp. Pământul dintre oseminte era pigmentat cu particule de cărămidă. Stratul subţire de
argilă de deasupra mormântului datează, probabil, de la terasările din 1970.
M. 8. În S 3. Craniul în peretele de vest al secţiunii. Adult. Adâncimea: 0,58 m. Starea
de conservare a oaselor: precară. Craniul strivit. Răvăşit în zona trunchiului; osemintele
membrelor inferioare fragmentate în mai multe locuri. Orientarea: NV-SE; iniţial braţele,
probabil, întinse pe lângă corp. La adâncimea de 0,46 m s-a conturat forma dreptunghiulară
cu colţuri uşor rotunjite a gropii. Pământul din umplutura sa era pigmentat cu particule de
cărămidă. La săparea gropii a fost dislocat un mormânt mai vechi, ale cărui oseminte au fost
depuse pe marginea acesteia.
M. 9. În S 5. Adult. Adâncimea: 0,65 m. Starea de conservare a oaselor: precară. Craniul
strivit. Răvăşit în zona trunchiului de rădăcinile unui pom; osemintele membrelor inferioare
dislocate şi uşor deplasate. Orientarea: după direcţia gropii probabil V-E. La adâncimea de
0,60 m s-a conturat forma oval-alungită a gropii. Situat sub mormântul M.3. Pământul din
umplutura gropii era pigmentat cu particule de cărămidă.
O primă constatare este că înmormântările au fost practicate potrivit ritualului creştin. A
atras atenţia faptul că majoritatea mormintelor au fost puternic afectate de lucrările de amenajare
ale plantaţiei viticole, osemintele fiind bulversate, dislocate şi fragmentate în segmente scurte.
S-a mai observat, totodată, prezenţa în majoritatea mormintelor a unor resturi de materiale
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de construcţie de factură medievală, rezultate, probabil, în urma activităţii de construire a
edificiilor mănăstirii.
Datarea mormintelor prezintă serioase dificultăţi datorită absenţei, cu o singură excepţie,
a inventarului funerar. Prezenţa în majoritatea mormintelor a resturilor de materiale de
construcţie atestă doar că înmormântările au fost practicate după edificarea mănăstirii de zid.
Singurul mormânt care conţinea un obiect cu posibilităţi certe de datare este M. 5, în care a
fost descoperit, în stare fragmentară şi puternic corodat, un inel de păr din bronz cu capătul
formă de S, lipsit de decor, având diametrul de circa 1,5 cm (pl. II/1). Este o piesă tipică pentru
orizonul funerar Bjelo-Brdo, cu trăsături caracteristice pentru ultima fază a acestei culturi.
Deşi lipsite de inventar, se impun în mod deosebit atenţiei alte două morminte. Este vorba
de mormântul M. 4, ce nu conţine resturi de materiale de construcţie, ceea ce cronologic îl
plasează înaintea tuturor celorlalte, punând astfel şi problema existenţei unei faze mai vechi
a mănăstirii, anterioară edificiilor de zid. Un alt mormânt cu o situaţie aparte este M. 8, care
a deranjat un mormânt mai vechi, ale cărui oase au fost depuse, după dislocare, în aceeaşi
groapă, pe margini. O practică similară a fost întâlnită în cimitirul satului dispărut Rădvani
(comuna Cefa, judeţul Bihor), în faza a treia de înmormântări, din secolele XVI-XVII12.
În strat, împreună cu resturile de materiale de construcţie, au fost găsite şi câteva
fragmente ceramice. Acestea sunt câte o margine de oală borcan (pl. II/3) şi de căldare de lut
(pl. II/2), databile larg în secolele XI-XIII, precum şi o buză de aşa numit vas gulerat cu profilatură
specifică pentru secolele XIII-XIV (pl.II/5). Un fragment de perete de vas cu decor liniar (pl.
II/4) provine de la un recipient databil în secolele XV-XVI. Studiul complex la care urmează a
fi supus materialul osteologic uman prelevat va completa cu alte elemente, atât caracteristicile
indivizilor înmormântaţi, cît şi, parţial desigur, imaginea vieţii cotidiene monahale de pe dealul
Promontor.
În concluzie, cercetările arheologice efectuate în luna mai 2016 pe strada Cantonului la
numărul 11 E au relevat că în parcela pe care urma să se construiască un bloc de locuinţe au
fost practicate înmormântări. Prezenţa lor şi a resturilor de materiale de construcţie confirmă
existenţa în apropiere a vestigiilor unui edificiu monastic în care rolul principal îl avea biserica.
Distribuţia mormintelor arată că acestea se află la marginea dinspre vest a cimitirului şi că
edificiul bisericii era situat spre est de parcela vizată. Complexele şi materialele descoperite
pot fi puse, cu certitudine, în legătură cu mănăstirea Sfântul Ştefan, al cărei amplasament
devine astfel mai îndeaproape localizat.
Cu toate că parţial a fost puternic afectat de factorul antropic, se dovedeşte că situl are
potenţial arheologic şi reprezintă un obiectiv de patrimoniu din zestrea oraşului, care reclamă
o bună administrare, protecţie şi conservare. Pentru aceasta sunt recomandate în continuare
săpături sistematice şi, după caz, conservarea in situ a vestigiilor, inclusiv în scopuri turistice.

I. Crişan, Cefa-La Pădure. Locuirea medievală şi premodernă. Studiu arheologic şi istoric, Oradea,
2016, p. 89-90.
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Pln. 1. Mănăstirea premonstratensă Sfântul Ştefan protomartirul. Plan de încadrare
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Pln. 2. Strada Cantonului, numărul 11 E. Planul săpăturilor arheologice, 2016.
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Pln. 3. Strada Cantonului, numărul 11 E. 1. Săpături, 2016. 1. Secţiunile S 3, S 4, S 5, plan. 2.
Secţiunea S 5, profilul peretelui de est.
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Fig.1.1. Strada Cantonului cu amplasamentul mănăstirii premonstratense.
2. Strada Cantonului, săpături, 2006, mormânt.
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Fig. 2. Strada Cantonului, săpături, 2016, morminte.

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

11

Cercetări arheologice preventive din anul 2016 pe dealul Promontor de la Oradea

Pl. I. Strada Cantonului, săpături, 2016, morminte.
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Pl. II. Strada Cantonului, săpături, 2016. 1, fragment de inel de păr. 2-5, fragmente ceramice.
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