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TIPURI DE CONSTRUC IE ALE MORMINTELOR ÎN
NECROPOLA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI NAPOCA
Ioana Hica
Cuvinte cheie : necropol, sarcofag, inventar funerar
Mots clé : nécropole, sarcophage, inventaire funéraire
Résumé : On présente les conditions que ont mené à la découverte d’une des
nécropoles romaines de l’ancienne ville Napoca. Nous avons fouillé 135 tombes,
dont une d’incinération, les autres 134 à inhumation. Selon leur type de construction
on distingue à notre avis huit catégories :
1. inhumation dans des fosses simples (PL 1/2)
2. inhumation dans des fosses simples avec couvercle plat (dalles en calcaire
briques ou tuiles) (PL. II/ 1-2)
3. sarcophages taillés en bloc monolytique à couvercle plane (PL III/ 1-2)
4. sarcophages de même forme que le type 3, mais à couvercle avec des
acrothères (PL III/ 3-4)
5. inhumation dans des coffres en pierre calcaire (PL I / 1, 3-4)
6. coffres bâtis en briques superposeés (PL II/ 3-4)
7. coffres en briques et tuiles (PL IV/ 2-3)
8. coffres en briques et tuiles entourés d’un bord (PL IV/1)
Deux tombes M 100 et M XIII R dispose d’une construction spéciale (PL V).
La nécropole a relevé maints problèmes de chronologie parce que la plupart
des tombes sont dépourvues de mobilier funéraire, conséquence des profanatios
oû bien l’inventaire funéraire manquait dès le début. En échange, un assez grand
nombre de tombes renferment dans leur construction des monuments en calcaire
cassés ou intacts provenant des enterrements plus anciens.
La majorité de la nécropole appartient chronologiquement au II e –III e siécles,
mais les tombes à tuiles et celles à réutilisations doivent être datées après la retraite
de l’administration romaine (a. 271) ou même au début du siècle suivant.

Cercetrile arheologice întreprinse în vechile aglomerri urbane din Dacia au
demonstrat faptul c, exceptând capitala Ulpia Traiana Sarmizegetusa ruralizat în
timp, celelalte orae antice au evoluat i s-au dezvoltat pe acelai teritoriu pstrându-i
i consolidându-i statutul.
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Evul Mediu i apoi epocile urmtoare au înglobat vestigiile romane în aria
lor de cuprindere, dar nivelele de locuire succesive le-au afectat în cea mai mare
parte pe cele antice. Cu toate acestea, spturile arheologice au reuit s pun în
valoare numeroase aspecte ale vieii cotidiene, printre care cele referitoare la riturile
i ritualurile de înmormântare.
Este cunoscut faptul c în antichitate, cimitirele se a au în afara zidurilor
de incint ale oraelor, de-a lungul principalelor drumuri de acces spre i dinspre
celelalte localiti.
Obiceiul este valabil i în cazul municipiului Napoca, unde descoperirile
întâmpltoare au artat c funcionau concomitent mai multe cimitire. Numrul
mormintelor dezvelite ind îns redus, nu s-a putut contura suprafaa i raportul
cronologic între locurile respective de înhumare.
O excepie o formeaz vasta zon de înmormântri a at la sud-est de centrul
municipiului Napoca, de-a lungul actualului Bd. C-tin Brâncui (fost str. Gheorgheni)
i pe platoul ce se ridic spre rsrit de linia strzii. Cu ani în urm acesta era strbtut
de strdue înguste paralele – str. Plugarilor, Muncitorilor, Dantelei, etc. cu locuine
modeste, alternând cu zone de maidan.
Prima atestare a existenei unor morminte romane în arealul menionat o datorm
arheologului Torma Károly, cel care în 1879 amintete 15 sarcofage descoperite cu
ocazia unor lucrri edilitare pe actualul bulevard C. Brâncui. Dintre acestea, unul
avea drept capac o piatr de calcar cu muluri i inscripie. Se poate deduce c este
vorba de o stel funerar a at în poziie secundar1. În primele decenii ale sec. al
XX – lea, în aceeai zon au fost scoase la lumin alte sarcofage din calcar sau ciste
din crmizi fr obiecte de inventar2.
Apoi, în 1933 cu ocazia unor lucrri de canalizare pe platoul a at dup cum
am spus la est de bulevardul amintit, pe str. Plugarilor s-au descoperit cinci morminte
de înhumaie, dintre care patru în sarcofage sau de tip cist i unul din igle pe cant
cu acoperiuri-lespede din calcar. Dei nederanjate în antichitate, acestea erau lipsite
de inventar. Caracteristicile de construcie i ritualul l-au determinat pe arheologul
Oct. Floca, cel care a supravegheat lucrrile i publicat rezultatele, s le considere
romane târzii, eventual legate de cretinism3.
Peste aproape 40 de ani, amplicându-se numrul cercetrilor în domeniul
riturilor i ritualurilor funerare s-a încercat stabilirea unor criterii de încadrare
cronologic a mormintelor în general, chiar i în lipsa unor obiecte de inventar.
Atunci s-a fcut referire din nou la grupul din str. Plugarilor aducându-se argumente
pentru o încadrare roman tîrzie4.
1

Torma 1879, 97-98, nr. 25; CIL III 7669; Ardevan, Hica-Cîmpeanu 1985-1986, p. 550.
Covaciu 1926-1928 (1929), p. 221-223.
3
Floca 1941, p. 13-16, 47-48, 89.
4
Wolski 1971, p. 585-597.
2
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Pe parcursul timpului, unele argumente s-au dovedit nesigure, în schimb
au aprut elemente noi, pe temeiul crora ar  posibil departajarea cronologic a
mormintelor clasice din sec. II-III, fa de cele tîrzii5.
Informaiile scrise referitoare la aglomerarea mormintelor în zon, dar i
existena terenurilor virane între str. Plugarilor-Muncitorilor, etc. au determinat
începerea spturilor arheologice sistematice în 1972, cu fonduri reduse, limitate i
de spaiul liber de pe platou, pân în 1977.
În sfârit, odat cu demolarea i reconstrucia cartierului, în 1985 s-au reluat
cercetrile la un nivel superior din punct de vedere nanciar, dar cu dezavantajul
de-a lucra în paralel cu antierul de construcii, împrejurare care a produs distrugerea
multor morminte romane. În campaniile din anii 1987-1989 am lucrat pe antierul
arheologic împreun cu prietenul C. Pop.
Cercetrile s-au încheiat în 1990, o mic suprafa de teren rmânând
neexplorat.
Rezultatele s-au concretizat în descoperirea a 135 de morminte, dintre care
134 de înhumaie i a unei gropi, posibil de incineraie. Aceasta din urm putea  i
loc de ofrand legat de banchetul funerar, coninând doar o cenu foarte n, fr
alt adaos. De la încheierea lucrrilor au mai fost identicate în zon dou morminte
– unul în sarcofag de calcar cu acoperi în dou ape i acrotere, altul probabil o cist
din plci cu inscripii, degajat parial6.
Numerotarea mormintelor a început cu prima descoperire din 1972 cu cifre
arabe, dar pe parcurs am numerotat 17 morminte folosind cifre romane, subliniind
prin aceasta deranjarea lor de dou ori, odat în antichitate, a doua oar în cursul
lucrrilor edilitare. Alt grup la care s-a lucrat tot sub presiunea acelorai constructori
cuprinde 18 morminte notate de asemenea cu cifre romane însoite de litera „R”.
Cercetrile i supravegherea acestora a fost realizat de ctre colegul R. Ardevan.
În cele din urm, chiar dac nu toate descoperirile au beneciat de observaii
complete s-a reuit delimitarea ariei de înmormântri care s-au succedat pe o perioad
îndelungat de timp, înainte i dup retragerea aurelian.
Dincolo de faptul c majoritatea mormintelor au fost deranjate i fr obiecte
de inventar, caracteristica general a cimitirului a fost utilizarea sa de ctre o populaie
modest din punct de vedere social. Din totalul descoperirilor funerare, doar 16 s-au
gsit in situ, multe îns au fost parial cercetate de jefuitori.
În schimb, necropola s-a dovedit bogat în monumente sculpturale de calcar,
iar varietatea tipurilor de îmbinare i construcie a mormintelor este o dovad cert a
stpânirii meteugului i talentului creativ de ctre artizanii locali.
Clasicarea descoperirilor funerare conform trsturilor comune poate 
5
6

Benea, Hica 2004, p. 112-153.
Ardevan 2004-2005 (2007), p. 189-194.
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realizat dup importana acordat uneia sau alteia dintre caracteristici, cu condiia
ca analiza s rspund întrebrilor eseniale legate de cronologia general sau
orizontal în cimitirul de la Napoca.
Încercrile de-a gsi cea mai bun metod pe baza materialelor folosite:
calcar, crmid, igl sau diferitele combinaii ale acestora n-au dus întotdeauna la
concluzii de natur istoric sau cel puin legate de succesiunea înmormântrilor7.
În schimb, se pare c cercetarea bazat pe modalitile de construcie ale
mormintelor are mai multe anse de reuit. Dac lum în discuie cele 135 de
morminte descoperite pân în anul 1990 inclusiv, dei continu s apar izolat
câte un nou sarcofag sau cist, trebuie s observm de la bun început c peste 20
de morminte nu pot  folosite la o eventual analiz. Motivul este starea lor de
conservare prea fragmentar i (sau) rvit, pentru a  utile, mai mult decât a 
doar înregistrate ca prezen.
Celelalte, peste 110, cu excepia singurului presupus mormânt de incineraie
sunt de înhumaie i se grupeaz dup opinia noastr în opt tipuri de construcie: 1.
înhumaie simpl; 2. înhumaie în groap cu acoperi; 3. sarcofag monolit cu capac
lespede; 4. sarcofag monolit cu acoperi în dou ape i acrotere; 5. inhumaie în cist
de calcar pe cant; 6. cist cldit din crmizi suprapuse; 7. cist din crmizi i igle
pe cant; 8. cist din crmizi i igle pe cant cu ram sau bordur. S-au observat de
asemenea dou ciste cu o construcie foarte elaborat de un tip aparte pe care le vom
descrie în încheierea categoriilor enunate.
1. Cel mai simplu, prezent în doar ase cazuri a fost în groap rectangular,
fr vreo amenajare. Probabil iniial, la suprafaa pmântului, mormântul era marcat
în vreun fel, indc nu s-au descoperit suprapuneri, cu o excepie unde este vorba
probabil de un mormânt familial (M.80 i M.88)(Pl. I/1,3-4).
Se remarc M.37 de copil in situ, cu piese de inventar databile în a doua
jumtate a sec. al II-lea. Alte dou morminte nr. 83 i 88, dei neatinse, nu aveau
lâng schelet nici un obiect (Pl. I/2,4).
2. Un al doilea tip este reprezentat de înmormântrile în groap rectangular
cu un capac simplu, neted, din materiale diferite. Uneori s-a folosit un ir de igle
alturate sau crmizi bipedale, dar i plci din calcar, unele reutilizate. Spre exemplu,
în cazul lui M.93, una dintre cele cinci plci care alctuiau acoperiul era o parte
dintr-un perete lateral de aedicula cu stâlp angajat, decorat în basorelief (Pl. II/1-2).
3. O a treia categorie existent în necropola de sud-est de la Napoca o reprezint
cea a sarcofagelor monolit din calcar cu acoperiuri plane din acelai material.
Dintre cele zece descoperiri de acest fel, M.66 este deja cunoscut graie capacului,
care iniial constituise partea inscripionat a unei stele funerare, mai lung decât
sarcofagul8 (Pl. III/1-2).
7
8

Hica 1999, p. 99-102; Benea, Hica 2004, p. 119-122.
Ardevan, Hica 2000, p. 245-246, g. 2a-b.
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Din acelai grup face parte i Mormântul V R, de asemeni publicat, un sarcofag
de copil in situ fr inventar. Capacul su era format din dou monumente reutilizate:
fragment de stel funerar cu inscripie i altul arhitectonic, decorat cu denticole i
spirale sculptate9. Se remarc faptul c dup atâtea sute de ani de când mormântul a
stat sub pmânt în mediu umed, literele incizate ale stelei funerare înc se pstreaz
conturate cu vopsea de miniu. Poate i aceasta este o dovad a calitii materialelor
folosite de lapicizii antici. Am considerat c din aceeai categorie ar  putut face
parte i al unsprezecelea sarcofag monolit de adult, M.52, care îns n-avea capac.
Din aceast cauz, el poate face parte i din a patra grup tipologic.
4. Aceasta este ilustrat de cinci sarcofage monolit cu acoperiuri în dou
ape i acrotere la coluri. Aceast categorie se pare c a fost cea mai expus jefuirii,
mormintele neind iniial îngropate sub pmânt. Totui sarcofagul de copil M.76
cu un acoperi cioplit destul de stângaci, n-a fost deranjat. Avantajul descoperirii
unor astfel de morminte cu astfel de capac îl constituie faptul c încadrarea lor
cronologic nu este controversat. Ele sunt datate de cercettorii în domeniu, în plin
epoc roman, chiar i în lipsa vreunui obiect de inventar (Pl. III/3-4).
5. O a cincea categorie o formeaz inhumaia în ciste de calcar construite din
plci. Exemplarele de acest fel sunt puine, dar au dat ocazia lapicizilor de la Napoca
s-i demonstreze talentul i ingeniozitatea în improvizaii. S exemplicm prin
îmbinarea cistei lui M.28 din plci de grosimi diferite, înpte pe cant, iar sub craniul
copilului înhumat s-a folosit colul interior al unui sarcofag mai vechi, aproape
miniatural10. Apoi este de remarcat cioplirea plcii estice a mormântului nr. 77, care
fcuse iniial parte dintr-un perete lateral de aedicula.
Aproape fr excepie, cistele din plci pe cant au fost lucrate parial sau în
totalitate din monumente romane mai vechi, cioplite i adaptate unei noi întrebuinri.
Astfel este M.80 (Pl I/1,3-4) i în special M.59, ambele publicate deja. Acesta din
urm cuprindea în construca sa nu mai puin de ase monumente reutilizate11.
Oricât de spectaculos ar  materialul epigrac i sculptural recuperat din
demontarea cistelor i ajuns în posesia Muzeului Naional de Istorie a Transilvaniei,
în cimitirul la care ne referim, crmida este cel mai frecvent folosit.
Cistele lucrate exclusiv din crmizi sau combinaii de crmizi cu igle, la
care uneori s-au adugat i pietre de calcar se prezint cu o mare varietate de aspecte,
urmare a posibilitilor multiple pe care le ofer proporia diferit în care s-au îmbinat
cele trei componente.
Rareori un mormânt a fost construit dintr-un singur material. Crmizile,
au dimensiuni diferite, unele reutilizate sunt de hipocaust, acoperiurile pot  din
9

Benea, Hica 2004, p. 135-136, Pl. VIII.
Benea, Hica 2004, p. 132, Pl. VII/5-7.
11
Benea, Hica 2004, p. 134, Pl. III, IV/ 2, 4-5.
10
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crmizi bipedale, iglele au borduri în dou variante, în cazuri izolate s-au folosit
i olane.
Din punctul de vedere strict al construciei, cel mult frecvent a fost tipul de
cist pe care l-am numit generic din crmizi suprapuse, chiar dac în compunerea
sa exist i celelalte materiale.
6. În clasicarea propus de noi aceasta este a asea categorie i cuprinde
aproximativ 40 de morminte. Multe au fost incomplete, cu acoperiuri sparte, doar
M.75, cenotaf s-a descoperit in situ. Crmizile ce alctuiau cistele au fost legate
e cu pmânt, e cu mortar, locul craniului ind marcat printr-o crmid plasat
în pant, asemntor unei perne. Indicarea locului unde era poziionat craniul s-a
dovedit important în numeroasele cazuri în care scheletul fusese puternic deranjat
sau uneori se pstraser doar resturi de schelet, ind dicil de stabilit orientarea
mormântului. Primele dou morminte descoperite în 1972, M.1-2 au aparinut unor
copii, probabil din aceeai familie, cistele ind unite printr-un perete comun.
Alt cist tot de copil, M. 9 avea pereii din crmizi nearse, iar capacul era o
combinaie de crmizi bine arse, igle i din nou crmizi nearse. Constructorii de
azi numesc acest material-argil plastic. Unele morminte aveau pereii din rânduri
suprapuse de crmizi, alternând cu igle în aa fel tiate, încât acestea conturau de
jur împrejur ultimul nivel de construcie.
Un alt mormânt M. 24 – cist din rânduri suprapuse, dintre care ase din
crmizi i al aptelea din igle avea o deschidere lung de doar 10 cm i nici o urm
de schelet, ceea ce ne-a condus la presupunerea c avem de-a face cu un cenotaf.
La fel, M.75 – o cist din ase rânduri suprapuse, dintre care primele patru de
la baz – crmizi de hipocaust, iar urmtoarele dou din crmizi dreptunghiulare
fusese construit cu un real sim artistic. Astfel, pe ultimul nivel de construcie,
la mijlocul ecrei laturi, în loc de o crmid se aezase câte o igl întreag cu
bordurile prolate în sus, iar ecare col al cistei fusese marcat prin câte o tegula
mammata, de asemenea cu protuberanele în sus.
Capacul din trei crmizi bipedale alturate ind mai scurt decât cista am
remarcat imediat aspectul aparte al lui M.75, care îns nu coninea oseminte, iar
spaiul interior extrem de redus plin cu pmântul scurs printre crmizile capacului
ne-a dus cu gândul tot la un cenotaf.
Tot în cadrul grupului la care ne referim s-a observat o particularitate de
construcie, aceeai la dou alte descoperiri. Spre exemplu la Mormântul XII R,
crmizile ultimului nivel al laturilor lungi ale cistei au fost deplasate spre exterior
lsând o bordur interioar, potrivit pentru sprijinirea unui capac plan, etan.
La fel, se prezenta M. 95 cu diferena c aici e mai probabil existena iniial
a unui acoperi în dou ape, limea cistei ind mai mare. Ipoteza noastr e sprijinit
i de cele ase olane fragmentare gsite printre resturile capacului. Mormântul fusese
de altfel, nisat cu grij: interiorul fuit cu argil plastic, iar la exterior, captul
sud-estic sprijinit cu un fel de contrafort din crmizi pe cant (Pl. II/4).
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O alt cist, construit în mod clasic din crmizi suprapuse dei fr capac
coninea un schelet parial deranjat, în schimb de la bazin în jos era in situ (Pl. II/3M. 81).
7. Un al aptelea tip de construcie îl constituie cistele îmbinate din crmizi
pe cant. Aceast modalitate foarte economic pare a  o replic la cistele din plci de
calcar. Mormântul era construit astfel: odat spat groapa rectangular la o anumit
adâncime aceasta era cptuit cu unul sau mai multe rânduri de crmizi sau igle pe
cant. Din aceast categorie s-au descoperit puine morminte, majoritatea prea fragile
pentru a rezista presiunii pmântului i bineîneles jefuitorilor din epoc (Pl. IV/2).
Dou ciste M.64 i Mormântul XIII au fost lucrate numai din igle i anume
laturile de est i vest din câte o igl, iar cele de sud i nord din câte dou igle pe
cant (Pl. IV/3).
8. Un alt tip de construcie sau poate doar o variant a celui precedent este
format din ciste îmbinate din crmizi i igle pe cant, cu ram sau bordur. Este
aceeai metod de cptuire a unei gropi rectangulare, cu adugirea la exterior a
unei rame dintr-unul sau mai multe rânduri de crmizi culcate, peste care urma
depunerea unui capac plan. Atât în pereii cistelor cât i la acoperiuri s-au utilizat i
igle sau mai rar, plci de calcar.
Cea mai clar ilustrare a acestui tip de construcie o vedem la Mormântul VI,
dei s-a descoperit secionat de lucrrile edilitare (Pl. IV/1).
Folosirea în combinaie a celor trei tipuri de materiale a creat ocazia unor
soluii de construcie extrem de variate i ingenioase.
În dou cazuri s-a observat o soluie precar, mai precis srccioas în
cadrul acestui tip de construcie. De exemplu M. 97 a constat în sparea unei gropi
rectangulare complet necptuite în schimb, pe marginea ei s-au înirat dou rânduri
de crmizi suprapuse (între care i o igl). Ultimul rând fusese deplasat spre exterior
ca i în alte cazuri permiând sprijinirea unui acoperi plan.
La mormântul M. XI R s-a procedat similar, cu diferena c groapa
rectangular necptuit avea o bordur construit din patru rânduri de crmizi
suprapuse.
O alt caracteristic de construcie observat în necropola de sud-est a
municipiului Napoca a reprezentat-o forma trapezoidal a câtorva ciste din calcar
sau crmizi i igle pe cant.
Importana prezenei acestei forme rezult din faptul c ea, asociat cu alte
elemente a fost încadrat cronologic în perioada roman târzie i va deveni tot mai
frecvent dincolo de sfâritul secolului al III-lea d. Chr. Se pot cita analogii din
necropolele de la Callatis, dar i din Pannonia i Noricum12.
12
Iconomu 1969, 85-90, g. 6-7; Preda 1980, 90, M59, 138, PL. IV, 107, M280;
Vágó-Bóna 1976, 57, M. 961, g. 49; Kloiber 1957, 49, M.81/1951 Pl. XVIII
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În legtur cu cistele trapezoidale singura dicultate pentru noi a fost de-a
stabili dac forma a rezultat în urma unei intenii contiente sau a fost o îmbinare
cauzat de materialele eclectice, inegale ca dimensiuni, folosite.
Totui cel puin dou morminte din cimitirul la care ne referim au fost construite
intenionat de form trapezoidal.
În sfârit, dou morminte M. XIII R i M. 100 s-au remarcat prin ingeniozitatea
combinrii crmizilor, iglelor i calcarului. Ambele fac parte din categoria
cistelor cu bordur sau fr. Astfel, în cazul lui M. XIII R, groapa rectangular a
fost cptuit cu un rând de crmizi pe cant, iar fundul era dintr-un ir de igle cu
marginile prolate în sus. Deasupra pereilor se sprijinea o bordur din trei rânduri
de crmizi suprapuse, totul închis cu un capac din dou straturi de bipedale lipite
cu mortar gros, peste care s-a mai adugat un rând de igle. Acestea pentru a putea
s se suprapun etan au fost tiate pe lungime, marginea reliefat ind pus în aa
fel încât cuprindea cele dou nivele de crmizi bipedale. Pe marginea gropii spaiul
era umplut cu fragmente de crmizi macerate i mortar. Mai spre suprafa conturul
pmântului de umplutur era subliniat printr-un rând de igle i crmizi pe cant.
Urma iari un strat de pmânt peste care urma o plac de calcar. Aceasta s-a dovedit
a  mai scurt decât lungimea propriu-zis a mormântului.
Complexitatea construciei lui M. XIII R a avut un scop bine determinat:
crearea unui fals mormânt de la placa de calcar pân la acoperiul din dou rânduri de
crmizi i unul de igle (de unde se continua în jos groapa sepulcral propriu-zis).
Astfel a fost protejat mormântul de acei jefuitori foarte rspândii în epoca
roman i mai târziu, M. XIII. R numrându-se printre puinele morminte in situ
pstrate, cu inventar funerar. De la nivelul actual pân la fundul cistei ind o adâncime
apreciabil, pereii cistei s-au înclinat spre interior, încât pentru a cerceta scheletul a
fost nevoie s se demonteze o parte din latura de sud (Pl. V/3-4).
Dac M. XIII. R face parte conform clasicrii noastre din tipul 8 adic cist
din crmizi pe cant cu bordur, mormântul nr. 100 este tot o cist improvizat din
plci diferite de calcar completate cu crmizi i se încadreaz mai aproape de tipul
5. Fiecare latur a sa era lucrat altfel. Forma cistei era clar trapezoidal. Captul
vestic era format dintr-o plac de calcar pe cant completat spre sud cu o crmid în
picioare. Peretele sudic era format din dou plci de calcar, dintre care una decorat
cu denticole (aceasta provenit dintr-un monument arhitectonic anterior), urmau
dou crmizi lipite între ele pe vertical, apoi un grup de ase crmizi înguste,
suprapuse, culcate. Captul estic era format din dou buci de calcar semicirculare,
iar latura nordic era un perete întreg lateral de aedicula fracturat, cu reprezentarea
în basorelief la exterior. Fundul cistei era din crmizi, iar capacul lipsea. Mormântul
fusese deranjat în antichitate, iar printre fragmentele de crmizi din interior care
probabil fcuser parte din acoperi s-a gsit un olan.
În afara ineditei îmbinri de calcar i crmid la M 100 se mai poate meniona
faptul c înlimea pereilor cistei scade treptat, de la vest spre est (Pl. V/ 1-2).
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În concluzie, necropola de sud-est a municipiului antic Napoca, cunoscut i
sub denumirea de cea din „str. Plugarilor” cuprindea un numr apreciabil de morminte
începând cu atestrile cele mai vechi din zona bulevardului Brâncui, apoi cele de la
începutul sec. XX13 i pân la primele cinci descoperite în 1933 pe platoul în discuie.
Urmeaz mormintele cercetate sistematic dar cu intermitene între 1972-1990
inclusiv, în numr de 135 la care am putea aduga aproximativ 20 de înmormântri
distruse de lucrrile edilitare în 1985, pân la intervenia arheologilor. Dac lum
în considerare o restrâns poriune înc necercetat considerm c cimitirul trecea
de 250 de morminte ealonate cronologic din plin epoc roman pân dincolo de
retragerea aurelian.
Revenind la analiza celor 135 de morminte, în condiiile în care majoritatea au
fost deranjate de jefuitori i fr obiecte de inventar cu încrctur cronologic ar 
de remarcat c este vorba de un cimitir aparinând unei populaii modeste. Au existat
i descoperiri nederanjate care n-au avut nici o pies de la bun început. În aceste
condiii, diferenele de datare s-au bazat în mare parte pe analiza atent a tipurilor de
construcie. Astfel, cu excepia unui mormânt – inhumaie simpl cu inventar databil
în sec. II i a sarcofagelor din calcar cu acoperiuri în dou pante i acrotere la coluri
încadrabile în plin epoc roman, pentru restul mormintelor ne-am bazat mai mult
pe analogii legate de caracteristicile constructive.
Din pcate, spturile arheologice din celelalte municipii din Dacia sunt
sporadice sau n-au ajuns în faza de publicare (în ceea ce privete domeniul riturilor
i ritualurilor de înmormântare).
În schimb, în alte provincii, unde continu aceeai stpânire neîntrerupt pe
durata mai multor secole decât în Dacia, unele tipuri de construcie sunt, cu sau
fr obiecte de inventar similare, chiar pân la identitate, cu unele morminte din
necropola de sud-est de la Napoca.
Dup cum am anticipat, mormintele de form trepezoidal, ca precursoare ale
celor merovingiene sunt databile în epoca roman târzie.
Pe baza numeroaselor analogii, cistele lucrate din igle înpte pe cant
beneciaz de aceeai încadrare. În spturile de la Napoca s-au descoperit în total
trei exemplare, adic dac includem i cista descoperit în 1933.
De altfel, utilizarea iglelor este frecvent în necropola de sud-est. În cazul
lui M.31, groapa rectangular a fost acoperit cu un ir de igle, în schimb ele intr
frecvent în construcia pereilor, interior i acoperiurilor cistelor clasicate de noi
în tipurile 6,7, 8.
S-a remarcat faptul c igla e mai rar utilizat la cistele cldite din crmizi
suprapuse – tipul 6, în timp ce este ingenios folosit la cistele din crmizi pe cant cu
sau fr bordur. În majoritate iglele aveau aceleai dimensiuni, cele dou margini
13

Covaciu 1926-1928 (1929), p. 221-223.
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opuse ind prolate identic. Exist îns un mormânt, nr. 82, cist de tipul 8, în
construcia creia, în afara unor crmizi i igle binecunoscute, latura de est i vest
era format din câte o igl cu marginile opuse teite alternativ. Acelai tip, pân
acum nemaiîntâlnit în cercetrile arheologice de la Cluj se combin în pereii de nord
i sud cu cellalt fel clasic de igle i crmizi la cista mormântul nr. 82.
Din punct de vedere cronologic, rmâne de vzut dac cistele în componena
crora se regsesc igle, fr alte elemente de datare sigur pot  încadrate dincolo
de sfâritul sec. al III-lea. Este posibil ca rspunsul s-l ofere tot analogiile cu alte
provincii care beneciau de continuitate roman târzie, pe plan politic.
Cistele lucrate în exclusivitate din crmizi sau mai des în combinaie cu
igle ori cu fragmente de calcar au oferit ocazia meteugarilor în domeniu s-i
dovedeasc priceperea. S-a remarcat varietatea dimensiunilor crmizilor folosite,
prezena unei caliti nemaiîntâlnite în alte necropole – cea a crmizilor nearse,
identicat azi ca argil plastic.
S accentum din nou calitatea artistic a mormântului nr. 75, cu linia median
a ecrei laturi marcat printr-o igl cu bordurile în sus, iar colurile prin câte o
tegula mammata de asemeni cu protuberanele în sus.
Ca în cazul iglelor, prezena frecvent în compunerea cistelor, a crmizilor
ptrate provenite din cldiri cu hypocaust dezafectat i a câtorva alte crmizi folosite
în mod obinuit la instalaiile de înclzire din pereii încperilor ofer noi indicii
pentru o încadrare cronologic roman târzie.
igla, crmida de hypocaust sau tegula mammata n-au aprut pân acum
în descoperirile funerare din provincia Dacia sau poate n-au fost înc publicate. Ca
i în cazul numeroaselor monumente sculpturale din calcar utilizate în necropola
napocens ca material de construcie, poate  vorba de o refolosire.
În acelai timp, nu trebuie s pierdem din vedere faptul c i o cist banal din
crmizi este în msur s conin o pies de inventar databil în sec al IV-lea.
Ne referim la descoperirea întâmpltoare fcut cu ocazia construirii podului de
peste Arie, de la Potaissa – Turda. Mormântul cuprindea în afara osemintelor, o bul din
argint cu butoni în form de ceap, binecunoscut ca aspect i încadrare cronologic14.
Ajungem în sfârit, la categoria cea mai interesant a înhumrilor din necropola
de sud-est de la Napoca i anume cea care cuprinde în construcia mormintelor,
monumente de calcar provenite din înmormântri anterioare.
La data când s-a fcut comparaia între zona înmormântrilor romane târzii de
la Saint Andéol (Gallia) i grupul celor cinci descoperite în 1933, pe str. Plugarilor,
susinându-se aceeai încadrare i pentru acestea din urm s-a armat c singurul
element care lipsete unei analogii perfecte era reutilizarea unor monumente mai
vechi în componena grupului de la Napoca15.
14
15

Mitrofan 1969, p. 521, g. 6.
Wolski 1971, p. 596.
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Curând desfurarea spturilor arheologice avea s tearg aceast
diferen.
De altfel, într-o zon apropiat necropolei de sud-est se descoperise în 1927
cunoscuta cist lucrat din monumente reutilizate. Aceasta dei deranjat cuprindea
un inventar funerar databil la începutul sec. al IV-lea, iar modicrile grace în
inscripia pgân iniial indicau refolosirea mormântului de ctre un cretin16.
Cista din 1927 constituie din punctul de vedere al construciei o bun analogie
pentru o descoperire din necropola de sud-est, din pcate aceasta fr alt inventar
în afara unor fragmente ceramice. Ca i cea din 1927, cista lui M. 7 din 1973 a fost
cioplit dintr-un cippus completat în lungime cu un acoperi de aedicula aezat cu
deschiderea în sus. Mormântul din 1927 avea un capac din dou baze de monumente
– una identicat în lapidarul MNIT din Cluj i publicat în 197717. Cista nr. 7 avea în
schimb drept capac partea inscripionat a unei stele funerare, continuat în lungime
cu un medalion funerar martelat.
Întâmpltor, mormântul nr. 7 a constituit prima descoperire cu monumente
mai vechi reutilizate, dup care au aprut alte combinaii tot mai variate, ceea ce ne-a
artat c departe de a  vorba de o excepie este dovada unei practici într-un anumit
interval cronologic dat.
S-au descoperit plci de calcar reutilizate ca simplu acoperi deasupra unei
gropi rectangulare (M. 93, Pl. II/ 1-2) e pe sarcofage monolit (M. 66, Pl. III/1-2).
Cel mai des îns, cistele din plci pe cant sau acoperiurile lor au fost îmbinate din
perei întregi de aedicula, stele funerare, fragmente de sarcofage, pri din cippus-uri,
baze de monumente, altare, etc. (Pl. I/1,3-4).
Pe baza numeroaselor analogii cu provinciile în care stpânirea roman continu
secole de-a rândul, dincolo de sfâritul secolului al III-lea, analiz detaliat cu alt
ocazie18, am încercat o încadrare cronologic i pentru mormintele cu reutilizri
din necropola de la Napoca. Considerm deci, c acestea aparin deceniilor de dup
retragerea aurelian, când o administraie local dezorganizat, ca re ex al disoluiei
celei centrale a permis demontarea, adaptarea i refolosirea unor monumente ale
epocii clasice romane pentru construirea unor noi morminte.
Deocamdat, nu este locul potrivit s discutm despre talentul sculptorilor care
au realizat frumoasele monumente funerare ridicate iniial, în sec. II-III, la mormintele
unor ceteni romani înstrii, într-o zon probabil apropiat dar neidenticat.
La a doua lor utilizare, lapicizii au cioplit monumentele în atelierele lor
specializate- exist în acest sens i o pies neterminat care fcea parte din alctuirea

16

Daicoviciu 1930, p. 311; idem, 1936, p. 204-206, g. 3; Protase 1985, p. 332-337.
Hica-Cîmpeanu 1977, p. 226-228.
18
Benea, Hica 2004, p. 112-153.
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cistei nr. 5919, dar au tratat monumentele recuperate de pe mormintele mai vechi,
strict ca material brut de construcie.
Specialitii în art roman au avansat ideea funcionrii la Napoca a mai
multor ateliere care lucrau în paralel, în epoca de în orire a oraului.
Cu toate aceastea, spre deosebire de alte centre romane din Dacia, unde sunt
cunoscute în total cinci nume de lapicizi, meteugarii în domeniu de la Napoca
rmân anonimi20.
Cu atât mai puine anse avem s a m ceva despre lapicizii care au realizat
îmbinrile ingenioase, fasonarea sau nisajele calcarului i celorlalte materiale în
necropola de sud-est de la Napoca.
Rmân îns de apreciat varietatea tipurilor de construcii funerare, combinaiile
rezolvate din punct de vedere estetic, strdania de-a gsi soluii pentru satisfacerea
comenzilor, într-o perioad istoric mai favorabil sau mai nefast, dar mereu
respectând tradiiile clasice ale epocii romane.
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