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1. Scurt istoric al cercetărilor arheologice
Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail a fost construită în colţul
sud-vestic al cetății medievale Alba Iulia, pe locul unei bazilici romanice
(catedrala I). Șantierul bisericii actuale (catedrala II) a fost deschis înainte
de anul 12001, într‑un moment de puternică afirmare a Episcopiei catolice
a Transilvaniei, clădirea fiind în linii mari definitivată înainte de mijlocul
secolului al XIII‑lea. O bazilică cu trei nave și transept, catedrala se încheia
spre vest cu două turnuri monumentale (doar cel sudic finalizat), iar spre est cu
trei abside semicirculare. Absida principală a avut o existență destul de scurtă,
deja la mijlocul secolului al XIII‑lea fiind demolată și înlocuită cu un cor gotic
dezvoltat, care se păstrează și astăzi2.
Catedrala s‑a aflat aproape continuu într‑un şantier: atunci când nu s‑a
construit, s‑a reparat, apoi s‑a restaurat şi, intermediar, mereu au fost necesare
lucrări de întreţinere. Cu excepția celor două capele adăugate pe partea de
nord în epoca Renașterii și a impunătoarei sacristii baroce de pe latura sudică
a corului gotic, catedrala păstrează forma originară, fiind una dintre cele mai
reprezentative construcții medievale din Europa central-estică. Un monument
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de o asemenea importanță păstrează încă multe secrete: sursele documentare
sunt extrem de sumare, iar cercetarea directă a clădirii a fost limitată la posibilitățile oferite de șantierele de restaurare. Aflată mereu în funcțiune, biserica
nu putea fi închisă de dragul științei. Astfel, principalele etape de construcție
constituie încă subiect de dezbatere între specialişti, opiniile fiind divergente
în absența unor argumente decisive3. Opiniile principale au fost formulate cu
peste o jumătate de secol în urmă, dar există încă multe detalii incerte, mai ales
de natură cronologică. De pildă, abia de curând specialiștii au luat în dezbatere
inscripția aflată pe peretele nordic al sanctuarului care se referă la reconstruirea
acestei părți a bisericii în anul 1753. Studiile de arhivă au arătat că, într‑adevăr,
în secolul al XVIII‑lea sanctuarul se afla în stare atât de proastă încât nu a fost
găsită nicio altă posibilitate de remediere decât refacerea totală. Cercetarea
directă a paramentului și a componentelor sale a confirmat că este vorba despre
un eveniment real petrecut la mijlocul secolului al XVIII‑lea4.
Pe lângă studierea părţilor vizibile de către arhitecţi şi istorici, arheologia
a găsit mereu ceva important de spus, în măsura în care a avut acces la situl
propriu-zis. Spre deosebire de ceilalţi cercetători, arheologul nu se poate duce
într‑o zi oarecare să se uite la fundaţiile catedralei şi la stratigrafia aferentă.
Pentru a face acest lucru trebuie să aştepte deschiderea unui şantier de restaurare în care să fie acceptată deranjarea sitului prin săpături.
În toate cele trei mari şantiere de restaurare prin care a trecut catedrala s‑au
făcut şi observații sau cercetări arheologice, mai mult sau mai puţin extinse, în
funcţie de necesităţile şi de posibilităţile momentului. La începutul secolului XX,
restaurarea catedralei a cauzat săpături extinse în interiorul navelor şi transeptului, precum și intervenţii majore în exterior. Au fost dezvelite parţial ruinele
bisericii romanice (catedrala I) şi ale rotondei5, iar în exterior s‑a realizat un canal
de aerisire în jurul fundaţiilor şi s‑a coborât nivelul de călcare foarte aproape de
cota secolului al XIII‑lea. “Cercetarea arheologică” a fost condusă de Pósta Béla6.
Pentru o sinteză asupra stadiului actual al cunoştinţelor despre catedrală sunt utile
următoarele lucrări: Marcu Istrate 2009; Sarkadi 2010; Papp (ed.) 2012. Cititorul va întâlni
însă multe variabile, reflectând unghiuri de abordare diferite, în funcție de formația autorilor
(arheolog, arhitect, istoric de artă, restaurator, inginer). Un punct de vedere comun al celor două
istoriografii încă se lasă așteptat.
4
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vedea și Salontai 2008.
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Cercetări arheologice ample, în mare măsură cu un caracter sistematic,
s‑au derulat între 1968 şi 1977, sub egida Direcției Monumentelor Istorice
din București7. Arheologul Radu Heitel a avut șansa să decoperteze aproape
integral interiorul navelor de la limita arcului de triumf spre vest, până la limita
turnurilor, totodată a trasat mai multe secțiuni exterioare. Rezultatele, invocate
frecvent în diverse articole, nu au fost însă publicate în mod sistematic. În mod
expres autorul nu s‑a referit niciodată în lucrările sale la istoria clădirii8.
Aceste două experiențe, care au bulversat stratigrafia și au distrus cele mai
multe dintre informațiile sitului arheologic, au lăsat un gust amar proprietarului clădirii. Pentru ce este bună arheologia dacă rezultatele nu sunt cunoscute
nici măcar la nivel tehnic, pentru a putea fi folosite în restaurarea clădirilor?
Cu toate acestea, după 1990, când s‑au reluat lucrările de restaurare (parterul
turnului de nord în 1997), Arhiepiscopia a chemat din nou un arheolog care
a monitorizat șantierul până în anul 2011. În acest timp au fost executate atât
lucrări de instalaţii şi sistematizare verticală în exteriorul clădirii, cât şi intervenţii propriu-zise de restaurare asupra turnurilor vestice, capelei Lázó şi
îndeosebi asupra sacristiei şi corului9. Cercetări arheologice ample nu au fost
permise: abia în câteva cazuri ar fi fost însă posibile. Cercetarea arheologică a
avut un caracter aplicat (sondaje pentru identificarea unor date de ordin tehnic)
și preventiv (de investigare a unor suprafețe ce urmau a fi deranjate prin diferite
la un nivel științific care merită toată aprecierea noastră. Posta 1917; Hendre Biro 2013. Observații
mai amănunțite asupra ruinelor și asupra paramentului nu au fost făcute de arheologi. Informații
punctuale la Entz 1958, passim, reluate de literatura de specialitate în mod constant.
7
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Monumentelor Istorice. Heitel 1972; Heitel 1975; Heitel 1985; Heitel 1986.
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Heitel 1985, 222. Vătăşianu a susţinut, şi după încheierea cercetărilor datarea şantierului
catedralei II în cea de‑a doua jumătate a secolului XIII. Vătăşianu 1987, 18.
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locuinţe din evul mediu timpuriu etc.) sperăm să poată fi publicat în viitorul apropiat. Informații
sumare în cataloagele de expoziție Marcu Istrate 2009b; Marcu Istrate 2010; Marcu Istrate 2012b.
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intervenții, de la degajări până la montarea unor utilități). Investigațiile s‑au
dezvoltat de la un an la altul: nici chiar beneficiarul nu putea estima ce lucrări
vor fi posibile în anul următor, ce oportunități de finanțare vor fi accesibile etc.
Urmează o întrebare firească pentru un arheolog: este posibil ca unul dintre cele
mai importante situri arheologice din România să fie cercetat în felul acesta?
Fără un proiect coerent, în funcție de necesități banale, cum ar fi introducerea
unui paratrăznet? Indiferent dacă ne convine sau nu, răspunsul este afirmativ:
da, este posibil ca un sit de asemenea importanță să fie investigat în astfel de
trepte. Arheologul nu ar trebui să dea înapoi în fața acestei variante a arheologiei preventive, oricât de ingrată ar fi: deseori este singura cale de a observa
situri de imensă valoare, în particular atunci când ne referim la monumente
istorice. Fără îndoială, este o mare frustrare să cercetezi o clădire pe parcursul
a zeci de ani, operând un mic sondaj din timp în timp. O altă soluție în cazul
monumentelor aflate în funcțiune (dar nu numai) este greu de întrevăzut.
În materialul de faţă voi încerca să rezum pe scurt informaţiile pe care
le‑am acumulat dintr‑o astfel de arheologie, concentrată în partea estică a
catedralei romano-catolice din Alba Iulia (fig. 1). Obiectivul meu este dublu:
științific (comunicarea unor rezultate importante) și metodologic (analiza unei
cercetări neconvenționale, compusă din segmente ocazionate de o multitudine
de factori extra-științifici) (fig. 2).
Debutul acestei cercetări a avut loc în anul 2000, cu ocazia redactării unui
proiect de restaurare pentru sacristia barocă: un prim sondaj a fost trasat pe
partea de sud a catedralei, pentru studierea fundaţiilor (S4)10.
În anul 2001 au fost deschise trei suprafeţe de cercetare, două pe latura
sudică a sacristiei şi una pe latura estică (S5 – 7). Încă din această campanie a fost
evident faptul că sub sacristia barocă se află o clădire medievală de dimensiuni
mai mici, a cărei latură sudică a fost sprijinită prin două contraforturi dispuse
pe colţuri. Săpătura de pe latura estică (S5) a dus la descoperirea unei etape
intermediare, legată foarte probabil de organizarea accesului în sacristia gotică.
În acelaşi an a fost pusă la punct o canalizare în jurul absidei catedralei, care a
însemnat realizarea unor cămine din beton şi a unor racorduri subterane pentru
colectarea apei pluviale. Au fost realizate patru săpături, trei în jurul absidei şi
a patra la întâlnirea dintre absidiola nordică şi cor (S12 – 15). Cu această ocazie
Săpăturile arheologice efectuate în intervalul 2000 – 2011 în colțul de sud-vest al cetății Alba
Iulia, în legătură cu palatul Arhiepiscopiei romano-catolice și Catedrala Sfântul Mihail, au fost
numerotate în ordinea deschiderii, de la 1 la 100. Inventarierea cercetărilor din partea de est cu
numere cuprinse între 4 și 91 reflectă astfel și ritmul inegal al investigațiilor, care au acoperit
practic întreaga perioadă, cu lungi întreruperi. Înregistrarea sistematică a cercetărilor se reflectă
de asemenea în: numerotarea continuă a mormintelor, raportarea cotelor de adâncime la același
reper (pragul de vest al catedralei), prelucrarea unitară a materialului arheologic.
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a fost semnalat canalul de aerisire la limita contraforturilor şi a apărut fundaţia
puternic decroşată a corului, pe care în acel moment am atribuit‑o mai degrabă
epocii romane.
În anul 2003, finalizarea lucrărilor de consolidare a sacristiei și de sistematizare a terenului din apropiere au impus intervenţii în zona dintre latura
estică a sacristiei şi peretele corului. O casetă realizată doi ani mai devreme
(S5), a putut fi prelungită până la peretele catedralei (S5A). Pentru prima dată
a fost formulată ipoteza conform căreia fundaţia puternic decroşată aparţine
chiar corului gotic şi au fost observate intervenţii severe pe elevaţia corului care
au sugerat o posibilă refacere a acesteia în segmentul dintre sacristie şi primul
contrafort al laturii sudice. În momentul respectiv am legat aceste intervenţii
de obturarea unui acces într‑o posibilă criptă subterană, atribuindu‑le epocii
baroce. O intervenţie majoră de genul reconstruirii elevaţiei era de neconceput.
Anul 2004 a deschis şantierul din interiorul sacristiei baroce, fiind posibilă
efectuarea a două sondaje arheologice, grație cărora am stabilit planul sacristiei gotice. Fundaţia descoperită anterior în jurul corului s‑a dovedit a aparţine într‑adevăr etapei gotice, lăţimea maximă a decroşului fiind de 2,30 m.
Pentru prima dată au fost observate fundaţia corului romanic şi naşterea
absidei semicirculare.
Anul 2007 a adus refacerea totală a canalizărilor din jurul catedralei,
ceea ce a impus săpături în apropierea corului, dar nu în contact direct cu
structurile acestuia.
Restaurarea completă a interiorului sanctuarului, în anii 2010–2011, a creat
posibilitatea cercetării bolţilor şi sondării spaţiului interior (fig. 4–5). Această
săpătură, pe care planul o arată a fi fost destul de chinuită şi neconvenţională11,
ne‑a permis să completăm lacune importante din istoria catedralei, în principal
referitor la absida semicirculară şi la corul gotic. Pentru cercetarea interiorului au
fost admise patru sondaje, desfășurate în paralel cu restaurările interioare, parțial
pe sub schele. Pardoseala din lespezi mari de piatră a fost desfăcută strict pe
suprafețele prevăzute pentru cercetare. Deși aparent ar fi fost posibilă o cercetare
amplă, beneficiarul a stabilit limite fizice clare în care a trebuit să ne încadrăm.
Cu toate limitările de spațiu, timp și posibilități materiale, cele șapte
campanii arheologice enumerate mai sus au avut încheieri semnificative, pe
care le putem sintetiza astfel:
• evidențierea componentelor romanice din structurile catedralei actuale
(II), inclusiv dezvelirea în premieră a ruinelor absidei semicirculare;
Amplasamentul sondajelor a fost rezultatul negocierii între actorii implicaţi în cercetarea
şi restaurarea sanctuarului, ultimul cuvânt revenind beneficiarului. Dimensiunile au fost
determinate concret de spaţiile disponibile sub schela metalică montată în jurul pereţilor,
respectiv sub schela din lemn montată în partea centrală a sanctuarului.
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•
•
•
•

reconstituirea formei originare a sanctuarului gotic cu absidă
poligonală: planimetria, sistemul de construire, raportul fundație-elevație, sisteme de pardoseală, condițiile demolării etc.;
descoperirea ruinelor unei sacristii pe latura sudică a sanctuarului,
adăugată la puțină vreme după construirea acestuia, înainte de ultima
treime a secolului al XIII‑lea;
confirmarea intervențiilor din secolul al XVIII‑lea, de demontare și
reconstruire a sanctuarului gotic;
datarea sacristiei baroce (posterior reconstruirii sanctuarului) și a încăperii funerare subterane (anterior reconstruirii sanctuarului) (fig. 3).

2. Sanctuarul romanic
Partea de est a catedralei actuale a fost alcătuită, în forma originară, dintr‑un
cor scurt încheiat cu o absidă semicirculară. Într‑un moment neprecizat, dar
foarte probabil în primele decenii după invazia tătară din 1241, absida semicirculară a fost demolată și înlocuită cu un cor dezvoltat, alcătuit dintr‑o travee
dreptunghiulară ce făcea legătura cu careul romanic și o absidă poligonală ale
cărei nașteri erau marcate prin contraforturi.
Din structura inițială au rămas în picioare pereții de nord și sud ai primei
travei a corului, împreună cu arcul de triumf; zona a fost cercetată parțial atât
în interior, cât și în exterior (pe latura de sud, cercetările din sacristia barocă)
(fig. 2, 9, 16).
Fundaţia inițială a sanctuarului a fost concepută cu o lăţime suficient de
mare pentru a asigura un suport continuu pilaştrilor care articulează ritmic
suprafaţa peretelui. În plan, fundaţia se prezintă cu un decroș neregulat, mai
accentuat la pereții laterali12 şi mai îngust pe latura de est, unde se decroșa
absida. Partea inferioară a fundaţiei este o zidărie din bolovani de piatră şi
destul de multe fragmente de cărămidă, cu mult mortar, peste care se află două
asize de blocuri din piatră refolosite13. Peste această fundație se afla un soclu
înalt de aproximativ 0,90 m, delimitat la partea superioară de un profil (încă
păstrat pe latura de sud în exteriorul sacristiei). Elevaţia acestei etape a fost
realizată din blocuri de piatră aşezate în operă cu multă grijă pentru obţinerea
unui parament uniform14.
Decroşul maxim de 0,73 m a fost măsurat la limita vestică a zonei cercetate, îngustându-se
cu aproape 0,40 m până în dreptul umărului. Latura de est prezintă de asemenea o fundaţie
decroşată cu 0,30 m, care se îngustează apoi cu 0,10 m până la naşterea absidei semicirculare.
13
Între –2,12 şi –1,35 m.
14
Soclul şi profilul peretelui sudic, între sacristia actuală şi absidiola sudică, au fost în cea mai
mare parte înlocuite în şantierul de restaurare de la începutul secolului al XX-lea.
12
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Nivelul de construire a catedralei II, din etapa romanică15, pe care l‑am
putut stabili pe baza observaţiilor din interiorul sacristiei, s‑a aflat în jurul cotei
de –1,70 m. Deşi nu am avut posibilitatea de a face observaţii stratigrafice pe o
suprafaţă mai largă, în stadiul actual al cercetărilor putem presupune că primul
bloc de piatră din structura celui de‑al doilea segment al fundaţiei romanice era
vizibil cel puţin parţial deasupra nivelului de călcare din acel moment.
Din punct de vedere tehnic, zidăria primului sanctuar (romanic) prezintă
aceleaşi caracteristici şi dacă o privim dinspre interior16. Decroşul neregulat al
fundaţiei se află la –1,34 m, egal pentru peretele nordic cât şi pentru absida
semicirculară, iar de la acest nivel se dezvoltă o elevaţie din blocuri de piatră.
Din păcate, nu am recuperat niciun fel de informaţie despre nivelul interior
de călcare, deoarece stratigrafia a fost complet distrusă prin construirea unei
încăperi funerare subterane sub corul actual, în secolul al XVIII‑lea. Analizând
aspectul paramentului, putem presupune un nivel iniţial în jurul cotei la care se
află umărul fundaţiei, dar nivelul cel mai folosit apare la –0,80 m, unde putem
vedea un bloc de piatră cu urme accentuate de uzură.
Pilonii arcului de triumf prezintă, la –0,36 m, un decroş accentuat care
arată existenţa unui soclu de formă aproximativ pătrată, inițial probabil înălţat
1 m de la nivelul de folosire a spaţiului interior17.
Absida etapei romanice poate fi reconstituită cu exactitate pe baza informaţiilor înregistrate în săpăturile din anul 2011 din interiorul sanctuarului (fig. 6,
7). Sub nivelul actual de călcare s‑au păstrat fragmentar segmentele de nord şi
de sud, doar partea centrală fiind distrusă la construirea încăperii subterane.
Absida a fost decroşată faţă de pereţii corului (0,75 m în interior, în două trepte,
respectiv 0,86 m în exterior), descriind în plan un segment de cerc aplatizat, cu
deschiderea de 8 m. Caracteristicile tehnice ale fundaţiei sunt identice cu cele
descrise mai sus, cu diferenţe nesemnificative ale cotelor; un umăr superficial,
în jur de 0,10 m, a fost observat atât pe interior cât şi pe exterior. Elevaţia a fost
Nivelul de construcţie pe care îl atribuim şantierului catedralei este un strat format din
aşchii de calcar, situat de regulă la partea superioară a unui pământ negru cleios în care au fost
săpate gropile necropolei din jurul primei catedrale de la Alba Iulia. În interiorul sacristiei acest
strat a fost înregistrat la –1,70 m, la partea superioară a unor depuneri care conţin în proporţie
însemnată resturi de materiale de construcţie. Trebuie însă să remarcăm faptul că în această zonă
stratul nu are consistenţa surprinsă în partea de vest a catedralei sau în apropierea contrafortului
transeptului, fiind mai subţire şi în mod constant amestecat cu pământ. Marcu Istrate 2009,
100 – 116.
16
Sondajul 76 din anul 2011 a permis cercetarea pe o suprafaţă foarte mică a structurilor romanice.
17
Observaţia a fost făcută în timpul supravegherii operaţiunilor de refacere a pardoselii actuale
şi de înlocuire a stratului suport în anul 2011. O cercetare arheologică la pilonul nordic al arcului
de triumf ar putea avea şansa de a identifica o situaţie stratigrafică nederanjată în etapa barocă şi
posibile indicii cronologice pentru evoluţia acestei părţi a clădirii.
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realizată din blocuri de piatră fasonate și șlefuite, potrivite cu multă grijă în
operă şi legate cu şape subţiri de mortar, astfel încât a rezultat o zidărie foarte
regulată, cu îmbinări perfecte. Trei blocuri de piatră formează grosimea de
1,74 m a acestui perete la nivelul la care a fost demolat (fig. 8).
Pentru datarea acestui cor scurt încheiat cu o absidă semicirculară, specialiştii încă păstrează puncte de vedere diferite, ceea ce într‑un fel este firesc
dacă ţinem cont de amploarea şi complexitatea construcţiei, în şantierul căreia
decenii întregi au activat echipe de meşteri cu experienţe tehnice diferite şi cu
preferinţe stilistice care au parcurs drumul de la romanic la gotic18. Cercetările
arheologice din anii 2000 – 2002 au indicat că şantierul s‑a putut deschide
spre finele secolului al XII‑lea, activând practic în întreg secolul al XIII‑lea19.
Observarea atentă a contextului arheologic a arătat plauzibilă finalizarea părții
estice a catedralei înainte de invazia tătară, fără să furnizeze însă un argument
decisiv în această direcţie.
Demolarea absidei semicirculare a fost explicată cel mai frecvent ca o consecinţă a distrugerilor provocate de invazia tătară din 1241. În stadiul actual al
cercetărilor, este însă greu să ne imaginăm că o clădire atât de solidă, cu pereţii
groşi de 1,35 m (corul), respectiv 1,74 m (absida), a suferit avarii atât de mari
încât a fost necesară demolarea. Foarte probabil că intenţia efectivă de mărire a
spaţiului sacral a avut un rol important în decizia de înlocuire a absidei cu un
sanctuar considerabil mai amplu20.

3. Sanctuarul gotic
Cercetarea sanctuarului gotic ne‑a permis să înțelegem în ce fel a fost
construită această parte a clădirii și care au putut fi premisele deteriorării
structurii de rezistență până aproape de colaps. Concluziile istoricilor de artă
privind posibilitatea ca sanctuarul să fi fost re‑montat în secolul al XVIII‑lea au
fost confirmate și arheologic, prin evidențierea rămășițelor elevației gotice și a
manierei reconstrucției baroce21 (fig. 1).
Sanctuarul gotic a fost conceput din proiect cu o fundaţie neobișnuit
de lată22, pe care o presupunem destinată egal peretelui şi contraforturilor.
Contraforturile de pe latura sudică sunt aşezate în întregime pe această fundaţie
(lungimea uni contrafort la nivelul fundaţiei de 2 m), cele de pe latura estică
parţial, ponderea fundaţiei descrescând pe latura nordică (fig. 3, 9 – 10, 14).
Scurtă sinteză a opiniilor la Marcu Istrate 2009, 87 – 90.
Marcu Istrate 2009, 123.
20
Entz 1994, 40; Takács 2012, 62 – 63.
21
Papp 2012, passim.
22
Fundația măsoară un decroș exterior de maxim 2,30 m pe latura de sud, care se reduce însă
treptat în zona absidei și ajunge la circa 1 m pe latura de nord-est, într‑o zonă în care a secționat
o ruină romană. Marcu Istrate 2009, 97 – 99.
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Partea superioară a fundaţiei apare la adâncimi ce oscilează între –1,52 şi
–2,20 m23, dar limita inferioară nu s‑a putut stabili, deși săpătura s‑a adâncit considerabil, la –2,70 m în interiorul sacristiei, respectiv –4 m în interiorul sanctuarului24 (fig. 13). Zidăria neregulată a fost realizată prin umplerea șanțului de
fundare cu materiale diferite (piatră de râu de diferite dimensiuni, fragmente de
calcar şi rare fragmente de cărămidă) într‑o compunere neregulată, compensată
prin cantităţi mari de mortar. Şanţul s‑a îngustat în adâncime, astfel că fundaţia
apare mult evazată. Mortarul este grosier, din nisip cu pietriş mare (diametrul
până la 8 cm) şi var dizolvat complet, foarte consistent.
Construită în sistem emplecton, cu paramente exterioare din blocuri de
piatră fasonate, elevaţia gotică lată de 1,40 m a fost aşezată la limita dinspre
interior a masivei fundaţii, astfel încât aproape o treime nu se sprijină de fapt
pe fundaţie, racordându-se la aceasta printr‑o evazare superficială. Din această
elevaţie s‑a păstrat peretele din dreptul sacristiei (în cea mai mare parte), iar
pe restul suprafeţei în proporţii variabile 2 – 3 asize de blocuri, corespunzând
în linii mari soclului exterior. Acest soclu, alcătuit din două asize de blocuri de
piatră ecarisate între care s‑au folosit pietre mai mici pentru egalizare, avea o
înălţime de 1 m, după care elevaţia propriu-zisă înregistra o retragere îngustă25
(fig. 13, 16).
În interiorul sanctuarului, rămășițele elevaţiei gotice arată un plan ușor
diferit față de cel actual: forma gotică era mai îngustă cu cca 0,88 m iar absida
era ușor rotită spre sud (fig. 3). Sanctuarul propriu-zis era decroşat (0,70 m)
faţă de traveea de legătură dinspre corul romanic; acest decroș era marcat în
interior prin pilaştri în trei laturi dintr‑un octogon, cărora în exterior le corespunde prima pereche de contraforturi (fig. 18 – 20). Deschiderea maximă a
sanctuarului era astfel de 8,50 m înainte de formarea absidei pentagonale, al
cărei punct de plecare era deplasat spre est cu aproximativ 2 m faţă de forma
actuală; primele două laturi ale absidei erau astfel mai scurte în varianta gotică.
La intersecţia laturilor absidei nu am înregistrat nicio zidărie care ar putea fi
În aprecierea cotelor trebuie să avem în vedere faptul că în evul mediu terenul pe care se află
catedrala cobora într‑o pantă destul de accentuată atât dinspre vest spre est, cât şi dinspre sud
spre nord. Aceasta explică diferenţele destul de mari pe care le putem sesiza uneori comparând
adâncimile, chiar pe distanţe destul de scurte cum ar fi latura sudică a sacristiei. În fapt, şanţurile
de fundare aveau probabil o adâncime constantă de la nivelul de călcare din momentul săpării.
Marcu Istrate 2009, 39 – 43.
24
În imediata apropiere a clădirii nu a fost posibilă adâncirea săpăturii peste aceste cote. Pentru
a atinge adâncimi mai mari ar fi fost necesară extinderea suprafețelor de cercetare, ceea ce nu era
posibil în contextul dat și nici nu ar fi primit aprobarea beneficiarului. În exterior sanctuarul este
înconjurat de un canal de aerisire.
25
Observaţii mai exacte asupra structurii originare s‑au putut face pe contrafortul păstrat intact
sub haina gotică, şi apoi sub cea barocă, în interiorul sacristiei.
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legată de sistemul de descărcare a bolţii. De altfel, nici pilaştrii care marchează
decroşarea sanctuarului nu au fundaţie ci se nasc direct din elevaţie, ceea ce
probabil înseamnă că nu reprezentau un element important în structura clădirii.
În interiorul absidei putem admite existenţa unor pilaştri superficiali, aşezaţi pe
un decroş al elevaţiei, dacă nu cumva bolta se descărca în console.
Prima pardoseală gotică a fost făcută din plăci de piatră, tăiate în apropierea
pilaştrilor după conturul acestora. În condiţia distrugerii totale a acestui interior,
putem considera un mare noroc faptul că în apropierea pilastrului de nord au
fost surprinse fragmente in situ din această pardoseală, o primă etapă la –0,60 m
şi o refacere la –0,44 m (fig. 21). În orice caz, după construirea sanctuarului
gotic nivelul de călcare din întregul altar s‑a stabilit la –0,60 m, abia în etapa
barocă creându-se o diferenţă de nivel între cor şi sanctuar26. Nivelul actual la
–0,42 m datează din sec. XVIII.
Însumând informațiile recoltate în săpăturile arheologice am putut concluziona că elevaţia gotică din blocuri de piatră a avut baza la –1,55 m (medie),
în vreme ce absida semicirculară fusese demolată la –0,75/0,86 m, iar prima
pardoseala gotică se află la –0,60 m. S‑a conturat astfel întrebarea, de ce a fost
construită o elevaţie din blocuri atât de frumos ecarisate, pentru ca apoi pe o
înălţime de 1 m să rămână îngropată (fig. 17 – 22)?
În stadiul actual al cercetărilor am formulat următoarea explicație: foarte
probabil, în timpul construcţiei s‑a ţinut cont de nivelul de călcare exterior,
situat în jurul cotei de –1,60 m. De la acest nivel s‑a început construirea elevaţiei,
în jurul absidei semicirculare aflate în funcţiune. Abia în momentul demolării
absidei, constructorii au realizat că nivelul de călcare interior nu poate fi atât
de coborât, iar prin sistematizarea cotei de călcare o parte a elevaţiei a rămas
îngropată. Absida semicirculară romanică nu a fost demolată la cota de călcare
a constructorilor gotici, ci a rămas cu mult mai sus, la limita necesară pentru
montarea pardoselii. Cota de demolare a absidei confirmă faptul că în etapa
gotică nivelul de călcare a fost uniformizat pe toată suprafaţa corului la –0,60 m.
O altă explicație posibilă ar fi aceea, dacă nu cumva constructorii au prevăzut
sub pardoseala catedralei un spațiu destinat criptelor (familiale) sau în general
înhumărilor de orice fel. Interpretarea este tentantă, cu atât mai mult cât rezolvarea nu ar fi singulară27, dar o considerăm puțin probabilă. Principalul contraargument mi se pare a fi tocmai dezordinea extremă ce poate fi observată la nivelul
Jocul acestor nivele de călcare ne poate furniza informaţii preţioase pentru istoricul clădirii,
dacă ajungem acolo să cunoaştem evoluţia lor în fiecare compartiment al bisericii. În momentul
de faţă ne lipseşte veriga principală, şi anume evoluţia detaliată a nivelului de călcare din
navele bisericii. Actualul nivel de călcare, la –1,25 m, lasă deschisă aproape orice posibilitate de
interpretare a nivelelor din partea estică a catedralei.
27
Ariès 1996, I, 109 – 113, 398 – 399; II, 35 – 40.
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înmormântărilor, unde criptele s‑au aglomerat unele peste altele, s‑au poziționat
în cele mai ciudate moduri și, cel puțin într‑un caz, au spart efectiv din peretele
sanctuarului pentru a ancora o boltă (fig. 17, 18, 22). Dacă spațiul sanctuarului
ar fi fost prevăzut pentru cripte, atunci, teoretic cel puțin, ar fi trebuit să vedem o
oarecare ordine în așezarea acestora. În orice caz, ipoteza este de menționat.
Elevaţia gotică păstrată în interiorul sanctuarului actual apare la cote
diferite, în funcție de intervențiile pe care le‑a suportat de‑a lungul timpului28.
Inițial, la +0,12 m se afla o lespede din piatră cu grosimea de 0,20 m, ieşită în
consolă spre interiorul bisericii printr‑un profil în două trepte29, profil care
s‑a păstrat intact în absidă şi parțial pe peretele sudic (fig. 23, 24, 25). Dacă
analizăm atent paramentul, putem admite că acest element profilat a existat pe
tot perimetrul sanctuarului, fiind distrus în diferite momente anterior reconstrucţiei baroce. Această configuraţie, observată pentru prima dată pe latura de
nord-est a absidei, a fost interpretată ca documentând o banchetă30.
Din punct de vedere tehnic, în aprecierea acestei situaţii ne izbim însă
de o serie de contradicţii. Dacă zidăria lată de 0,44 m a fost prevăzută pentru
o banchetă, atunci trebuie să admitem că elevaţia sanctuarului pe laturile de
nord şi sud a rămas de 0,90 m, iar pe latura de nord-est a absidei aceasta s‑ar
reduce chiar la 0,50 m. Faţă de nivelul de construcţie al sanctuarului gotic,
elementul profilat a fost plasat la +1,72 m, o înălţime la care cei mai mulţi
dintre constructori probabil că nici nu îl zăreau. În schimb, faţă de primul nivel
de călcare din sanctuar, bancheta a ajuns la o înălţime de +0,72 m, puţin prea
înaltă pentru a servi şederii, devenind mai accesibilă abia în etapa a doua de
pardoseală. Din aceste neconcordanțe, mi se pare puțin probabil să vedem în
acest element decroșat o banchetă. Putem lua în calcul mai degrabă posibilitatea ca acest decroş din elevaţie să fi sprijinit sistemul de descărcare al bolţii
(real sau măcar decorativ), aşa cum s‑a întâmplat la reconstrucţia barocă. În
stadiul actual al cercetării nu putem însă decât să contabilizăm aceste aspecte,
din punctul de vedere al arheologului funcţiunea acestui segment de zid fiind
sub semnul întrebării31.
+0,12 m în absidă (fiind refolosită de fapt în structura pardoselii), –0,02 m pe latura de sud,
respectiv în jur de –0,56 m pe latura de nord, unde se observă clar că a fost spartă la construirea
unor cripte de familie.
29
Elementele păstrate sunt aproape identice, o singură lespede fiind mai subţire. Se pot deosebi
trei variante ale profilului: cu o singură retragere, cu două retrageri simple, respectiv cu două
retrageri formate dintr‑o treaptă simplă şi o scotie.
30
Szilárd Papp a observat pentru prima dată elementul profilat inclus în pardoseala actuală
şi a formulat ipoteza banchetei. Cercetarea arheologică din sanctuar a fost dealtfel consecinţa
studiilor domniei sale şi a propunerii pe care a făcut‑o către Arhiepiscopia romano-catolică din
Alba Iulia. Pentru această oportunitate sunt bucuroasă să îi pot mulțumi din nou.
31
Papp 2012, 141 – 143.
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Fundația cu lăţime variabilă, descentrarea elevaţiei față de fundație şi, foarte
probabil, grosimea inegală a acesteia, lipsa de corelare între intersecţia laturilor
şi dispunerea celei de‑a doua perechi de contraforturi, ca dealtfel şi greşelile
făcute în aprecierea nivelului de călcare – pot fi câteva argumente pentru a
descrie o echipă de meşteri nu foarte performantă. Problemele de structură pe
care această parte a clădirii le‑a avut deseori, ajungând în situaţia de a fi total
demontată în secolul al XVIII‑lea, nu pot fi surprinzătoare în acest context,
întrucât dezacordurile pornite de la bază se regăseau cu siguranţă până la vârful
acoperişului într‑o formă sau alta. Totuşi, nu putem să nu remarcăm faptul că
din temelie construirea corului gotic a fost foarte bine pornită, cu fundaţii a
căror lățime maximă la nivelul de construcție depășea 3 m.
Pentru cronologia sanctuarului gotic, arheologia nu poate să aducă
precizări, deoarece nu există nicăieri posibilitatea de a vedea această clădire
într‑un context stratigrafic nederanjat32. Singurul indicator cronologic ni‑l
oferă câteva morminte care suprapun fundaţia gotică, dintre care în mod
special M 83, cu scheletul înconjurat de pietre şi cărămizi (fig. 15). Mormintele
de acest gen sunt semnalate la Alba Iulia mai ales în necropolele din exteriorul
cetăţii, bucurându-se în general de datări timpurii, în prima parte a perioadei
arpadiene33. În apropierea catedralei, din cele peste 600 de morminte cercetate
în ultimele decenii, procentul celor care folosesc acest ritual de înmormântare
coboară sub 2%. Din punct de vedere cronologic astfel de morminte au fost
încadrate în cimitirul aparținător de prima catedrală, datat anterior anului
120034. M83, așezat pe fundația sanctuarului gotic, nu poate fi însă mai vechi
decât cea de‑a doua jumătate a secolului XIII, oricât de timpuriu am putea fi
tentați să datăm fundarea sanctuarului. Din păcate, niciunul dintre mormintele
care suprapun fundația gotică nu a avut obiecte de inventar care să ne ajute în
atribuirea unei cronologii ferme.
Un al doilea indicator cronologic a rezultat din descoperirea și studierea
ruinelor unei sacristii, adăugată sanctuarului într‑un interval de timp foarte
scurt după edificarea acestuia, sau aproape concomitent35 (fig. 16). Interpretând
această descoperire în conexiune cu documentul referitor la atacul sașilor din
În exterior, stratigrafia a fost eliminată prin intervenţiile de restaurare de la începutul
secolului XX, iar în interior în epoca modernă, prin construirea criptelor familiale și apoi prin
amenajarea încăperii funerare subterane. A se vedea pentru detalii observațiile rezultate din
analiza stratigrafiei exterioare: Marcu Istrate 2009, 97 – 117.
33
Catalog 2006, 12 – 65.
34
Marcu Istrate 2007, 222 – 223, pentru mai multe morminte de acest fel descoperite în
cercetările din interiorul capelei Lázó.
35
Cercetarea completă a sacristiei nu a fost publicată, dar informații parțiale se regăsesc
în Marcu Istrate 2009, 90 – 94, 117 – 125; Marcu Istrate 2012, 36 – 38.
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anul 127736, deducem că acest eveniment a găsit în picioare atât sanctuarul cât și
sacristia de pe latura sudică a acestuia. Observațiile arheologice confirmă astfel
acea opinie a istoricilor potrivit căreia sanctuarul a fost finalizat în primele
decenii după invazia tătară37.
Despre istoria ulterioară a corului gotic nu cunoaştem aproape nimic. În
interior existau cu siguranță mai multe altare laterale, sprijinite pe fundații
din care s‑au păstrat puține fragmente (fig. 11). Dominanta acestui interior
o constituie însă numeroasele cripte din cărămidă, sau cărămidă şi piatră,
orientate în toate direcţiile şi intersectate dezordonat. În săpături au apărut
mai multe astfel de amenajări funerare, de formă dreptunghiulară, acoperite cu
bolţi, uneori lăsând să se observe mai multe etape de utilizare și chiar refaceri38
(fig. 10, 11, 13, 17 – 22).
Când s‑au construit primele cripte de familie în interiorul sanctuarului
este imposibil de precizat, dar, în general, astfel de amenajări devin frecvente
începând din secolul al XVI‑lea, fiind specifice epocii moderne. În limitele
informațiilor existente, specialiștii consideră că în interiorul catedralei actuale
nu au fost practicate înmormântări până în epoca modernă. Săpăturile au
evidențiat morminte ce aparțin de prima catedrală39 sau morminte ale unor
personalități care și‑au găsit locul de veci în interiorul catedralei actuale, în
secolele XVI – XVIII40. Deschiderea catedralei ca spațiu funerar este probabil
să se fi petrecut concomitent atât pentru spațiul navelor, cât și pentru acela al
corului. În absența unor indicatori cronologici absoluți, în condițiile în care nici
măcar topografia criptelor nu va putea fi reconstituită în întregime, va trebuie să
ne limităm la această cronologie prezumtivă.
Este vizibil faptul că, la un moment dat, în sanctuar mormintele s‑au
aglomerat peste măsură. În această împrejurare trebuie să fi fost formulată
decizia dezafectării criptelor şi amenajării unei încăperi funerare subterane
(fig. 10, 11, 13). În intervenţiile enorme făcute cu acest prilej este absolut remarcabil faptul că acele cripte care mai erau întregi au fost golite cu maximă atenţie,
astfel că nimic din conţinutul lor nu a ajuns până la noi41. În apropierea laturii
Salontai 2007, 145 – 153.
Möller 1929, 22; Entz 1958, 88 – 92. Datări mai târzii, mergând până la secolele XIV – XV la
Roth 1905, 7 – 8; Vătășianu 1959, 119.
38
În apropierea peretelui nordic o astfel de criptă, având la bază un bloc imens din piatră pe
care s‑a aşezat o zidărie din cărămidă, a fost construită cu un mortar atât de dur încât cu nicio
metodă nu a putut fi eliminată în totalitate. Cripta a fost ataşată peretelui nordic al sanctuarului,
bolta din cărămidă fiind încastrată în peretele gotic. Traseul bolţii acestei cripte arată clar că în
momentul respectiv nivelul de călcare din sanctuar se afla mai sus decât nivelul actual.
39
Marcu Istrate 2009, 90 – 94, 117 – 125.
40
Hendre Biro 2013, passim.
41
O singură criptă a scăpat acestei sistematizări, bine ascunsă în apropierea peretelui sudic al
sanctuarului.
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sudice a corului mai multe fragmente de marmură albă şi neagră, minuscule,
semnalează o piatră de mormânt sau un monument funerar. Din umpluturile
în care s‑a desfășurat săpătura, abia dacă am adunat câteva fragmente osoase.
Atât în sanctuar cât şi în cor amenajarea încăperii subterane s‑a făcut prin
excavarea întregii suprafeţe, coborând dinspre pereţii laterali spre zona centrală.
În imediata apropiere a pereților s‑a conservat câte ceva din situația existentă
în momentul intervenției, respectiv ruine de cripte îngropate în moloz. Chiar
și masiva ruină a absidei semicirculare, lată de peste 2 m, a fost demantelată
complet în partea centrală. După finalizarea încăperii subterane, suprafaţa a
fost umplută cu moloz şi pământ, în diferite combinaţii, iar nivelul de călcare a
fost fixat la +0,12 m în sanctuar, respectiv –0,44 m în corul gotic, păstrându-se
o diferenţă care probabil se formase anterior. În dreptul umărului sanctuarului
a fost construită o scară cu trei trepte din zidărie de cărămidă placată cu piatră,
înlocuind o scară mai veche din care nu au rămas urme.
Pentru această etapă din istoria corului nu am obţinut un element cert de
datare. Analiza întregului context sugerează, în stadiul actual de prelucrare a
datelor, că amenajarea a fost făcută înaintea reconstrucției baroce.
La mijlocul secolului al XVIII‑lea sanctuarul gotic a fost demolat42 aproximativ la nivelul de călcare din interior, ceea ce însemna cu aproximativ 0,50 m
deasupra nivelului exterior. Pe ruina astfel formată a fost aşezată o elevaţie nouă,
cu modificările de traseu pe care le‑am amintit mai sus. Decroșul primei travee
a sanctuarului gotic a fost anulat, pilaștrii gotici poligonali au fost înlocuiți
de pilaştrii baroci cu profil semicircular aşezaţi pe umplutura rezultată din
demolare sau chiar pe lespezi ale vechii pardoseli. Singura intervenţie pe care
am observat‑o la nivelul de călcare a fost transferarea scărilor dintre careu și
absidă spre vest, aproximativ la limita fostului cor romanic, fără ca nivelele de
călcare să fie însă modificate.
În exterior se puteau observa până de curând rămăşiţele elevaţiei gotice din
blocuri de piatră, destul de deteriorate datorită expunerii în aer liber după sistematizarea verticală de la începutul secolului XX. Pe latura de sud, între peretele
sacristiei şi cel de‑al doilea contrafort, soclul gotic a fost îmbrăcat (între –0,15
şi –0,86 m) cu o zidărie neregulată, din bolovani de piatră cu rare fragmente
de cărămizi, pe care s‑a aşezat apoi soclul baroc (fig. 14). Această zidărie s‑a
întors pe lângă peretele estic al sacristiei gotice pe o lungime de 3,10 m43, şi
o vedem refolosită în structurile sacristiei baroce care în momentul respectiv
nu putea exista. Faptul că soclul baroc al sanctuarului este întrerupt în această
Papp 2012, 131 – 197.
Pe verticală partea inferioară a acestei structuri se află la –1,25 m, în umplutura mormintelor
medievale, cu puţin deasupra fundaţiei sanctuarului. În plan orizontal vedem o fundaţie lată de
0,84 m.
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zonă sugerează că încăperea adosată sacristiei gotice (casa scării etajului?) încă
exista în acel moment. Demolarea sacristiei gotice împreună cu anexa estică și
înlocuirea lor cu actuala sacristie barocă s‑au petrecut aproximativ în aceeași
etapă, după refacerea peretelui sudic al sanctuarului, după cum arată atât analiza
arheologică, cât și studierea documentelor de arhivă.

4. Concluzii
Informaţiile prezentate succint în paginile anterioare au rezultat în
principal din coordonarea unor săpături cu scopuri utilitare, derulate prin
metode arheologice şi documentate cât de amănunţit a fost posibil. Această
cercetare s‑a desfăşurat într‑un şantier de restaurare, în două campanii pe sub
schele (2000, 2011), în alte două campanii sub presiunea instalatorilor (2001,
2007), permanent în prezenţa constructorilor. Deşi o astfel de perspectivă
pare frustrantă pentru un arheolog, este uimitor cât de multe lucruri putem
afla despre o clădire (oricât de importantă și de studiată ar fi aceasta) chiar
şi în asemenea condiţii44. Rezultatele au fost acumulate în timpul a şapte
campanii de săpături, dispunerea suprafeţelor cercetate fiind determinată de
numeroase raţiuni, între care cele de cercetare nu s‑au aflat aproape niciodată
în frunte. Arheologia a adus la suprafață sacristia medievală, absida romanică,
ruinele sanctuarului gotic și a detaliat evoluția sitului în împrejurări legate de
construirea, modificarea sau demolarea diferitelor componente. Chiar și în
absența unor indicatori relevanți, în condițiile în care materialul arheologic a
fost deosebit de sărac, analiza contextului și studierea comparativă a diferitelor
nivele de călcare și de construcție precum și a ruinelor au putut conduce la
încheieri cronologice ferme.
Discuția de față fiind bazată pe o cercetare preventivă, parțială, nu am
încercat să o conduc către întrebări istorice majore, ci doar să sistematizez şi
să prezint în mod coerent acele observaţii pe care le‑am putut înregistra, cu
multă recunoştinţă faţă de cei care au permis acest lucru45, făcând ştiinţei un
serviciu important. Intervenţii viitoare asupra catedralei vor oferi fără îndoială
şi altor generaţii posibilitatea de a aborda subiectul şi de a-şi aduce contribuţia
la cunoaşterea acestui important monument de arhitectură.

Cercetarea arheologică sistematică a unei clădiri de asemenea importanţă aflate în funcţiune,
a cărei restaurare nu presupune intervenţii subterane majore, este dealtfel imposibilă în condiţiile
prescrise de metodologia arheologiei.
45
Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia a acceptat cu multă bunăvoinţă prezenţa
arheologilor în şantierul de restaurare a catedralei şi a aprobat intervenţii minimale de ordin
ştiinţific, pe care în majoritatea cazurilor le‑a şi finanţat.
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ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTIONS
TO THE HISTORY OF THE MAIN SANCTUARY
OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH “ST. MICHAEL” ALBA JULIA
Abstract
The study synthesizes the history of the main sanctuary of Alba Julia Cathedral, from
the 12th century till the Baroque reconstruction in the 18th century, based on the accumulated
data during more than 10 years of preventive archaeology. The archaeological investigations
were circumstantially made, following the buildings restoring or the terrain arrangement,
and frequently they developed parallel with the building works or were limited to simple
surveys. In spite of those restrictions the preventive investigation of the sanctuary brought
extremely valuable results in order to reconstitute the history of one of the most important
historical monuments in Romania.
After a brief archaeological researches history, the article minutely presents the recent
contributions: the Romanesque structures making obvious and discovery of the ruins of
the cathedral semicircular apsis (the 11th – 12th c.); the Gothic ruins (sanctuary, the altar
apsis) identification and investigation (the 13th c.); discovery of a vestry ruins on the
southern side of the sanctuary, which was added within a short time after its building,
before the last third of the 13th century; confirmation of the 18th intervention regarding the
sanctuary dismantling and rebuilding; the Baroque sacristy dating (after the reconstruction
of the sanctuary) and of the underground funeral room (before the reconstruction of the
sanctuary). As the archaeological material was extremely meager, the archaeological debate
is founded on the context analysis and comparative researching of ruins and the current
walking/ building levels.

43

1. Catedrala romanocatolică Sfântul Mihail,
cu planul general al cercetărilor efectuate în partea
de est în anii 2000–2011. /
1. e Roman-Catholic
Cathedral “St. Michael” –
general layout of the investigations in the eastern
part, in 2000– 2011.

2. Corul catedralei Sfântul
Mihail, cu ruinele și complexele descoperite în
cercetările arheologice
din anii 2000–2011. /
“St. Michael” Cathedral
Choir, with ruins and
c o mp l e x e s t h at w e re
discovered during the
2000–2011 archeological
investigations.

3.Evoluția părții estice a
catedralei. / 3. Evolution
of the cathedral eastern
part.
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4.Imagine generală cu săpăturile din anul 2011 din interiorul sanctuarului. / Archaeological
investigation in the sanctuary, 2011 – a general view.

5. Imagine generală cu săpăturile din anul 2011 din interiorul sanctuarului. / Archaeological
investigation in the sanctuary, 2011 – a general view.
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6. Ruinele absidei romanice, încadrată de: ruine ale criptelor individuale (stânga), bolta
încăperii funerare subterane (centru), ruinele scării din epoca modernă (dreapta). /
Preserved ruin of the Romanesque apsis nearby the northern wall of the sanctuary.

7.Ruina absidei romanice, detaliu. / Ruin of the Romanesque apsis (detail).
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8. Ruina absidei
romanice păstrată în
apropierea peretelui
nordic al sanctua-rului
(S77). / Preserved ruin
of the Romanesque apsis
nearby the northern
wall of the sanctuary.

9.Paramentul peretelui de sud al corului catedralei înregistrat în interiorul sacristiei baroce,
cu vestigiile romanice, gotice și baroce. / e face of the southern wall of the cathedral choir
inside the Baroque sacristy, with Romanesque, Baroque and Gothic vestiges.
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10. Secțiuni înregistrate în jumătatea nordică a sanctuarului, în S77. / e northern half of the
sanctuary, sections in S77.

11. Secțiune înregistrată perpendicular pe pilastrul
nordic al sanctuarului gotic (S77). /
Per pendicularly
registered section on
the northern pilaster
of the Gothic
sanctuary (S77).
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12.Secțiune înregistrată în S76,
latura de est. /
Section in S76,
eastern side.

13.Secțiune înregistrată în S85, latura de est. / Section in S85, eastern side.
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Legenda planşelor pentru săpătura din interiorul sanctuarului (fig. 10–13)
1. Şapă de mortar albicios, mult var, compact –
suportul pardoselii actuale
2. Strat nisipos, prăfos, gălbui albicios stratul de
suport al pardoselii actuale din sanctuar
3. Umpluturi realizate după construirea criptei
subterane: strat negru-cenuşiu, cu pietricele,
mortar, bucăţele de cărămidă şi pietre, afânat
3.1. Strat dărâmătură cărămidă, bucăţi de
mortar
3.2. Strat cenuşiu cu pigment de mortar,
bucăţele de cărămidă, afânat; mortar, pietre,
pietriş
3.3. Pământ cenuşiu deschis cu pigment de
var, pietricele, cărămidă, mortar;
3.4. Strat de pământ cenuşiu amestecat cu
moloz, fragmente mici de cărămidă şi pietre,
afânat;
3.5. Moloz alb, cu piatră pietricele şi bucăţi
de mortar; cărămidă
3.6. Pământ negricios-cenuşiu, cu pietricele
şi pietre, pigment de cărămidă;
3.7. Lentile succesive de negru cu lentile de
mortar, pietre, bucăţi de cărămidă;
3.8. Strat maroniu, pigment de mortar,
bucăţele de cărămidă;
3.9. Lentilă de dărâmătură, albicios, mortar
cu bucăţi de cărămidă, pietre;
3.10. Pământ cenuşiu deschis cu bucăţele de
var şi mortar praf, cu pietre, fragmente de
cărămidă; afânat;
3.11. Pământ negru cu pigment de mortar,
pietricele, bucăţele de cărămidă;
3.12. Pământ brun-maroniu cu pigment
de cărămidă, pigment de var; bucăţele de
mortar, pigment arsură neagră, pietre.
3.13. Pământ maroniu lutos cu lentile mai
afânate de pigment mortar;
3.14. Pământ negru cleios, compact, curat
3.15. Dărâmătură/umplutură, negricioasă,
cu pietre mari, fragmente de cărămidă.
4. Umplutura criptelor de familie: strat afânat
amestecat cu moloz
4.1. Strat de dărâmătură roşie, cu cărămidă şi
praf de cărămidă, amestecat cu lentile;

4.2. Strat negricios cu bucăţele de cărămidă
şi pigment de mortar;
4.3. Strat de pământ cenuşiu închis cu
pigment de mortar, afânat;
4.5. Strat cenuşiu mai închis, afânat,
pietricele, pigment de mortar;
4.6. Strat cenuşiu cu bucăţi de mortar, pietre,
bucăţi de cărămidă, albicios;
4.7. Moloz afânat amestecat cu pământ;
4.8. Pământ negru cu fragmente de piatră şi
cărămidă, mult pigment de mortar;
4.9. Strat maroniu cu mortar, pietricele,
foarte compact;
4.10. Strat cenuşiu albicios, afânat cu bucăţi
de cărămidă, mortar cenuşiu albicios,
dărâmătură;
4.11. Strat brun-maroniu, foarte afânat,
nisipos, cu bucăţele de cărămidă;
4.12. Strat afânat, nisipos, maroniu-cenuşiu, pigment de mortar, pietre, bucăţi de
cărămidă;
4.13. Strat negru mai compact, pigment de
mortar, pietre, bucăţi de cărămidă;
4.14. Pământ maroniu afânat cu multă
cărămidă;
4.15. Dărâmătură, bucăţi de mortar,
cărămidă, cenuşiu-gălbui, puţin albicios;
4.16. Strat cenuşiu spre brun, bucăţi de
cărămidă, mortar, pietricele;
5. Strat negricios cu pigment de mortar;
6. Strat negru lutos, cu pietriş, pigment de
mortar şi cărămidă;
7. Strat maroniu cu pigment de mortar;
8. Lentilă gălbuie de calcar pisat;
9. Pământ negru lutos, cu pigment de cărbune,
pigment de mortar, pigment de cărămidă şi
pietricele;
9.A. Pământ negru cu mult pigment de
mortar, pigment de arsură neagră, aşchii de
calcar, pigment de cărămidă
10. Pământ brun lutos;
11. Lentilă de mortar alb cenuşos cu bulgări de
var;
11.1. Lentilă de mortar cu bucăţele de
cărămidă, cenuşiu-gălbuie;
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12. Pământ negru lutos, rar pigment de mortar,
fragmente de cărămizi romane şi pietre;
13. Pământ brun compact, cu pietriş, mai curat;
14. Mortar alb cenuşiu, prăfos cu pietriş şi piatră
spartă;
15. Pământ negru curat, cu pigment de cărămidă;
16. Pământ brun maroniu, compact, piatră,
pigment de cărămidă şi mortar;
17. Mortar întărit, gri deschis;
18. Umplutură sub scara dintre sanctuar şi cor
în S.76, pământ afânat amestecat cu mortar,
fragmente de cărămidă şi piatră;
19. Moloz;
20. Şapă de mortar în S.76, posibil patul unei
pardoseli;
21. Pietricele, maroniu, compact, cu bucăţi de
cărămidă romană, pigment de mortar şi arsură
neagră;

22. Pământ maroniu cu granule de var (mortar),
pigment de arsură neagră, compact;
23. Pământ maroniu lutos, pigment de cărbune,
cărămidă şi mortar;
24. Moloz grosier, curat, alb, cu fragmente de
piatră şi rare fragmente de cărămidă – rezultat
din demolarea absidei semicirculare, rămas între
ruina acesteia şi peretele de nord al sanctuarului;
25. Moloz fin amestecat cu mult pigment
de cărbune, rezultat din demolarea absidei
semicirculare;
26. Cărbune de lemn amestecat cu moloz,
rar fragmente de cărămidă – nivelare după
demolarea absidei semicirculare;
27. Moloz deasupra ruinei absidei semicirculare,
posibil legat de amenajarea celui de-al doilea
nivel de călcare în sanctuarul gotic.
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14. Fundația laturii de nord a corului
gotic, văzută din exterior, în apropierea
sacristiei. / e northern side foundation
of the Gothic choir as seen from outside
nearby the sacristy.

15.Morminte pe fundația corului gotic
din apropierea sacristiei. / Graves on the
Gothic choir foundation, nearby the
sacristy.

16. Fundația contrafortului gotic din interiorul sacristiei actuale. / Abutment of the
Gothic foundation inside the today's sacristy.
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17. Elevația gotică pe latura de sud a
sanctuarului și ruinele criptelor
dezafectate la construirea încăperii
subterane (S85). / e Gothic elevation
on the sanctuary southern side and the
ruins of the tombs decommissed when
building the underground room (S 85).

18.Săpătura S79, cu: marginea sudică a bolții încăperii subterane (primul plan), ruine ale criptelor
din cărămidă (plan central și îndepărtat), elevația
gotică a peretelui sudic și a pilastrului care marchează decroșarea sanctuarului (ultimul plan). /
Excavation S79 with: the southern side of the
underground room archway (foreground); ruins of
brick tombs (center and background); the Gothic
elevation of the southern wall and of the pilaster
that marks the sanctuary falling out (backmost).

19. Detaliu cu elevația gotică pe latura de sud a sanctuarului. / e Gothic
elevation on the southern side of the sanctuary (detail).
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20. Elevația gotică pe latura de nord a sanctuarului. În plan central fundația unui altar
lateral./ e Gothic elevation on the northern side of the sanctuary. Foundation of a lateral altar
in the middle of the image.

21.Detaliu cu zidăria gotică la decroșul nordic al sanctuarului. În apropierea pilastrului, un
fragment din pardoseala gotică din lespezi de piatră. / Detail of Gothic wall in the sanctuary
northern falling out point. A fragment of the Gothic stone �oor, nearby the pilaster.
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22.Ruina unei cripte în absida altarului. / e ruin of a tomb in the altar apsis.

23. Ruina elevației gotice cu un fragment din elementul pro�lat (banchetă?). / e ruin of the
Gothic elevation with a fragment of a pro�led element (bench?).
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24.Vedere de ansamblu cu elementul pro�lat din interiorul absidei altarului (banchetă?). /
A general view with the pro�led element in the altar apsis (bench?).

25.Detalii cu pro�lul „banchetei” din interiorul absidei, cu planul general al cercetărilor
efectuate în partea de est, în anii 2000–2011. / Details of the “bench” pro�le, with the general
layout of the investigations in the eastern part of the cathedral, in 2000-2011.

