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Preambul 
Urmare a solicitării de supraveghere şi descărcare istorică nr. 

113/2008, emisă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţional Alba (DJCCPCNA), în cursul anului 2008 s-au desfăşurat 
cercetări arheologice preventive în localitatea Sebeş, pe b-dul Lucian Blaga, 
nr. 6, în interiorul cetăţii medievale. Conform proiectului, pe locul respectiv 
urma să fie ridicată o capelă, precum şi un sediu nou al Protopopiatului 
Ortodox Român Sebeş. 

În luna martie 2008 au fost făcute demersurile legale de obţinere a 
autorizaţiei de cercetare arheologică preventivă. După emiterea acesteia ne-
am deplasat la terenul respectiv, prilej cu care am putut constata că deja se 
săpau fundaţiile viitoarei construcţii, cu toate că beneficiarul a fost informat 
de necesitatea unei descărcări arheologice. Drept urmare, am oprit lucrările 
şi a fost anunţată DJCCPCNA. Nu a fost posibilă demararea imediată a 
cercetării arheologice, din cauza faptului că beneficiarul a invocat lipsa 
fondurilor pentru a susţine o astfel de cercetare de specialitate. În 
consecinţă, de comun acord cu beneficiarul, executantul şi DJCCPCNA am 
decis stoparea lucrărilor până la rezolvarea problemei finanţării săpăturilor 
arheologice. 

La un interval de circa o lună de la oprirea şantierului de construcţie, 
la o nouă recunoaştere pentru a decide viitoarea strategie de abordare 
arheologică a obiectivului, am putut constata că fundaţiile construcţiei 
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fuseseră deja turnate pe întreaga suprafaţă, fără a exista informarea 
prealabilă, convenită anterior. Fiind, astfel, puşi în faţa faptului împlinit, a 
fost anunţată din nou Direcţia Judeţeană de Patrimoniu Alba, în vederea 
luării unei decizii. Pe fondul acestei situaţii de nedorit, s-a luat hotărârea ca 
totuşi investigaţiile arheologice să se execute1, cu toate că zona supusă 
cercetării a fost deja compromisă prin săparea şi turnarea fundaţiilor 
amintite2. 

 
Localizarea cercetării 
Terenul pentru care a fost solicitată intervenţia arheologică este situat 

în colţul de nord-vest al incintei medievale a oraşului Sebeş. Pe suprafaţa 
viitoarei construcţii (sediul Protopopiatului Ortodox Sebeş) se afla o 
construcţie mai veche, care a fost demolată la începutul anului 2008. În 
momentul descinderii noastre, cu prilejul săpării fundaţiilor noii construcţii, 
au fost descoperite, sporadic, fragmente ceramice medievale şi moderne, 
precum şi un fragment de cahlă (pl. 5/3; 6/4; 9/13). 

 
Abordarea şi descrierea săpăturii arheologice 
În urma situaţiei create prin săparea şi turnarea fundaţiilor pentru 

noile construcţii, singurele suprafeţe ce permiteau o cercetare arheologică 
erau cele din interiorul încăperilor şi cea de sub viitoarea zonă de acces în 
clădire (fig. 6/1). O primă măsură luată a fost aceea de a înlătura pământul 
exacavat din săparea fundaţiilor şi a umpluturii aduse de beneficiar pentru 
nivelarea uniformă între fundaţii. Cu acest prilej am putut constata că 
încăperile din jumătatea sudică a viitoarei clădiri nu puteau fi cercetate 
arheologic, deoarece ne aflam pe şapa foarte groasă de beton a clădirii ce 
fusese demolate pentru a face loc noii construcţii. Prin urmare, intervenţia 
arheologică a fost realizată în restul perimetrului construibil, fiind trasate trei 
unităţi de cercetare, pe zonele eliberate. 
                                                 
1 Colectivul de cercetare a fost format din Cristian Ioan Popa (Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia), Radu Totoianu (Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş) şi Teodor 
Muntean (masterand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia). 
2 Această situaţie pe care o semnalăm aici este doar una dintre numeroasele cazuri de 
abuzuri făcute astăzi în România prin care nu se respectă protejarea patrimoniului cultural, 
căutându-se să fie eludată intervenţia arheologului. Şi aici beneficiarul a sperat, probabil 
până în ultimul moment, că influenţa înalţilor ierarhi pe lângă organele abilitate să facă 
„uitată” o intervenţie arheologică de specialitate. Ceea ce, în cele din urmă, nu s-a 
întâmplat. În schimb, alături de şantierul nostru se aflau în plină desfăşurare lucrările de 
refacere a localului „Leul de Aur”, veche construcţie medievală, cu etaj gotic conservat. 
Acestea au afectat pe suprafeţe însemnate depunerile arheologice. O frumoasă stratigrafie 
din timpul acestor lucrări era expusă, cu bună neştiinţă, între imaginile de prezentare ale 
noului local, ce mobilează astăzi holul acestuia. Să nu uităm că aceste două exemple se află 
în interiorul cetăţii medievale a Sebeşului, într-un sit de categoria A. 
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Secţiunea I/2008 (S I) 
A fost trasată pe direcţia est-vest, cu dimensiunile de 8 x 2 m, în 

interiorul unei încăperi (fig. 6/2; 7/1) şi prezintă următoarea stratigrafie3 
(fig. 3): 

- 0-0,15/0,20 m - sol vegetal recent, de culoare cenuşie, surprins între 
metrii 0 şi 6,20. Între metrii 3,20-4 şi 4,60-5,10, din acest sol coborau două 
gropi în care se aflau rădăcinile unor pomi fructiferi. De la metrul 6,10 până 
la metrul 8 solul vegetal era îndepărtat recent cu prilejul aducerii umpluturii 
pentru viitoarea construcţie, sol pe care îl regăsim de la nivelul actual de 
călcare până la -0,30/0,40 m. 

- între metrii 0 şi 0,24, de la -0,10 până la -0,80 m coboară oblic şanţul 
unei conducte de apă, care a fost surprinsă şi pe profilul estic al secţiunii. 

- între metrii 0 şi 7,10, de la -0,15/0,20 m până la -0,50 m avem un 
strat de nivelare modernă, în cadrul căruia se pot observa mai multe lentile 
de consistenţe şi compoziţii diferite. Partea superioară, între metrii 0,20-2,70 
este formată dintr-o lentilă de var cu grosimea cuprinsă între 3 şi 4 cm, 
subţiată spre capătul vestic. Aceasta acoperă parţial un nivel consistent, cu 
grosimea de cca. 0,30 m, surprins între metrii 0,10/0,20 şi 0,60, format din 
moloz amestecat cu cărămizi şi alte materiale de construcţie provenite dintr-
o demolare (fig. 7/2); nivelul este tăiat de gropile pomilor fructiferi 
menţionate mai sus. Sub acest nivel, între metrii 0,10 şi 1,10 a fost observată 
o lentilă subţire de arsură, cu grosimea de 4-5 cm, ce se pierdea treptat spre 
capătul vestic. 

- între metrii 0 şi 6,36, până la adâncimea de - 0,60/0,70 m, se afla un 
nivel compact de balast, ce se subţia treptat spre capătul de vest. 

- pe întreaga lungime a secţiunii, la adâncimi variabile, determinate şi 
de intervenţiile moderne menţionate, a fost observat un strat de pământ de 
culoare maroniu-cenuşiu, nepigmentat, cu foarte puţine materiale 
arheologice medievale şi moderne. Stratul coboară până la adâncimea 
maximă de -1,40 m (metrul 7,20) şi cel mai puţin până la -0,90 m (metrul 3). 
Între metrii 3,40 şi 8, din loc în loc, la adâncimea de 0,90-1,00 m, au fost 
surprinse lentile izolate sau continue de lut galben. 

- sub acest strat se află depuneri geologice aluvionare, formate din 
balast. 

 
Suprafaţa I/2008 (Sp I) (fig. 4; 8/1) 
Prin deschiderea acestei unităţi de cercetare am urmărit surprinderea 

situaţiei stratigrafice de pe latura estică a obiectivului cercetat. Suprafaţa a 
avut dimensiunile de 5 x 3 m şi a fost plasată, cu latura de sud, pe traiectul 
                                                 
3 Adâncimea a fost calculată de la partea superioară a fundaţiilor de beton. 
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secţiunii I, astfel încât să rezulte o prelungire pe acest sector a profilului 
sudic al S I. 

Profilul sudic 
Situaţia stratigrafică a acestui profil se prezintă astfel: 
- 0-0,20 m - sol vegetal recent, de culoare cenuşie. 
- 0,20-0,40 m - strat de pământ negru, cu pietricele şi fragmente de 

cărămidă. Între metrii 0,50 şi 2,60, între solul vegetal actual şi acest strat, se 
interpune o lentilă de nisip şi pietre. Între metrii 0 şi 1, la baza acestui strat 
apare un nivel din pietre de râu, surprins pe aproape întreaga jumătate estică 
a suprafeţei, ce corespunde unui nivel de călcare amenajat în cursul secolului 
XX, probabil fiind o curte interioară. 

- între -0,40 şi 0,60 m avem un strat de umplutură modernă, în cadrul 
căruia se pot observa mai multe lentile de consistenţe şi compoziţii diferite, 
care între metrii 0,40 şi 1,60 se alveolează până la adâncimea de - 0,80 m, la 
baza sa fiind observate două lentile de culoare neagră cu pigmenţi de 
mortar. Stratul este format din moloz amestecat cu cărămizi şi alte materiale 
de construcţie provenite din demolarea unei clădiri. Acest strat a fost 
surprins şi în S I/2008. 

- între metrii 0 şi 0,80 şi metrii 1,30 şi 3, la -0,50-0,80 m adâncime, 
tăiat de alveolarea ce porneşte din nivelul superior, se afla un strat de 
pământ negru-cenuşiu, cu pigmenţi de mortar şi cărămizi. La baza acestui 
nivel, între metrii 1,30 şi 3,5 se găsea o lentilă de nisip fin, cu grosimea de 2-
3 cm. 

- între metrii 1,50 şi 3, la - 0,60-0,90/0,95 m adâncime, s-a conturat o 
lentilă consistentă de balast. 

- între - 0,70 şi 1,30/1,35 m urmează un strat de pământ de culoare 
maroniu-cenuşie, nepigmentat, cu foarte puţine materiale arheologice 
medievale şi moderne. 

- sub acest strat se află depuneri geologice aluvionare, formate din 
balast. 

Profilul vestic (fig. 8/2) 
Situaţia stratigrafică observată pe profilul de vest este similară celei 

constatate pe profilul sudic, astfel încât nu vom mai proceda la o descriere a 
depunerilor. Precizăm că stratul de balast dintre adâncimile -0,60 şi -0,85 m 
a fost surprins pe întreaga lungime a profilului, iar în dreptul metrului 3, 
între adâncimile 0,40 şi 0,50 m, se observă în profil resturile unui stâlp de 
lemn şi groapa acestuia. Mai specificăm şi faptul că între metrii 3,60 şi 5, de 
la adâncimea de 0,30 m, porţiunea a rămas nesăpată din cauza apariţiei la 
mică distanţă de profil a unei amenajări recente din ciment (latrine) din 
secolul secolul XX. 
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Suprafaţa II/2008 (Sp. II) 
Suprafaţa a fost deschisă la vest de fundaţiile viitoarei construcţii, pe 

locul destinat ridicării unei terase de acces, proiectate sub forma unui trapez, 
cu latura scurtă spre nord. Acest poligon măsura 11,80 x 6,50 x 12 x 3,20 m. 
Întrucât, la momentul începerii săpăturii arheologice, o parte din suprafaţa 
respectivă fusese deja decopertată mecanizat după conturul proiectat, am 
fost nevoiţi să păstrăm această formă şi pentru unitatea noastră de cercetare. 
O treime din partea sudică a suprafeţei a fost afectată de cupa excavatorului 
până la nivelul de balast nativ, epuizând complet, pe acest sector, depunerile 
arheologice. 

În urma excavărilor deja menţionate s-a putut constata faptul că 
depunerile arheologice în această zonă sunt mult mai subţiri. Profilul cel mai 
relevant s-a dovedit a fi cel de est, indicând următoarea succesiune 
stratigrafică (fig. 5): 

- 0-0,20/0,30 m - umplutură recentă, cu cărămizi, nisip, lemne şi alte 
materiale recente. 

- 0,20/0,30-0,60/0,70 m - strat de culoare cenuşie, cu materiale 
arheologice moderne şi medievale, deranjat aproape în întregime, până spre 
baza sa, de lucrările agricole desfăşurate în ultimele decenii, până în cursul 
anului 2007 aici fiind o grădină aflată în folosinţa protopopului. Între metrii 
2,30-4,60, la baza stratului, se contura partea inferioară a gropilor unor 
morminte, aparţinând unui cimitir de inhumaţie. 

- 0,60/0,70 m - balast, steril din punct de vedere arheologic. 
Situaţia stratigrafică din cele trei unităţi de cercetare nu este unitară, 

având ca punct comun doar formarea primelor depuneri arheologice peste 
un strat aluvionar (balast şi pietre de râu). Acelaşi strat de balast, ca „sol 
viu”, a fost surprins, de altfel, şi în cercetările lui Marcel Simina din 
interiorul cetăţii4. Că succesiunea depunerilor arheologice în acest colţ al 
cetăţii este diferită, în funcţie de loturi şi, mai cu seamă, de dinamica 
activităţilor din preajma acestor loturi, este sugerată cel mai bine de un profil 
stratigrafic surprins la cca. 50 m spre nord, unde depunerile arheologice sunt 
mult mai consistente, atingând peste 1,50 m grosime5. Existenţa unui nivel 
negru, lutos, semnalat drept o constantă în cadrul săpăturilor din cetate ale  

                                                 
4 Simina 2007, p. 59-61. 
5 Este vorba de un profil stratigrafic surprins fotografic cu prilejul lucrărilor de modernizare 
a complexului comercial „Leul de Aur”, care au implicat şi excavări în profunzimea 
stratului arheologic, desigur neautorizate. Imaginea, realizată probabil în acelaşi an cu 
cercetarea noastră din imediata vecinătate, putea fi admirată până de curând în holul 
amintitului complex comercial. 
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Fig. 1. Colţul de sud-vest al cetăţii Sebeşului pe un ortofotoplan din anul 2012 (cu 
linie punctată este marcat traseul zidului de incintă al oraşului, cu linie continuă 

este delimitată suprafaţa cercetată arheologic în anul 2008) 
 

 
 

Fig. 2. Locurile sondate arheologic în cetatea Sebeş (pe o hartă din anul 1769) 
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Fig. 3. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Secţiunea I/2008 - profil 
sudic (1 - sol vegetal recent, de culoare cenuşie; 2 - strat de cultură, maroniu-
cenuşiu; 3 - nivel compact de balast; 4 - nivel de moloz provenit dintr-o demolare; 
4.1 - lentilă de var; 4.2 - lentilă de arsură; 5 - şanţ de conductă; 6 - lentile de lut 
galben; 7 - umplutură recentă; 8 - balast, nativ) 

 
 
 

 
 

Fig. 4. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Secţiunea II/2008 - profil 
sudic şi vestic (1 - sol vegetal recent, de culoare cenuşie; 2 - lentile de nisip şi pietre; 
3 - nivel de pământ negru; 4 - pavaj din pietre de râu; 5 - nivel de umplutură; 6 - 
nivel negru-cenuşiu, pigmentat; 7 - nivel maroniu-cenuşiu; 8 - balast, nativ; 9 - 
lentilă consistentă de balast; 10 - lentilă de nisip fin; 11 - lentile de culoare neagră, 
cu pigmenţi de mortar) 

 
 
 

 
 

Fig. 5. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Secţiunea III/2008 - profil estic (1 - 
umplutură recentă; 2 - nivel de culoare cenuşie, la baza căruia apar gropi de 

morminte; 3 - balast, nativ) 
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Fig. 6. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Imagine generală cu suprafaţa 
supusă cercetării după turnarea fundaţiilor (în prim-plan situarea secţiunilor I şi II 

(1); imagine cu secţiunea I (2) 
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Fig. 7. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Secţiunea I - imagine de ansamblu (1) şi detaliu cu profilul nordic (2) 
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Fig. 8. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Secţiunea II - imagine de ansamblu (1) şi vedere cu profilul vestic (2) 
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aceluiaşi coleg - pe străzile Mioriţei, Patria şi I. L. Caragiale6 -, a fost surprins 
şi de noi pe latura nordică a fortificaţiei bisericii7, dar apărând, în general, ca 
un sol de culoare maroniu-cenuşie, fără consistenţă lutoasă. 

 
Amenajări 
După cum se poate constata şi din prezentarea stratigrafiei, în zona 

supusă cercetării arheologice lipsesc resturi de construcţii anterioare 
secolului XX. Acest fapt apare firesc, din perspectiva abordării sitului strict 
din punct de vedere al evoluţiei sale premoderne şi moderne, întrucât ne 
aflăm foarte aproape colţul de sud-vest al incintei oraşului medieval Sebeş. 
În suprafaţa cercetată s-au descoperit doar resturile rezultate în urma 
demolării unei construcţii moderne, surprinse prin stratul gros de cărămizi şi 
mortar evidenţiate în S I şi Sp. I. Această construcţie a făcut loc, probabil, 
celei demolate în cursul anul 2008, cu prilejul amenajării terenului în vederea 
ridicării sediului Protopopiatului Ortodox Român Sebeş. 

Pavaj din secolul XX 
În Sp. II, pe aproape jumătate din suprafaţa estică, la adâncimea de 

cca. 0,40 m, a fost observat pavajul unei curţi interioare realizat dintr-un 
rând de pietre de râu. Acesta aparţinea probabil unei căi de acces către 
anexele gospodăreşti şi latrina aflată pe latura de nord a pavajului şi trebuie 
relaţionat cu construcţia demolată în cursul acestui an, aflată în imediata 
vecinătate sudică. 

Latrină din secolul XX (fig. 8) 
Pe latura nordică a S II se afla o latrină dezafectată. Aceasta avea 

forma patrulateră, având partea săpată în pământ turnată din beton, cu un 
canal de scurgere din acelaşi material, acoperit cu cărămizi aşezate pe cant. 
Canalul are o pantă de scurgere accentuată spre est. În legătură cu cărămizile 
menţionate remarcăm faptul că toate aveau un capăt rotunjit, iar un 
exemplar poartă urmele unei ştampile ilizibile. După formă, ardere şi 
ştampilă, cărămizile trebuie să fie de epocă modernă, probabil din secolul al 
XIX-lea. În acest caz, cărămizile refolosite la acoperirea canalului de 
scurgere proveneau dintr-o construcţie mai veche. În umplutura latrinei, 

                                                 
6 Simina 2000b, p. 92-93, pl. 44/2; Simina 2007, p. 58-59, 61. De altfel, chiar într-unul din 
sondajele sale, N. M. Simina semnala şi interpuneri, cum ar fi pe str. I. L. Caragiale, unde 
peste pietrişul „nativ” urma un nivel de lut galben, şi el steril, peste care urma un altul de 
culoare neagră. Cel puţin în acest sector, nivelul de culoare neagră este suprapus de un nivel 
care poate fi datat în secolele XIV-XV, deci stratul negru este mai timpuriu (Simina 2001, p. 
224; Simina 2007, p. 60). Nivelul este semnalat însă şi în afara cetăţii, pe str. Mihai Viteazul-
„Casa Holeanca”, la o distanţă de 18 m de latura răsăriteană a fortificaţiei (Simina 2000a, p. 
92, pl. 42). 
7 La baza sondajului, cu materiale databile larg în secolele XIV-XV (Popa, Ghenescu 2011, 
p. 232). 
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care fusese dezafectată, se afla o mare cantitate de cărbune brichetat şi 
resturi menajere diverse, unele de dată recentă. 
 

Cultura materială 
În cele trei unităţi de cercetare au fost descoperite relativ puţine 

materiale arheologice, majoritatea atipice însă pentru cunoaşterea culturii 
materiale medievale şi moderne din Sebeş, ele sunt deosebit de interesante. 
Atât în S I cât şi în Sp. I, în stratul de umplutură de la începutul secolului 
XX, au apărut fragmente de vase ceramice, sticlă sau materiale de 
construcţie. Remarcăm doar fragmentele unor vase din porţelan cu marca K 
Czecho-Slovakia (pl. 18/12-13), care asigură datarea acestor depuneri în cursul 
secolului XX, după anul 1918, probabil din perioada interbelică. Epocii 
moderne îi aparţin unele fragmente ceramice, cele mai multe smălţuite, sticlă 
şi obiecte minore de fier. 

Vasele ceramice 
Fragmentele ceramice de interes arheologic au fost descoperite 

antrenate în nivele superioare sau aflate in situ, la baza stratului de cultură. 
Majoritatea fragmentelor provin din S II şi S III. Cele din ultima 

suprafaţă au fost găsite în intervalele dintre mormintele de inhumaţie, fie în 
solul aflat imediat deasupra balastului, fie direct pe balast şi pe bolovanii din 
stratul geologic. Din acest context, nederanjat, avem şi cele mai timpurii 
materiale ceramice, care pot fi datate în epoca arpadiană, probabil în secolele 
XII-XIII. Mai multe fragmente aparţin unor oale cu gâtul scurt şi buza 
îndoită la exterior, având marginea fie dreaptă, fie lăţită şi şănţuită uşor la 
interior (pl. 1/4-5). Corpul vaselor este decorat până la nivelul umărului cu 
fascicule fine de linii orizontale (pl. 1/6-10), uneori combinate cu fascicule 
de linii vălurite (pl. 1/9); un exemplar este lipsit de decor (pl. 1/3). Asociate 
acestora menţionăm şi buzele a două cazane de lut, cu marginea îngroşată şi 
cantul teşit oblic la interior (pl. 1/1-2), un exemplar beneficiind şi de un 
decor format din linii vălurite, dispuse imediat sub buză8 (pl. 1/2). 

Un lot consistent de materiale aparţine Evului Mediu târziu (secolele 
XIV-XVI). Cele mai vechi trebuie considerate fragmentele de oale, arse 
oxidant sau reducător (pl. 2/1-7, 9-15; 3/7; 11/1-5) sau urcioare (pl. 2/8) 

                                                 
8 Dacă în Moldova, de pildă, numărul exemplarelor de cazane din lut ornamentate este 
relativ mare, în Transilvania intracarpatică descoperirile sunt puţine: Bahnea-Podei (Baltag, 
Amlacher 1987-1988, p. 100, pl. VI/8-9), Bernadea-La Criptă (Popa 1999, p. 140, pl. 
XIII/4), Cluj-Napoca-Mănăştur (Iambor, Matei 1979, p. 599, pl. V/1), Cristuru Secuiesc 
(Benkő 1992, pl. 28/11), Iernut (Vlassa et alii 1966, p. 403), Lechinţa de Mureş (Horedt 
1952, p. 325, fig. VIII/8-9), Miceşti (jud. Cluj) (Alicu et alii 1989-1993, pl. IV/38), 
Miercurea Băi (Urduzia 2011, 64-66, pl. 2/2; 3/1, 4-5; 4/2), Moreşti (Horedt 1986, p. 143, 
fig. 58/1), Stejeriş (Kalmar-Maxim 1987-1988, p. 1052, fig. 5/19), Tărtăria (Simina 1996, p. 
156, 159-160, fig. 4) şi Ungra (Popa, Ştefănescu 1980, p. 500, fig. 3/b). 



Un cimitir necunoscut în cetatea Sebeşului 

 127 

decorate cu şănţuiri late dispuse orizontal („coaste”), acoperind corpul 
vaselor până la umăr (pl. 2/1, 5-7, 9, 11, 14-15; 12/1, 4-7, 9-13; 13/15) sau 
trasate distanţat ori în mod izolat (pl. 2/3, 8, 10). Lângă acestea putem 
alătura câteva fragmente ornamentate cu incizii fine dispuse în fascicule 
orizontale simple (pl. 2/2, 12-13; 4/7; 12/2-3, 14) sau combinate cu linii 
vălurite (pl. 2/4; 13/13), însă de o manieră şi pe o factură a ceramicii mai 
evoluate decât cele din epoca arpadiană. În partea inferioară, inciziile nu 
coborau mult, după cum o sugerează fundurile de oale păstrate (pl. 4/6, 9-
12, 15; 7/2). Profilele buzelor oalelor sunt diversificate: evazate simplu, cu 
şănţuire interioară pentru capac (pl. 3/1, 5; 4/3-4, 7-8; 13/7, 9), lăţite (pl. 
4/1) sau profilate (pl. 3/2, 7; 4/2, 13). Unele oale beneficiau de toarte (pl. 
4/7-8), adeseori cu şănţuiri longitudinale (pl. 6/1-4), două cu smalţ verde 
închis sau verde-oliv (pl. 14/1-2); un fund de vas are imprimate urmele 
desprinderii de pe roata olarului (pl. 11/6). Două toarte, probabil de căni, 
prezintă aproape de buză un decor ştampilat. Pe una dintre ele a fost 
aplicată o ştampilă ovală, ce forma probabil un decor simplu9 (pl. 4/7), în 
timp ce pe celălalt exemplar avem imprimate două ştampile identice, ce 
compun un dreptunghi format din mici pătrăţele dispuse pe patru, respectiv 
trei rânduri (pl. 15/4). S-au păstrat şi câteva fragmente din partea superioară 
a unei căni, de culoare cărămizie, cu ardere secundară exterioară, având la 
interior smalţ verde-oliv (pl. 14/8). Alte toarte pot aparţine tot unor căni 
(pl. 14/3-6; 15/1-3, 5-6). 

Buza unui vas a aparţinut unui castron cu „guler” exterior10 (pl. 11/7), 
o alta unui castron cu buza lăţită (pl. 3/6). Două fragmente ceramice fac 
parte din farfurii (cu diametrele de 15 şi 16 cm), având marginile scurte şi 
înclinate oblic spre exterior11 (pl. 3/3-4). Unele fragmente aparţin unor 
urcioare (pl. 2/8; 14/7) şi posibil unui pahar (?)12 (pl. 4/5). 

Mai multe fragmente aparţin unor capace13, din care s-au păstrat fie 
partea superioară, destinată prinderii (pl. 7/1, 6), fie partea inferioară, care 
ilustrează şi diferite profilaturi interioare (pl. 5/1-6), în funcţie de modul 
acoperirii oalelor: pe gura vasului (pl. 5/1, 4; 7/7; 13/1, 3, 5) sau cu 
marginile depăşind-o (pl. 5/2-3, 5-6; 13/2, 4). Unele capace sunt fără decor, 

                                                 
9 Un urcior având toarta cu decor ştampilat se cunoaşte tot de la Sebeş (motivul fiind cel al 
rozetei în cerc), fiind datat în secolul al XIV-lea (Simina 2007, p. 62, fig. 10/a-b). 
10 Forme apropiate la Alba Iulia, datate în secolul XVI (Marcu Istrate 2008, pl. 97/6; 
176/3). 
11 Pentru analogii, vezi, de pildă, descoperirile de la Cristuru Secuiesc, datate în secolul al 
XIV-lea (Benkő et alii 1997, pl. XI/7-8). 
12 Un vas apropiat ca formă a fost descoperit în cetatea din Alba Iulia şi datat în secolul 
XVI (Marcu Istrate 2008, p. 306, pl. 83/3). 
13 Piese cu destinaţie similară, tot din interiorul incintei Sebeşului medieval (Simina 2007, 
64, fig. 14/a-b). 
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dar altele au fie un decor exterior format din şănţuiri izolate orizontale (pl. 
7/7), fie, pe interior, un semn cruciform, scrijelat în pasta moale înainte de 
ardere, cu un punct lateral (pl. 5/5); pe interiorul unui alt capac a fost 
aplicat smalţ verde (pl. 7/1). Un capac, mai recent, este ornamentat la 
exterior cu pictură albă, formând cercuri concentrice şi mici buline, 
împrejurul mânerului, peste care s-au aplicat buline mari de smalţ verde-oliv 
(pl. 16/7). 

Trei fragmente au aparţinut unor tigăi tripode. Din unele exemplare s-
au păstrat doar mânerul, perforat (pl. 7/5) şi piciorul, având interiorul 
acoperit cu smalţ verde-oliv, iar exteriorul cu smalţ verde închis (pl. 7/4). În 
schimb, un alt vas de acest tip s-a conservat mai bine, putându-i-se 
reconstitui fundul drept, cu picioare şi corpul rotunjit, prevăzut cu o tortiţă 
laterală. Interiorul este acoperit cu smalţ verde-oliv (pl. 16/8). 

Un fragment ceramic ilustrează un unghi aproape drept, pe care s-a 
realizat o şănţuire verticală; după factură ar aparţine unui vas, dar nu este 
exclusă o altă provenienţă (pl. 4/14). 

Merită să subliniem aici prezenţa fragmentului de urcior medieval (pl. 
2/8), confecţionat la roata rapidă, de culoare cenuşie, cu suprafaţa lustruită, 
care ne trimite către aşa-numita ceramică a „oaspeţilor” germani. Ceramică 
similară, datată în secolul XIV, a fost descoperită într-o groapă medievală, 
tot în Sebeş14. 

Fragmentele de tigăi/cratiţe tripode se pot data larg începând din 
perioadă medievală târzie şi până în epoca modernă. Totuşi, tocmai din 
Sebeş provine un exemplar, acoperit tot cu smalţ verde la interior, găsit într-
un cuptor, care îi asigură o datare timpurie, în secolul al XIV-lea15. 

Între materialele târzii, pentru care bănuim o datare în epoca 
premodernă sau modernă (secolele XVII-XIX), am ilustrat cu descoperiri 
ceramice reprezentative, în marea lor majoritate acoperite cu smalţ formând 
un câmp continuu (pl. 6/9-10; 7/3), benzi (pl. 6/5, 11) sau motive vegetale 
(pl. 6/6-7; 16/2, 4). Culorile folosite sunt verde (pl. 6/5-6, 9; 16/5), verde-
oliv, cu alb şi muştar (pl. 6/7), verde-oliv cu galben-ocru (pl. 7/3), roşu-
caramel (pl. 6/10) sau negru (pl. 6/11). Doar în câteva cazuri ceramica nu 
este acoperită cu smalţ, ci cu un decor incizat format din linii orizontale (pl. 
6/8), pe o factură net diferită de cea a vaselor medievale. Ceramica 
orăşenească de epocă modernă din Sebeş este completată şi prin câteva 
fragmente de vase cu decor pictat, cu benzi late orizontale de culoare albă 
(pl. 16/3, 6) sau benzi înguste, alternând cu linii vălurite, de culoare maro pe 
o angobă crem (pl. 16/1). 

 
                                                 
14 Simina 2007, p. 63. 
15 Ibidem, fig. 11/c. 



Un cimitir necunoscut în cetatea Sebeşului 

 129 

Pipe din ceramică 
În S III, la adâncimea de -1,50 m, a fost descoperită o pipă din lut 

ars16, păstrată fragmentar, din care lipseşte doar găvanul. Capătul gambei 
prezintă două inele proeminente, cel exterior este lis, iar cel interior poartă 
un decor cu incizii oblice. Partea tubulară a gambei este ornamentată şi ea 
cu incizii paralele orizontale. De un decor bogat beneficiază, în schimb, 
partea care urcă vertical către găvan, care era compusă din şapte reproduceri 
ale unor scoici kauri, dispuse sub formă de rozetă. Piesa este acoperită cu 
smalţ exterior, de culoare verde-oliv (pl. 8/4). O piesă identică nu am găsit 
ca analogie, însă o pipă glazurată de la Cluj-Napoca ar putea reproduce tot 
nişte scoici kauri, fiind datată în epoca modernă17. 

Din S I, de la -1,20 la 1,30 m provin fragmente din alte două pipe. Un 
exemplar, fără partea superioară a găvanului, este de culoare crem, cu pete 
ciocolatii, şi este ornamentat cu o coroană, flancată de două elemente greu 
de descifrat (pl. 19/2). Al doilea exemplar, de bună factură, foarte 
fragmentat, conservă ştampila atelierului, în chenar cu colţurile rotunjite, 
scrisă cu majuscule latine, pe două rânduri: *ANTON PARTSCH (pl. 
19/1). Numele este al unui cunoscut producător austriac, cu activitate 
atestată în Pernitz şi Theresienfeld, între anii 1812 şi 1859. După moartea 
acestuia, în ultimul an amintit, activitatea manufacturii a fost preluată de fiul 
său, Johann Partsch18. 

Obiecte din sticlă 
În unele locuri, la adâncimi care corespund depunerilor medievale (S 

III, -1,50-1,55 m) ori premoderne/moderne (S I, -0,50-0,90 m şi 0-0,50 m) 
au fost descoperite fragmente din recipiente de sticlă, cum ar fi: partea 
inferioară a unei candele (pl. 8/1), un fragment dintr-un vas cu peretele gros 
acoperit de o pojghiţă/patină (pl. 8/3), gâtul unui flacon (pl. 18/11), fundul 
unui pahar (pl. 18/10), fundul gros al unui recipient ornamentat cu alveole 
mari circulare (pl. 19/3), partea superioară a unui pahar tronconic, decorat 
deasupra jumătăţii cu două linii orizontale de culoare alb-mat (înălţime = 4,5 
cm; diametrul maxim = 6,3 cm) (pl. 8/2) şi două mici cioburi, de culoare 
albastră (pl. 19/7) şi albă (pl. 19/8). Cu totul aparte este fragmentul 
provenit din partea superioară a unui mic bol de sticlă, cu pereţii subţiri, 
bogat decorat, motivistică din care se păstrează, parţial, două medalioane 
(pl. 19/4). Datarea acestora este greu de precizat. 

                                                 
16 Pentru descrierea pipei am utilizat terminologia adaptată limbii române propusă de Ana-
Maria Gruia (Gruia 2012, p. 270-271, anexa 1). 
17 Pipa provine din cercetarea unei biserici protestante, de lemn, datată între anii 1690 şi 
1750 (Gruia 2013, p. 43, fig. 6). 
18 Vezi Nagy 2001, p. 25, 29, 38, 41, 47, 49-50, 53, 66, 69, 72-74, 76, pl. LXXXVI-
LXXXVIII; Bielich, Čurný 2009, p. 352-353, fig. 13/f-i. 
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Fragmentul de la pl. 8/3 provine din fundul adâncit al unei butelii, cu 
analogii la Sibiu19, însă cu o grosime mult mai mare a pereţilor în cazul 
nostru. 

Deosebită este, desigur, prezenţa fragmentului de candelă din sticlă, 
din care se păstrează partea inferioară (pl. 8/1). Exemplare similare sunt 
cunoscute în Transilvania atât din iconografia lăcaşelor de cult medievale 
(Sântana de Mureş, Sânvăsii)20, cât şi din descoperiri arheologice. Se pot 
aminti aici un exemplar găsit la Cluj-Napoca, într-o fântână dezafectată după 
anul 145021, un altul descoperit la Alba Iulia, datat în prima jumătate a 
secolului al XV-lea22, precum şi candela de manufactură, datată după anul 
1600, de la Sălişte (jud. Sibiu)23. Piese similare se cunosc în Ungaria, de 
pildă, la Buda, datate în secolele XIV-XVI24. De asemenea, candele de 
acelaşi tip, din sticlă, au fost în uz şi în Ţara Românească, fiind descoperite 
pe cale arheologică la mănăstirea Aluniş-Plăviceni (jud. Teleorman)25, dar şi 
la Curtea de Argeş şi Cozia26. Toate acestea derivă direct dintr-un model 
bizantin, a cărui existenţă este atestată şi în Dobrogea în cadrul depozitului 
de sticlă de la Histria (sec. VI-VII)27. Revenind la exemplarul de candelă de 
la Sebeş, acesta poate fi datat în Evul Mediu, probabil în cursul secolelor 
XIV-XV. 

Obiecte din fier 
Obiectele din fier ilustrate provin din S III, ele fiind descoperite la 

baza stratului de cultură (-1,50-1,55 m), în intervalul dintre morminte, dar şi 
în pământul deranjat prin săparea şanţurilor noilor fundaţii. Piesele aflate în 
zona mormintelor le vom trata, prin specificul lor, în cadrul problematicii 
cimitirului existent pe acel loc. Prin urmare, vom aminti aici doar două 
obiecte, ambele passim-uri: o verigă (pl. 9/4), respectiv o piesă având un 
capăt lăţit, cu funcţionalitate greu de precizat (pl. 9/6). 

Cahle de sobă 
O parte din materialele ceramice descoperite aparţin unor cahle de 

sobă. Acestea provin din S III (adâncimea 1,50-1,55 m), din S I sau dintre 
materialele recoltate din distrugerile neautorizate, ce au premers cercetarea 

                                                 
19 Rusu 1995, p. 327-328, fig. 9 ; Rusu 2008, p. 149, fig. 9. 
20 Rusu 2008, p. 128, fig. 2/a. 
21 Ibidem, p. 127. 
22 Rusu 1995, p. 321, fig. 5/d; Rusu 2008, p. 128, 144, fig. 6/d. 
23 Munteanu Beşliu 1989, p. 17, pl. VI/n. 
24 Gyürky 1984, p. 52, fig. 3/5; Gyürky 1986a, p. 30, pl. VI/1-2 (similare ca tip cu 
exemplarul de la Sebeş), VI/3-6 (candele terminate cu „bulb”); Gyürky 1986b, p. 75, fig. 
8/5; 11 (cu „bulb”); Mester 2010, p. 654-656, fig. 15/7. 
25 Ţânţăreanu, Mirea 2005, p. 249. 
26 Rusu 1995, p. 306; Rusu 1998, p. 84. 
27 Băjenaru, Bâltâc 2000-2001, p. 471-474, fig. 2, pl. I-V. 
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arheologică. Mai multe fragmente aparţin unor margini de cahle-plăci (pl. 
9/11-12), trei făcând parte din plăcile propriu-zise, toate ornamentate (pl. 
9/9-10, 13). Unele margini de cahle sunt simple, doar îngroşate sub formă 
de „manşetă” (pl. 9/12; 17/3; 18/1), fragmentele fiind completate şi cu 
părţi din partea inferioară, care reconstituie o cahlă-oală, cu deschiderea 
pătrată28, de culoare cărămizie la interior şi cafenie, înnegrită la exterior (pl. 
17/4). Alte fragmente aparţin unei guri de cahlă29 (pl. 18/4) sau unor 
margini de cahle decorate cu trei baghete înguste, paralele, fără smalţ (pl. 
18/3) ori acoperite cu smalţ de culoare verde închis (pl. 18/2). Două 
fragmente aparţin unor margini de cahle concave simple (pl. 18/5), un altul 
unui colţ îngroşat (pl. 17/2) (tipul Marcu A.c), databile cel mai probabil în 
secolele XV-XVI30. 

Decorul cel mai complex îl întâlnim pe fragmentul de cahlă de la pl. 
9/13, de culoare cafenie, cu puţină mică. În scena conservată se pot observa 
câteva elemente arhitectonice (coloane cu capitel, cu începuturi de arcade) 
care sugerează o reprezentare posibil gotică. Fără a avea o analogie clară, se 
pot invoca unele cahle, posibil apropiate ca tematică, cu imaginea unui 
cavaler31, care ar putea susţine o datare a piesei noastre în prima jumătate a 
secolului al XVI-lea. Un alt fragment prezintă un decor figurat, dar 
imposibil de reconstituit (pl. 18/6). Întâlnim şi fragmentul unei cahle de 
coronament, cu decor traforat (pl. 17/1). 

Un fragment dintr-o cahlă cu decor figurat, foarte mic, conservă doar 
imaginea unei rozete, cu şase sau opt „petale”, aflată între o linie dreaptă şi o 
alta arcuită. Compoziţia din care face parte este imposibil de reconstituit. O 
analogie relativă, datată în secolul al XVI-lea, poate fi invocată pe o cahlă de 
la Orăştie32 sau pe câteva cahle de la Alba Iulia33, însă cea mai evidentă 
asemănare o avem într-o descoperire din apropierea Sebeşului, de la Loman, 
datată similar34. Cele câteva cahle fragmentare se pot data în cursul secolului 
al XVI-lea. 

O problemă aparte o ridică fragmentul de faianţă, rulat, cu o grosime 
mare a peretelui (cca. 2 cm), foarte fin, acoperit cu smalţ alb, pe care se 
distinge un motiv vegetal (?) format din suprafeţe incizate şi punctate, 

                                                 
28 Pentru forma corpului oalei, vezi analogii la Cluj-Napoca, terminată însă cu deschideri 
diferite, fie triunghiulară cu colţurile rotunjite, fie rectangulară, datate în secolele XIV-XV 
(Marcu Istrate 2004, p. 196, pl. 31/2-3). 
29 Un exemplar identic, tot de la Sebeş (Popa, Ghenescu 2011, p. 235, fig. 30/4). 
30 Marcu Istrate 2004, p. 62-63, fig. 8. 
31 Descoperite la Cluj-Napoca (Marcu Istrate 2004, p. 122-124, 129, 197, pl. 33/18-20), 
Racoşu de Jos (ibidem, p. 254, pl. 112/46, 54) şi Sibiu 7 (ibidem, p. 270, pl. 135/5). 
32 Ibidem, pl. 105/10a. 
33 Marcu Istrate 2008, pl. 99/4, 7, 9, 11 (groapa 4). 
34 Ghenescu 2009, p. 125, 127, pl. III/2 = VI/2. 
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acoperite cu smalţ verde (pl. 9/8). Credem că fragmentul trebuie pus în 
relaţie cu meşterii habani. Atelierele, care îşi încep producţia în veacul al 
XVII-lea, aflate la mică distanţă de Sebeş, la Vinţu de Jos, foloseau adesea, 
ca în cazul exemplarului nostru, smalţuri de culoare alb şi verde35. 

Materiale pentru învelitoare de acoperiş 
În cadrul S III au fost găsite şi câteva fragmente de învelitori din 

ceramică, pentru acoperiş, de culoare cărămizie. Trei exemplare, găsite la 
adâncimea de -1,40-1,50 m, aparţineau unor olane semitubulare de coamă, 
cu o parte supraînălţată, de forma unui fronton triunghiular (pl. 8/5, 7; 
21/3). O profilatură similară pentru aplicaţia superioară o întâlnim şi în 
cazul altor două olane, însă ea diferă uşor de exemplarele amintite, 
deosebirea fiind dată şi de faptul că nu decorează direct marginea, ci 
proximitatea sa, aparţinând, deci, unui tip diferit (pl. 21/2). Alte fragmente 
(passim) puteau aparţine oricărui tip de olan (pl. 8/6; 21/1). Concentrarea 
lor în suprafaţa cercetată indică, cel mai probabil, deşeuri aruncate într-o 
zonă a lotului (posibil grădină) care în perioada premodernă nu a fost 
destinată unor construcţii. 

Olane semitubulare, dar cu cioc deasupra, au fost găsite, de altfel, şi cu 
prilejul altor cercetări arheologice din cetatea Sebeşului, fiind datate în a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima parte a veacului următor36, iar 
locul descoperirii lor confirmă utilizarea acestora şi pentru casele orăşeneşti 
de aici, nu doar pentru monumentele religioase37. Cele găsite de noi sunt 
însă de un tip diferit de cele cu limbă publicate anterior de la Sebeş - bănuite 
de A. A. Rusu ca aparţinând unei variante locale, cu analogii la mănăstirea 
dominicană din Vinţu de Jos38. După context, formă şi factură presupunem 
că şi olanele descoperite de noi pot aparţine Evului Mediu târziu39. 

 
Câteva consideraţii privitoare la materialul arheologic din 

aşezare 
Materialul arheologic descoperit în cercetarea noastră oferă câteva 

repere, unele inedite, privitoare la cultura materială din Sebeşul medieval şi 
premodern. O poziţie in situ o putem bănui doar pentru ceramica de epocă 
arpadiană şi pentru cea din veacul al XIV-lea, până la ridicarea fortificaţiei 
Sebeşului (din perioada 1387-1425), când organizarea internă a oraşului  

                                                 
35 Bunta 1971, p. 228-229, 231. 
36 Simina 2007, p. 62, 64, fig. 7/a-b. 
37 Vezi Rusu 2008, p. 276. 
38 Simina 2007, p. 62 şi nota 21; Rusu 2008, p. 277. 
39 Un fragment de olan, simplu, este ilustrat şi din cetatea Câlnicului, aflată în vecinătate 
(vezi Simina 2000c, p. 100, fig. X/2). 
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Pl. 1. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice 
medievale, de epocă arpadiană: S III ↓ 1,55 m (1, 3); S II ↓ 1,30-1,38 m (2, 6-10); 

passim (4-5) 
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Pl. 2. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice 
medievale: S II ↓ 1,30-1,38 m (3, 5, 7); S III ↓ 1,50-1,55 m (8-12, 14-15); 

S III passim (1-2, 4, 6, 13) 
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Pl. 3. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice 
medievale: S II ↓ 1,30-1,38 m (5); S III ↓ 1,50-1,55 m (1, 7); S III passim (2-4, 6) 
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Pl. 4. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice 
medievale: S II ↓ 1,30-1,38 m (6, 12); S III ↓ 1,50-1,55 (3, 7-8, 13); S III passim (1-2, 

5, 9-10, 15); S III - M 4 (4, 11, 14) 
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Pl. 5. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de capace ceramice 
medievale: S III passim 
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Pl. 6. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: S I ↓ 0-
0,55 m (9); S I ↓ 0,50-0,90 m (7-8, 10-11); S I ↓ 0,90-1,15 m (6); S III - M 4 (2-3); 

S III passim (1, 4-5) 



Un cimitir necunoscut în cetatea Sebeşului 

 139 

 
 

Pl. 7. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: 
S I ↓ 0-0,55 m (1, 3, 6-7); S I ↓ 0,50-0,90 m (4-5) 
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Pl. 8. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Recipiente din sticlă (1-3), pipă din 
ceramică (4) şi materiale de construcţie ceramice (5-7): S I ↓ 0-0,55 m (1); 

S I ↓ 0,50-0,90 m (3); S III ↓ 1,50-1,55 m (2, 4-5, 7); S III passim (6) 
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Pl. 9. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Piese din fier (1-2, 4-7), bronz (3) şi 
cahle de sobă (8-13): S I ↓ 0-0,55 m (12); S I ↓ 0,50-0,90 m (8); S III ↓ 1,50-1,55 m 

(1-2, 5, 9-11); S III - în intervalul dintre morminte (3, 7); S III passim (4, 6, 13) 
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Pl. 10. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Piese din fier (1-2, 4-10) şi mărgea 
din chihlimbar (3): M 2 (1-2); M 4 (4-10); între M 3 şi M 5 (3) 



Un cimitir necunoscut în cetatea Sebeşului 

 143 

 
 

Pl. 11. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: 
S III ↓ deasupra stratului de balast (1-3, 5-6); S III ↓ 1,40-1,50 (4-5)
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Pl. 12. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: S III ↓ 
deasupra stratului de balast (3, 7-13); S III ↓ 1,40-1,50 (1-2, 4, 6); zona M 5 (14) 
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Pl. 13. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: S III ↓ 
deasupra stratului de balast (3-4, 8-11, 13, 15); S III ↓ 1,40-1,50 (1-2, 6-7, 11, 14); 

zona M 3 (5)
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Pl. 14. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: S III ↓ 
deasupra stratului de balast (2, 5-6); S III ↓ 1,40-1,50 (1, 3-4, 7); zona M 3 (8)
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Pl. 15. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: 
S III ↓ deasupra stratului de balast (5); S III ↓ 1,40-1,50 (1-2, 4, 6); zona M 3 (3)
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Pl. 16. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de vase ceramice: 
S I ↓ 1,20-1,30 (1-3, 4, 6); S III ↓ 1,40-1,50 (4-5); zona M 3 (8) şi M 5 (2)
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Pl. 17. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de cahle de sobă (2-4) şi 
coronament (1): S III ↓ 1,40-1,50 (1-4)
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Pl. 18. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragmente de cahle de sobă 
(1-6), vase din sticlă (7-8, 10-11) şi porţelan (12-13) şi obiect din fier (9): S I ↓ 1,20-
1,30 (12-13); S III ↓ deasupra stratului de balast (4); S III ↓ 1,40-1,50 (1-3, 5-8, 11); 
din zona M 5 (9) 
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Pl. 19. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. S I ↓ 1,10: pipe din lut (1-2), vase 
din sticlă (3-4)
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Pl. 20. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. S III ↓ 1,40-1,50: cuie din fier din 
M 5 (7, 9); M 3 (12-15) şi din zona răvăşită (1-6, 8, 11, 16-19) 
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Pl. 21. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. S III ↓ 1,30-1,50: olane 

pentru acoperiş 
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medieval nu mai permitea ridicarea de construcţii pe terenul cercetat de noi, 
aflat în vecinătatea imediată a colţului interior de sud-vest al fortificaţiei. De 
precizat însă că, pentru această perioadă, nu avem structuri de locuire, 
materialul fiind descoperit, în general, direct pe stratul aluvionar format din 
pietre şi prundiş. În lipsa unor complexe de locuire atât fragmentele de 
veselă ceramică, cât şi celelalte categorii de artefacte credem că au ajuns în 
colţul sud-vestic al cetăţii Sebeşului, probabil aruncate ca deşeuri menajere. 

Dacă ne referim strict la inventarul ceramic din epoca arpadiană, 
trebuie subliniat faptul că din cetatea Sebeşului nu se cunosc, încă, materiale 
sigure. Kurt Horedt publica, acum peste şapte decenii, câteva fragmente 
ceramice din colecţia Mauksch care sunt din împrejurimile Sebeşului. Aceste 
materiale, oricum, sunt mai timpurii, prearpadiene40. Nici „fragmentele de 
căldări de lut” ce provin de la Sebeş, semnalate în muzeul din Sibiu41, nu pot 
fi localizate42. Deocamdată, singurul sector din interiorul cetăţii, cercetat 
arheologic, care a furnizat descoperiri medievale timpurii este cel al bisericii 
evanghelice, şi care se leagă de colonizarea cu populaţie germană. Însă 
informaţiile despre cultura materială aparţinând acestui orizont în Sebeş sunt 
şi ele extrem de parcimonioase43. În celelalte sondaje arheologice, care au 
acoperit în general zona opusă, de nord-est a cetăţii, astfel de descoperiri 
lipsesc44. 
                                                 
40 Horedt 1943, p. 172-173, 179 şi nota 51a, Taf. 3/9-12. Din secolele IX-X datează un 
cimitir de inhumaţie descoperit în anul 1865 în zona Arini, spre Petreşti (vezi Simina 2002), 
dar şi o aşezare cercetată la Podul Pripocului, pe malul Secaşului (Horedt et alii 1967, p. 23, 
fig. 9/9; Popa, Totoianu 2001, p. 41, pl. 7/13, 15 şi material reprezentativ, inedit, în colecţia 
muzeului din Sebeş). Ambele descoperiri sunt însă situate la periferia actuală a Sebeşului, 
departe de zona cetăţii. În aceeaşi situaţie este şi aşezarea medievală timpurie cercetată la 
Lancrăm şi Sebeş-Glod şi publicată de Marcel Simina, databilă în secolele VIII, X-XII care, 
deşi situată în apropierea Sebeşului (Popa, Simina 2004, p. 84-98, pl. 61-68), trebuie legată 
de o vatră mai veche care o precede pe cea a satului medieval Lancrăm, fără vreo legătură, 
credem, cu Sebeşul propriu-zis. 
41 Pinter 2005, p. 105, 202. 
42 În pământul folosit pentru decorul floral din faţa Casei de Cultură din Sebeş a fost găsit 
întâmplător un fragment de cazan de lut (descoperire făcută de Radu Totoianu). Evident, 
acesta provine din locul de unde a fost adus pământul respectiv, neştiut de noi, şi nu din 
nivele răscolite ale cetăţii. 
43 Lipsite de inventar, dar ilustrative pentru perioada în discuţie, sunt mormintele în cistă de 
piatră găsite în săpăturile lui Radu Heitel, datate în a doua jumătate a secolului al XII-lea şi 
începutul secolului următor, unele fiind suprapuse de fundaţiile bazilicii romanice (Heitel 
1964, 7, 9-10, fig. 3). Pentru o discuţie asupra mormintelor în cistă, unele cu nişă cefalică 
din Transilvania, şi datarea lor, vezi Marcu Istrate, Istrate 2005, p. 229-244. 
44 Singurul nivel cert de arsură, databil în cursul secolului al XIII-lea, este cel identificat în 
cercetările de la biserica evanghelică, fără a se putea spune dacă el corespunde invaziei 
tătare din 1241, cum presupun unii autori (Sebeş. Atlas 2004, p. VI; Pinter 2005, p. 200) sau 
unui alt moment, când schela bisericii ar fi putut arde, ori incendierii unei biserici de lemn 
presupuse undeva în apropierea săpăturilor (Heitel 1964, p. 11). Potrivit lui D. O. Dan 
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Sebeşul medieval şi modern este opera unor colonizări repetate: 
prima, cu secui (sec. XII), a doua cu saşi (sec. XII-XIII) şi a treia cu 
durlacheri şi austrieci reformaţi (sec. XVIII). În acest context, se ridică în 
mod firesc problema dacă materialul ceramic de epocă arpadiană, din colţul 
sud-vestic al cetăţii, cărui orizont de colonizare aparţine, celui secuiesc sau 
celui săsesc timpuriu, întrucât mai devreme nu credem că poate fi datat. 

Dacă facem recurs la informaţia istorică, documentele vremii 
consemnează, în prima jumătate a secolului al XIII-lea, în anul 1224, 
existenţa unei „terra Siculorum terrae Sebus”. Secuii de pe aceste pământuri 
au fost strămutaţi, ulterior, în sud-estul Transilvaniei, în teritoriul viitorului 
scaun secuiesc Sepsi45. Vechea aşezare a secuilor s-ar fi aflat, după unii, în 
centrul oraşului Sebeş, după alţii ar fi existat pe locul Gusu (cunoscut mai 
târziu ca moşie nobiliară)46, însă opinia este una pur livrescă, care nu se 
sprijină pe nicio cercetare arheologică. 

Există, în schimb, câteva posibile argumente în favoarea prezenţei 
unui nucleu secuiesc al Sebeşului, pe locul viitorului burg medieval. Unul 
dintre acestea este denumirea purtată de cea mai importantă stradă a 
vechiului oraş Sebeş (una din cele două străzi paralele transversale din 
cetate) al cărei nume Sikulorumgasse (strada secuilor) nu putea apărea decât în 
virtutea unei tradiţii a şederii secuilor în acea zonă a viitorului oraş german47. 
Al doilea argument vine tot din această zonă, unde la nord de strada 
respectivă se întind parcele a căror formă pătrată, diferită de forma alungită 

                                                                                                                        
invazia tătarilor în Sebeş ar fi dovedită şi arheologic, prin existenţa unui „strat cu puternice 
urme de arsură şi cărbune, datat în prima jumătate a sec. al XII-lea” (sic! în fapt, al XIII-
lea), atât în cetate (în curtea muzeului), cât şi în afara ei (vizavi de clădirea Poştei) (Dan 
1998, p. 305), dar afirmaţia nu se bazează pe surse credibile şi, prin urmare, este criticabilă 
(vezi şi Popa, Ghenescu 2011, p. 230, nota 5). 

În niciunul dintre sondajele publicate de colegul Marcel Simina, descoperirile 
medievale nu sunt mai timpurii de secolul al XIV-lea (Simina 2007, p. 57-64). Nici printre 
materialele rezultate din săpătura sa, parţial publicată, de pe locul actualei Bănci Comerciale 
din Sebeş (vizavi de muzeu), de către D. Marcu-Istrate, nu există materiale timpurii (pentru 
cahlele de aici, datate în secolele XV-XVI, vezi Marcu Istrate 2002, p. 87, 89-92, pl. I/2-6; 
II/2; III/1-2, 4; IV/1-4; V/1-2; Marcu Istrate 2004, p. 60, 62, 63, 68-69, 83, 98, 100-101, 
108, 127, 137, 172, 266, pl. 132/B; 133/A); spre o datare în secolul al XV-lea conduce şi 
documentaţia manuscrisă păstrată din săpătură la muzeul din Sebeş (cf. Anghel 2011, p. 
128, nota 388). În sondajul nostru de pe latura de nord a fortificaţiei bisericii evanghelice 
săpătura a atins, fără a se mai adânci din cauze obiective, un context cu materiale cel mai 
timpuriu datate secolul al XIV-lea (Popa, Ghenescu 2011, p. 232). 
45 Sebeş. Atlas 2004, p. II, IV. 
46 Ibidem, p. II. 
47 Atestarea târzie a denumirii străzii poate fi un argument că avem de-a face cu o naştere 
cărturărească, modernă; aceasta nu exclude, totuşi, varianta unei denumiri mai vechi, 
medievale, sprijinită pe o veche tradiţie. 
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şi îngustă a parcelelor saşilor, ar susţine o posibilă structură planimetrică mai 
veche şi ea48. 

La scurt timp după consemnarea documentară amintită, în jurul anului 
1230, aici încep lucrările de ridicare a bisericii romanice de către nou 
colonizata populaţie săsească, care a întemeiat aşezarea, redenumită în limba 
lor, Mühlbach, şi a cărei atestare sub forma germană latinizată, o aflăm în 
anul 1245, concomitent şi cu prima menţionare a parohiei şi a plebanului 
său („Theodorico plebano de Malembach”)49. 

 
Cimitirul din colţul sud-vestic al cetăţii 
Înainte de stoparea excavării mecanizate ce a premers intervenţia 

noastră arheologică, în S III/2008 au apărut fragmente dintr-o calotă 
craniană de copil. Această apariţie anunţa, la momentul respectiv, 
posibilitatea existenţei unui mormânt sau, cel puţin, ale unor resturi umane 
răvăşite ori ajunse accidental pe acel loc. 

Cercetarea arheologică ulterioară, din anul 2008, a confirmat existenţa 
unor înhumări în colţul de sud-vest al cetăţii (fig. 1, 5, 9-16, 20). Au fost 
cercetate şapte morminte sigure, toate de inhumaţie, ce formează un cimitir, 
din păcate afectat parţial de lucrările agricole şi de excavările mecanizate 
care au ras partea superioară a depunerile arheologice. 

Mormintele cercetate au apărut la baza stratului de pământ, fundul 
gropilor oprindu-se pe stratul de balast nativ. Din gropile de mormânt avem 
conservate, cel mult, uşoare adânciri, care indică forma dreptunghiulară a 
lor. 

Mormântul 1 
S-a conturat la adâncimea de -1,45-1,57 m, oasele picioarelor intrând 

în profilul estic. Nu a fost conturată groapa mormântului. Scheletul 
aparţinea unui matur de sex masculin, fiind puternic răvăşit, păstrându-se în 
poziţie anatomică doar coloana vertebrală şi oasele bazinului. Orientare: V-
E. Este lipsit de inventar (fig. 10/1; 14/1). 

Mormântul 2 
S-a conturat la adâncimea de -1,40-1,48 m. Nu a fost surprinsă groapa 

acestuia. Mormântul este suprapus de un altul (M 6), din care cauză femurul 
drept a ajuns în zona umărului drept. Pe această latură a scheletului au fost 
descoperite oase de animale şi materiale ceramice medievale şi moderne. 
Printre acestea notăm prezenţa a două piese din fier forjat: partea superioară 
a unui piron cu capul concav (pl. 10/2) şi un obiect cu aspectul unei scoabe 
(pl. 10/1). Orientare: V-E. Este lipsit de alt inventar (fig. 10/2; 14/2). 

                                                 
48 Cf. Sebeş. Atlas 2004, p. V, fig. 4. 
49 Ibidem, p. II. 
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Fig. 9. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Secţiunea III/2008 - planul general al cimitirului 
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Fig. 10. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Secţiunea III/2008 - planul detaliat al mormintelor 
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Fig. 11. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Secţiunea III - imagine de ansamblu cu necropola medievală la momentul 

conturării mormintelor (1); imagine după cercetarea mormintelor (2) 
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Fig. 12. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Imagini generale cu necropola medievală 
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Fig. 13. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Imagini generale cu necropola 
medievală (1); fragment de calotă craniană descoperită izolat (2) 
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Fig. 14. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Mormântul 1 (1); mormintele M 2 şi M 6 suprapuse (2) 
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Fig. 15. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Mormântul 3 (1) şi mormântul 4 (2) 
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Fig. 16. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. 
Mormântul 5 
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Fig. 17. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Mormântul 5 - detaliu cu moneda 
din zona bazinului (1); detaliu cu inelul de bronz (2); detalii cu mărgelele din scoici 

kauri şi de sticlă (3-4); detalii cu cuiele de fier ale sicriului (5-6) 
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Fig. 18. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Mormântul 5. 
Mărgele din scoici kauri (1) şi din sticlă colorată şi metal (2) ce formau şiragul din 

jurul gâtului 
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Fig. 19. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Mormântul 5. 
Mărgele din plumb, unele lipite între ele 

 

 1 
 

Fig. 20. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Mormântul 6 
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Mormântul 3 
S-a conturat la adâncimea de -1,60-1,74 m. Groapa mormântului, de 

formă dreptunghiulară, avea se pare colţurile rotunjite. S-au păstrat şi cuiele 
de sicriu, cu urme de lemn (pl. 20/12-15). Scheletul, aşezat pe spate, cu 
braţele întinse pe lângă corp şi palmele pe bazin, era bine păstrat şi aparţinea 
unui adult de sex masculin. De la glezne în jos intra în profilul estic. 
Orientare: V-E. Este lipsit de inventar (fig. 10/3; 15/1). 

Mormântul 4 
S-a conturat la adâncimea de -1,60-1,70 m. Nu a fost surprinsă groapa 

mormântului. Scheletul, întins pe spate, era puternic răvăşit, lipsindu-i 
craniul şi oase din picioare, braţe şi bazin, şi aparţinea unei femei adulte. De 
la glezne în jos intra în profilul estic. Orientare: V-E (fig. 10/4; 15/2). 

Din zona scheletului provin mai multe cuie din fier forjat, cu 
secţiunea pătrată sau dreptunghiulară (pl. 10/5-9), care fac dovada existenţei 
unui sicriu din lemn în care defuncta a fost depusă. Tot de aici provin un 
fragment din lama unui cuţitaş, cu un singur tăiş (L = 4,1 cm; l = 1,4 cm; g 
= 2 mm) (pl. 10/4), precum şi o piesă cu secţiunea dreptunghiulară, îndoită 
în unghi obtuz şi subţiată (L = 4 cm; l = 1,8 cm; lungime parte îndoită = 4,1 
cm) (pl. 10/10), a cărei destinaţie nu o cunoaştem, dar e posibil să fie o 
întăritură de sicriu. 

Mormântul 5 
S-a conturat la adâncimea de -1,55-1,64 m, labele picioarelor fiind 

intrate în profilul estic. Groapa nu s-a putut observa în totalitate, dar cel mai 
probabil avea formă dreptunghiulară, aşa cum o sugerează conturarea sa 
parţială, dar şi modul de dispunere a cuielor sicriului. Umplutura 
mormântului era formată din pământ de culoare maroniu închis, cu urme 
sporadice de cărbune şi materiale arheologice medievale, moderne şi 
contemporane, ajunse aici în urma deranjărilor cauzate de lucrările agricole. 
Spre marginea scheletului, în dreptul umerilor şi ai tibiilor, s-au păstrat patru 
cuie de fier, cu urme de lemn, provenite de la sicriu (fig. 17/5-6); alte două 
cuie forjate, similare (pl. 20/7, 9) şi probabil limba şi o parte din lama unui 
cuţitaş (?) (pl. 18/9) au fost găsite în aria mormântului. Tot din zona 
scheletului provine şi vertebra unui peşte. Scheletul era afectat de lucrările 
amintite, fiindu-i deranjate craniul, coloana vertebrală, mâinile, coastele şi 
oasele corpului de la bazin în sus. Înhumatul era depus pe spate, cu mâinile 
întinse pe lângă corp. Deşi analiza antropologică nu a putut stabili sexul 
individului, deoarece era subadult, se poate deduce, pe baza inventarului 
bogat în podoabe, că este vorba de o adolescentă de sex feminin. Orientare: 
E-V (fig. 10/5; 16-17). 
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Fig. 21. Mărgele de sticlă (1-59, 61-80) şi jasp? (60) din inventarul M 5 al cimitirului 
de la Sebeş
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Fig. 22. Tipologia mărgelelor de sticlă din M 5 
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Inventarul 
Spre deosebire de restul mormintelor cercetate în acest cimitir, M5 a 

beneficiat de un inventar foarte bogat, în parte deranjat de intervenţiile ce au 
afectat partea superioară a întregii necropole. 

1. Mărgele. În jurul gâtului, pe piept şi până în zona bazinului au fost 
descoperite numeroase mărgele care formau unul sau mai multe şiraguri 
(fig. 17/3-4). Acestea au fost confecţionate din scoici kauri (Cypraea moneta), 
din care se păstrează 73 de piese perforate la unul din capete (fig. 18/1), 
peste 80 de mărgele din pastă de sticlă, de o mare diversitate tipologică (fig. 
21/1-59, 61-80; 22), una probabil din jasp (fig. 21/60) şi 30, întregi sau 
fragmentare, din plumb, cu corpul tubular şi diametrul maxim mai bombat, 
unele lipite între ele, din cauza oxidării (fig. 19). După modul de dispunere 
in situ, se pare că mărgelele de scoică alternau cu cele confecţionate din sticlă 
şi metal, dar din cauza răvăşirii mormântului, nu poate fi precizat concret un 
segment continuu al acestei alternanţe. Este motivul pentru care, ţinând 
cont şi de numeroasele scoici perforate, vedem posibilă chiar existenţa mai 
multor şiraguri. 

Între M 3 şi M 5 a fost găsită o mărgea de dimensiuni mai mari, 
lucrată din chihlimbar, fără decor (pl. 10/3). Piesa credem că ar putea fi 
relaţionată tot cu inventarul M 5, fiind probabil dislocată din context de 
deranjările ulterioare care au afectat mormântul în acea zonă. 

2. Nasturi de îmbrăcăminte. Au fost descoperiţi trei nasturi. Doi dintre 
aceştia, de formă globulară, cu urechiuşă lungă de prindere, au fost lucraţi 
din argint aurit, fiind realizaţi prin lipirea a două semisfere (fig. 23/1-2). 
Piesele provin din zona umărului drept şi a coastelor. Printre mărgelele de 
sticlă a fost descoperită şi o piesă, din acelaşi material, care are prinsă în 
sticlă restul unei urechiuşe din fier (fig. 23/3). Această piesă, deşi poate fi 
socotită şi mărgică, credem totuşi că avea utilitatea de nasture. 
 

 
 

Fig. 23. Nasturi de îmbrăcăminte din argint aurit (1-2) şi sticlă, cu urechiuşă din 
fier (3). Inventar din M 5 al cimitirului de la Sebeş 
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3. Cercel din argint, aflat pe partea stângă a craniului. Este format din 
trei piese, una fixă şi două mobile. Partea fixă se compune dintr-o verigă cu 
capetele deschise (care se prindea în ureche) de care este sudată o piesă 
având două braţe cu câte trei perforaţii, în cele de la capete fiind fixate nituri 
care le distanţează. Piesele mobile se compun dintr-un mic lănţişor, cu cinci 
zale, prins pe acelaşi mic inel, de care atârnă şi un pandantiv, realizat dintr-o 
plăcuţă confecţionată prin ciocănire şi decupare, de formă romboidală. 
Pandantivul prezintă un decor ajurat, format din patru perforaţii rotunde 
dispuse pe verticală, la mijloc dublate, de o parte şi de alta, de alte două 
perforaţii similare (fig. 24/1). 
 

 
 

Fig. 24. Cercel ajurat din argint descoperit în inventarul M 5 din cimitirul de la 
Sebeş (1a - foto; 1b - desen) şi analogii din tezaurul de la Balatonszabadi-

Pusztatorony (Ungaria) (2a-2b) (c-d - după Kálmán 2008) 
 



C. I. Popa, R. Totoianu, T. Muntean, Cl. Radu 

 172 

4. Inel din bronz, cu diametrul de 16 mm, aflat pe unul din oasele 
degetelor mâinii drepte (fig. 17/2; 25). Răvăşirea oaselor mâinii nu ne poate 
ajuta să stabilim degetul pe care s-a purtat inelul. 
 

 
 

Fig. 25. Inel de bronz din inventarul M 5 al cimitirului de la Sebeş 
 

5. Monede. În cadrul acestui mormânt au fost descoperite două 
monede folosite ca obol, un obicei cu rădăcini în Antichitate. În gura 
scheletului a fost descoperit un denar de argint, din care lipseşte o mică 
porţiune. Acesta a fost emis cândva între anii 1528 şi 1559 de regele 
Ungariei, Ferdinand I de Habsburg (1526-1564)50. Piesa prezintă o 
perforaţie realizată spre margine (fig. 26/1). Sub osul bazinului stâng a fost 
descoperit un alt denar de argint, întreg şi mult mai vechi, emis de regele 
Ungariei, Ludovic I (1342-1382), între anii 1358 şi 137151. Ca şi prima 
monedă, piesa este perforată spre margine (fig. 17/1; 26/2). 
 

 
 

Fig. 26. Monede găsite în inventarul M 5: monedă de argint perforată (sec. 
XIV) depusă în gura defunctei (1); monedă de argint perforată (sec. XVI) 
descoperită în zona bazinului (2) 
 

Mormântul 6 
S-a conturat la adâncimea -1,40-1,50 m. Capul scheletului era intrat în 

profilul de vest. Groapa mormântului era de formă nedeterminată, cu 
                                                 
50 Unger 2000, p. 42, nr. 745. 
51 Unger 1997, p. 131, nr. 430. 
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umplutura formată din pământ maroniu şi balast, conţinând sporadic 
fragmente ceramice medievale; în zona femurului drept erau urme de 
cărbune. Scheletul se păstrează bine, fiind afectat doar de suprapunerea 
parţială, spre nord, a unei alte înmormântări (M 2). Înhumarea s-a realizat în 
decubit lateral dreapta, cu picioarele uşor flexate. Orientare: V-E. Este lipsit 
de inventar (fig. 10/6; 20). 

Mormântul 7 
Prezenţa acestui mormânt este atestată, indirect, prin fragmente dintr-

o calotă craniană descoperite în pământul excavat din zona S III/2008, 
înaintea demarării cercetării arheologice. Oasele craniului, extrem de subţiri, 
ne determină să atribuim descoperirea unui mormânt de copil, cel mai 
probabil de nou-născut. Resturile de schelet probabil aparţin unui mormânt 
aflat la sud de mormintele cercetate de noi. 

Mormântul (?) 8 
La nord de M 1 a fost descoperit, izolat, un fragment de bazin uman, 

posibil aparţinând unui alt mormânt distrus complet. 
De asemenea, mai trebuie menţionate fragmente dintr-o calotă 

craniană umană descoperite în zona M 2 şi M 6 (fig. 13/2). Acestea puteau 
aparţine fie lui M 2, fie lui M 4, ambele morminte fiind lipsite de craniu. 
Resturile osoase puteau ajunge de la unul din cele două morminte 
învecinate, în urma răvăşilor deja amintite provocate de lucrările agricole sau 
în cadrul unor posibile practici, asupra cărora ne vom opri în rândurile de 
mai jos. 

În intervalul dintre diferitele morminte au mai fost descoperite o serie 
de piese care trebuie puse în relaţie cu cimitirul. Este vorba de 15 cuie din 
fier cu corpul şi capul forjate (pl. 9/12, 5; 20/1-6, 8, 11, 16-19), o scoabă din 
fier (pl. 9/7) şi o mică piesă de formă concavă, perforată în zona centrală, 
lucrată din tablă subţire de bronz (pl. 9/3). Datarea lor este greu de stabilit, 
însă amintim că asemenea piese, cu o morfologie comună unor vremuri 
îndelungate, se mai cunosc din săpăturile realizate în cetatea Sebeşului, fiind 
ilustrat atât un cui cu capul mare, având profilul semisferic52, precum cel din 
M 2 (pl. 10/2), cât şi cuie simple, forjate, cu corpul patrulater şi capul 
îngroşat pe o parte sau pe ambele părţi53 (pl. 10/5-8). 

De observat, din cele prezentate, că doar trei morminte (M 3, M 4 şi 
M 5) din rândul celor cercetate, prin cuiele cu urme de lemn găsite, unele in 
situ (fig. 17/5-6), fac dovada directă că morţii au fost depuşi într-un sicriu. 
Numărul mare de cuie similare găsite pe suprafaţa cimitirului sugerează 

                                                 
52 Simina 2007, p. 62, fig. 6/h (dreapta), piesă găsită într-un cuptor de ars vase ceramice din 
secolul XIV. 
53 Ibidem. 
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folosirea cel puţin a unei părţi a lor tot pentru sicrie, afectate de diferite 
amenajări, înaintea cercetării noastre. 

Starea de conservare şi răvăşirea unora dintre schelete nu permite, în 
toate cazurile, observaţii certe privitoare la modul de aşezare a defuncţilor, a 
mâinilor acestora sau legate de amenajările funerare specifice, care ne-ar fi 
putut ajuta, desigur, în stabilirea unor posibile corelaţii cu descoperirile 
contemporane. 
 

Analiza antropologică a materialului osteologic uman 
În cadrul studiului antropologic s-a insistat pe determinarea sexului şi 

vârstei la deces, realizarea unor măsurători, precum şi identificarea şi 
evaluarea modificărilor patologice, a traumelor şi fracturilor. Determinarea 
sexului s-a realizat doar în cazul indivizilor adulţi, pe baza morfologiei 
elementelor de diagnostic de la nivelul craniului şi pelvisului54. Estimarea 
vârstei la deces a adulţilor s-a realizat pornind de la morfologia suprafeţei 
auriculare şi a gradului de sinostoză a suturilor craniene55. Selectarea celor 
două metode s-a bazat pe gradul de conservare şi reprezentare a elementelor 
de diagnostic. Pentru determinarea vârstei la deces în cazul indivizilor 
subadulţi s-au utilizat gradul de dezvoltare a dentiţiei, lungimea oaselor şi 
sinostoza epifizelor56. Analiza patologică a materialului osteologic s-a axat 
pe identificarea unor boli, ce pot fi corelate cu dieta şi nutriţia indivizilor, 
activitatea fizică şi prezenţa infecţiilor. 

Mormântul 1 
Scheletul este moderat reprezentat. Vârsta la momentul morţii a fost 

estimată între 20 şi 28 de ani, iar sexul individului este posibil masculin. Nu 
se păstrează dinţi. Din 15 elemente de articulaţie, în şase cazuri acestea au 
fost afectate de osteoartroză moderată: articulaţiile acromio-claviculară şi 
sterno-claviculară de pe partea dreaptă, iar de pe partea stângă, articulaţia 
sterno-claviculară, humerusul distal, ulna proximal şi fosa acetabulară. Din 
opt oase lungi prezente, pe niciunul nu se observă leziuni periostitice. 
Orbitele nu se păstrează, dar hiperostoza porotică a fost observată pe 
suprafaţa exocraniană. 

Individul nr. 1A 
Pe lângă oasele individului principal din M 1, au fost identificate cinci 

fragmente osteologice de la un subadult (notat în continuare 1A) şi un 
fragment de calotă de adult. Individul subadult este reprezentat de jumătatea 
proximală a ulnei stângi, humerusul stâng fără metafiza proximală, metafiza 
distală a femurului stâng şi ambele iliumuri. Pe aceste fragmente nu se 

                                                 
54 Buikstra, Ubelaker 1994; Phenice 1969. 
55 Meindl et alii 1985; Buikstra, Ubelaker 1994. 
56 Buikstra, Ubelaker 1994; Schaefer et alii 2009. 
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observă schimbări patologice. Pe baza măsurării humerusului şi iliumului, 
vârsta la momentul morţii a fost estimată a fi între 11 şi 13 ani. Fragmentul 
de femur este secţionat în porţiunea medială. Morfologia traumei sugerează 
că aceasta a fost realizată post mortem, când ţesutul era deja scheletizat, posibil 
ca urmare a deranjării mormântului în vechime. Cât priveşte calota 
identificată separat, aceasta aparţine unui individ tânăr, posibil de sex 
feminin. 

Mormântul 3 
Scheletul este foarte bine reprezentat şi conservat. Morfologia 

suprafeţei auriculare şi a sinostozei suturilor craniene indică o vârstă la deces 
estimată între 30,5 şi 44 de ani. Pe baza caracterelor craniene şi pelviene, 
sexul individului este masculin. Se păstrează 13 dinţi permanenţi. Pe 
corpurile maxilar şi mandibular se observă pierderea ante mortem a nouă dinţi 
şi existenţa a opt abcese dentare (fig. 27/1). Uzura molarilor păstraţi este 
medie. Caninii maxilari şi mandibulari prezintă defecte hipoplazice 
moderate. Din 36 de elemente de articulaţie prezente, 18 sunt afectate de 
osteoartroză, din care opt elemente prezintă modificări avansate, cu 
osteofite şi distrugere de os. Din 14 oase lungi păstrate, niciunul nu este 
afectat de inflamaţii subperiostale. Pe elementele craniene nu se notează 
modificări patologice. Statura a fost calculată ca fiind 163,4 cm, pe baza 
formulei lui Breitinger (1937)57. 

Mormântul 4 
Scheletul este moderat conservat. Vârsta la momentul morţii a fost 

estimată, pe baza morfologiei suprafeţei auriculare, între 35 şi 44 de ani. 
Caracterele pelviene sugerează că individul este de sex feminin. Se păstrează 
şase dinţi permanenţi. De asemenea, individul a pierdut în timpul vieţii un 
dinte, iar alţi doi dinţi sunt afectaţi de o carie dentară şi un abces. Dentiţia 
superioară este puternic afectată de periodontită. Pe molarii păstraţi, uzura 
este moderată. Niciun dinte nu prezintă defecte hipoplazice. Din 24 de 
elemente de articulaţie, niciunul nu este afectat de osteoartroză. Totodată, 
din 10 oase lungi prezente pentru analiză, pe niciunul nu s-a notat existenţa 
inflamaţiei subperiostale. Craniul este foarte slab reprezentat, astfel încât nu 
s-a putut evalua prezenţa porozităţii patologice, specifice pentru cribra 
orbitalia şi hiperostoza porotică. 

Mormântul 5 
Scheletul are o stare de reprezentare moderată. Pe baza erupţiei 

dentare şi a lungimii oaselor, vârsta la deces a fost estimată între 9 şi 12 ani. 
Sexul nu a fost determinat. Se păstrează doi dinţi deciduali şi alţi 18 dinţi 
permanenţi, din care 12 erupţi. Pe şapte dinţi am identificat defecte 
hipoplazice: 
                                                 
57 Vercellotti et alii 2009, p. 138. 
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Fig. 27. Elemente de patologie dentară (periodontită, uzură dentară, pierderea ante 
mortem a dinţilor, defecte hipoplazice) la indivizii din mormintele M 3 (sus) şi M 5 

(jos) 
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Fig. 28. Plăci de os nou depus, patologic, pe iliumul individului din M 7 
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LM2, LI1, LI2, LPM1, RPM2, LC1, LPM1
58 (fig. 27/2). Din 14 oase lungi 

analizate, niciunul nu prezintă inflamaţii subperiostale. Oasele craniului sunt 
foarte slab reprezentate, astfel că nu s-a putut aprecia prezenţa porozităţii 
patologice. Pe lângă oasele individului principal, am identificat în plus patru 
fragmente provenind din calota unui individ adult. 

Mormântul 6 
Scheletul este bine reprezentat. Pe baza gradului de sinostoză a 

epifizelor, dar şi a morfologiei suprafeţei auriculare, vârsta la deces a fost 
estimată între 17 şi 28 de ani. În funcţie de caracterele craniene şi pelviene, 
sexul a fost determinat ca fiind feminin. Nu se păstrează dinţi. Din 32 de 
elemente de articulaţie, niciunul nu prezintă osteoartroză. De asemenea, din 
12 oase lungi, pe niciunul nu au fost identificate inflamaţii subperiostale. 
Suprafaţa craniană şi tavanul orbital nu sunt afectate de hiperostoză 
porotică. Folosind formula de calcul a lui Bach59 pe baza femurului drept, 
statura a fost stabilită ca fiind 164,33 cm. Pe lângă oasele individului 
principal am identificat o mandibulă, complet edentată, a unui individ adult 
vârstnic, un molar maxilar, un fragment de calotă şi epifiza proximală de la 
un humerus de pe partea dreaptă, care pot aparţine mormântului 2, care este 
tăiat de M 6. 

Mormântul 7 
Scheletul este slab reprezentat. Pe baza lungimii oaselor, vârsta la 

momentul morţii a fost estimată ca fiind între 14 şi 15 ani. Sexul nu a fost 
determinat. Nu se păstrează dinţi. Din 14 oase lungi prezente pentru analiză, 
cele două fibule sunt afectate de inflamaţii subperiostale, sub forma unor 
zone cu plăci de os nou depus, cu remodelare activă. Pe aripa iliacă de pe 
partea dreaptă apar, de asemenea, zone cu os nou depus sub formă de plăci 
(fig. 28). Nu se păstrează oasele craniului pentru observarea cribrei orbitalia şi 
a hiperostozei porotice. 

Prin urmare, lotul este compus din doi indivizi de sex masculin, doi 
indivizi de sex feminin şi trei subadulţi. Hiperostoza porotică a fost 
identificată la un singur individ (M 1). Această porozitate anormală poate fi 
cauzată de carenţe nutriţionale înregistrate în perioada copilăriei60. 
Hipoplazia smalţului dentar este, de asemenea, un indicator pentru stresul 
fiziologic sau nutriţional din prima parte a vieţii, mai exact din perioada de 
formare a dintelui, pe care defectele hipoplazice sunt înregistrate61. Patologia 
                                                 
58 În sistemul de notare a dinţilor (White et alii 2012), L sau R semnifică partea de pe care 
este dintele (stânga sau dreapta), tipul dintelui este notat cu M (molar), I (incisiv), C (canin) 
sau PM (premolar), cifra alăturată semnifică numărul dintelui, iar poziţionarea cifrei sus sau 
jos (ex. M2) indică poziţionarea dintelui pe maxilar sau pe mandibulă. 
59 Vercellotti et alii 2009, p. 138. 
60 Walker et alii 2009, p. 115-116. 
61 White et alii 2012, p. 455. 
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dentară este, în majoritatea cazurilor, slabă, mai puţin la individul din M 3, 
unde se remarcă numărul mare de dinţi pierduţi ante mortem (nouă) şi de 
abcese dentare (opt). Acelaşi individ prezintă şi osteoartroză avansată pe opt 
elemente de articulaţie, situate în zona claviculelor, şoldului şi genunchiului 
de pe partea dreaptă şi a segmentelor inferioare ale coloanei vertebrale. În 
cazul individului din M 7, zonele cu os nou depus, patologic, de pe fibule şi 
illium, sugerează că individul suferea de o infecţie activă la momentul 
decesului. 

 
Tabel 1. Distribuţia lotului studiat pe sex şi vârstă la deces, alături de 

modificări patologice 
 

Nr. 
mor-
mânt 

Sex Vârsta la 
deces 

Hipoplazia 
smalţului 

Cribra 
orbitalia 

Hiperosto-
ză porotică 

Carii 
dentare 

DPPAM 
** 

1 POS M 20-28 0 0 2 0 0 
1A IND 11-13 0 0 0 0 0 
3 M 30,5-44 2 1 1 1 2 
4 F 35-44 1 0 0 2 2 
5 IND 9-12 2 0 0 0 0 
6 F 17-28 0 1 1 0 0 
7 IND 14-15 0 0 0 0 0 

 
* semnificaţia cifrelor: 0 - elementul nu se păstrează; 1 - elementul nu 

prezintă modificări patologice; 2 - elementul prezintă modificări patologice. 
** DPPAM - dinţi permanenţi pierduţi ante mortem. 
 
Consideraţii referitoare la datarea şi semnificaţia istorică a 

cimitirului. Saşi şi alţi alogeni în Sebeşul medieval şi premodern 
Mormintele descoperite în S III/2008 formează un cimitir, despre a 

cărui existenţă nu se ştia nimic62. Apariţia sa este una insolită pentru istoria 
şi evoluţia cetăţii Sebeşului. Aşa după cum s-a văzut, necropola este afectată, 
uneori destul de puternic de lucrările agricole şi, se pare, de unele nivelări 
recente. Prin modul de dispunere a lor, cele şase morminte sigure cercetate 
arheologic pledează în favoarea existenţei unui cimitir organizat, cu defuncţii 
înmormântaţi pe şiruri paralele, după ritul creştin, cu gropile apropiate unele 
de altele (fig. 9, 12; 13/1). 

Se pare că acest cimitir necunoscut până în momentul de faţă a avut o 
oarecare evoluţie în timp. Această supoziţie se sprijină în primul rând pe 
situaţia stratigrafică surprinsă în cazul mormintelor M 6 şi M 2, care se 

                                                 
62 Nimic din memoria colectivă a sebeşenilor nu aminteşte de existenţa unui cimitir pe acest 
loc. 
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suprapun parţial (fig. 9; 10/6; 14/2), primul (M 6) fiind mai recent şi, nu în 
ultimul rând, pe adâncimea diferită la care se conturează scheletele. Din 
păcate, lipsa unor piese de inventar, cu excepţia celor din M 5, face dificilă 
datarea mai strânsă a posibilelor etape de înmormântări în cimitir. Ceramica 
descoperită în groapa mormintelor, în parte poate fi antrenată, în parte 
putea ajunge în urma intervenţiilor cauzate de lucrările agricole. 

Singurul mormânt cu inventar, ce poate contribui la stabilirea unor 
analogii şi la datarea cimitirului, este M 5. Acesta beneficia de două monede 
de argint, folosite ca obol63. Una dintre ele, descoperită sub osul bazinului 
stâng, a fost emisă de regele Ungariei, Ludovic cel Mare, la finele secolului al 
XIV-lea. Cea de-a doua monedă, găsită în gura scheletului, a fost bătută în 
monetăria de la Kremnica, în timpul regelui Ungariei, Ferdinand I, ce a 
domnit între anii 1521 şi 1564. Aşadar, ne vedem nevoiţi să datăm 
necropola (sau cel puţin o fază a ei), cel mai timpuriu în prima jumătate sau 
la mijlocul secolului al XVI-lea, luând, desigur, ca punct de reper, moneda 
descoperită în gura defunctului din M 5. În acelaşi timp, fiind vorba de o 
monedă perforată, deci posibil purtată cândva pe un colier, ea oferă un 
element de datare relativ64. Lucrul este valabil, cu atât mai evident, în 
privinţa monedei aflate în zona bazinului, databilă cu două secole mai 
devreme, folosită şi ea, la un moment dat, tot ca pandantiv. Prin urmare, 
chiar dacă avem două monede în M 5, ele nu pot stabili decât un moment 
post quem al înmormântărilor, care pot fi mai târzii de jumătatea secolului al 
XVI-lea. 

În cadrul inventarului funerar al M 5 se remarcă, desigur, şi bogăţia 
pieselor care compun şiragul/şiragurile de mărgele, formate din 73 de scoici 
kauri, 81 de mărgele din sticlă, 28 din plumb, o mărgea din chihlimbar şi 
una, probabil, din jasp. 

Mărgelele din sticlă sunt de o mare diversitate ca tipologie, având 
culori diferite: alb-cenuşiu, albastru ultramarin, negru şi gălbui. În funcţie de 

                                                 
63 Pentru discuţii pe marginea obiceiului depunerii de monede, în cimitirele medievale 
transilvănene, ca „plată” în lumea de dincolo, pornind de la vechiul „obol al lui Charon” 
(Blăjan 1990-1993). 
64 O monedă perforată găsită în vecinătatea Sebeşului, tot din secolul al XVI-lea, provine 
din Vinţu de Jos, fiind găsită în săpăturile de la Castelul Martinuzzi (Rusu 2000, 
http://www.cimec.ro/Arheologie/vintu_de_jos/Vintu_rom/JPG/30.htm, accesat la 
10.07.2016), unde este atribuită „unor cercuri sociale medii”. De asemenea, un obol similar, 
format dintr-o monedă emisă în anul 1553 şi utilizată un timp ca pandantiv, a fost găsită tot 
în zona bazinului unui mormânt, în cimitirul bisericii de la Mesentea (Marcu Istrate, Pascu 
2008, p. 184, 188, fig. 92). În perioada postmedievală exista credinţa că o monedă veche 
putea avea proprietăţi speciale de vindecare, valoarea apotropaică crescând odată cu 
vechimea acelei monede (Gilchrist 2008, p. 141). 
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forma lor am distins 12 tipuri principale (notate de noi cu litere de la A la 
L)65. 

Tipul A. Mărgele de formă circulară, cu profilul aplatizat. Toate 
exemplarele sunt de mici dimensiuni, unele fiind fragmentare (fig. 21/1-28). 

Tipul B. Mărgele de formă circulară, asemănătoare celor din tipul A, cu 
menţiunea că acestea au corpul mai înalt şi diametrul maxim bine evidenţiat, 
mai mare decât capetele. Exemplarele sunt de mici dimensiuni, dar şi de 
dimensiuni mai mari; unele s-au păstrat doar fragmentar (fig. 21/29-57). 

Tipul C. Mărgele cilindrice, din care se păstrează două exemplare 
fragmentare (fig. 21/58-59). 

Tipul D. Mărgele puternic aplatizate, cu marginea ondulată, având 
aspect de mici lobi. Se păstrează fragmente din două exemplare (fig. 21/65-
66). 

Tipul E. Mărgele cilindrice, decorate cu incizii dese, dispuse vertical. 
Se păstrează două exemplare întregi (fig. 21/62-63). 

Tipul F. Mărgea cu secţiunea pătrată, de 0,5 cm şi lungimea de 1 cm, 
cu perforaţia având un diametru foarte mic. Se păstrează doar exemplarul 
ilustrat (fig. 21/61). 

Tipul G. Mărgea de formă cilindrică, îngroşată la mijloc, ornamentată 
pe ambele diametre cu incizii dese, verticale, mai fine pe diametrul mic. Ne 
aflăm în faţa unui singur exemplar (fig. 21/64). 

Tipul H. Mărgea de formă cilindrică, având dimensiunea diametrului 
apropiată de cea a înălţimii. O suprafaţă de circa 2/3 din piesă este decorată 
cu caneluri fine, dispuse în „turban”, iar restul este ornamentat cu caneluri 
verticale. Avem păstrat, de asemenea, un singur exemplar (fig. 21/67). 

Tipul I. Mărgea având un cap rotunjit, iar cel opus de forma unui 
„capăt de buzdugan” cu partea de „înmănuşare” scurtă, cilindrică, şi partea 
activă semicalotiformă, cu lamelele uneori depărtate (fig. 21/80). 

Tipul J. Mărgea de forma unui „turban”, cu un cap mai mare în 
diametru şi un altul mai mic, decorată cu caneluri verticale care, văzute de 
sus, au aspectul unor mici lobi (fig. 21/68). 

Tipul K. Mărgele cu aspect de „mure” sau „zmeură”, cu un scurt „cap” 
decorat cu incizii fine, peste care se suprapun trei rânduri de mici lobi, în 
formă de trunchi de con. Se păstrează două exemplare (fig. 21/69-70). 

Tipul L. Mărgele cu aspect de „mure” sau „zmeură”, formate din trei 
sau patru rânduri suprapuse de mici bobiţe, cele din capete întotdeauna mai 

                                                 
65 Fiind vorba de podoabe care aveau poziţii diferite pe şirag, în funcţie de cât de mare era 
acesta, descrierea formei şi decorului devine o problemă. Cele mai multe erau înşiruite cu 
perforaţia în poziţie orizontală sau uşor oblică, dar în cazul unui şirag mare perforaţia putea 
fi şi verticală. Noi am ales să definim tipul şi să descriem piesele în ultima ipostază, cea care 
asigura, de cele mai multe ori, şi stabilitate fiecărei mărgele în parte, pe o suprafaţă plană. 
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mici şi de diametru egal. Se păstrează şapte exemplare (fig. 21/71-72, 75-
79). 

Alte două fragmente aparţin fie tipului K, fie tipului L (fig. 21/73-74). 
În lipsa unui interes pentru publicarea unor mărgele în mod detaliat, 

este dificil să stabilim, cel puţin pentru spaţiul transilvănean, dar şi 
extracarpatic, analogii mulţumitoare. Remarcăm şiragurile, numeroase în 
cimitirele din spaţiul sud-ungar sau sârbesc (asupra cărora vom reveni mai 
jos)66, însă ce putem observa este sărăcia formelor, în contrast cu varietatea 
pieselor din sticlă descoperite la Sebeş. 

Două dintre mărgele sunt confecţionate din alte materiale. Una, de 
formă sferică, cu suprafaţa foarte fină, de culoare roşu-cardinal şi cu 
perforaţia îngustă, a fost găsită între mărgelele de sticlă şi metal, fiind 
realizată probabil din jasp (fig. 21/60). Cealaltă, de mari dimensiuni, lucrată 
din chihlimbar, cu suprafaţa exterioară alterată, provine dintre M 5 şi M 3, 
dar credem că aparţine aceluiaşi inventar al M 5 (pl. 10/3). 

Cercelul de argint din M 5 (fig. 24/1) nu reprezintă un tip comun 
zonei transilvane şi, prin urmare, analogiile depăşesc acest spaţiu. Pentru 
sistemul de prindere şi atârnare nu am găsit ceva similar, în schimb pentru 
pandantivul romboidal ajurat avem analogii în pandantivele unor podoabe 
de cap, aurite, descoperite în Ungaria, la Balatonszabadi-Pusztatorony, 
diferenţele fiind minore (fig. 24/2). Piesele de aici aparţin unui tezaur 
îngropat în contextul războiului de 15 ani (1591-1606), şi care, după cum se 
apreciază, aparţinea unei familii nobiliare venite din Transilvania67. 

Cei doi nasturi de îmbrăcăminte din metal, provenind din acelaşi 
mormânt M 5, prin forma lor globulară, sunt comuni unei perioade lungi de 
timp, începând din Evul Mediu timpuriu, până în epoca modernă68. 

Probabil că cele mai interesante piese prezente în inventarul M 5 sunt 
cele 73 mărgele de scoici kauri. Despre şiraguri din această scoică nu avem 
cunoştinţă din Transilvania, în perioada indicată de analogiile pentru restul 
podoabelor, în schimb le regăsim în inventarul unor morminte de „iaşi” 
(aşa-numiţii iazigi târzii) din perioada medievală târzie şi premodernă din 

                                                 
66 Vezi, de pildă, Korek 1989-1990; Selmeczi 1992. 
67 Kálmán 2008, p. 237, 250, fig. 7/4-5 = 8-9. Ipoteza este susţinută prin prezenţa în tezaur 
a unui inel cu blazonul unui membru al familiei Petki (ibidem, p. 235, 239, 250, fig. 7/10 = 
12; 15-19). 
68 Pentru exemplare din secolele XVII-XVIII, vezi Bărcăcilă 1959, p. 781, fig. 4/2b 
(Drobeta); Chiţescu et alii 1982, p. 156, fig. 10/14, 18, 23; Păunescu 1996, p. 233, fig. 3 
(Oraşul de Floci); Wicker 2006, pl. VII/11-12 (Bácsalmás). Contemporan cu cimitirul de la 
Sebeş sunt descoperirile de „bumbi din argint aurit” datate la mijlocul secolului al XVI-lea 
de la Gherghiţa-Velcovici (Olteanu et alii 2006, p. 167, pl. 30, stânga jos) sau cele din tezaurul 
de la Schinetea (jud. Vaslui) (Alaiba 2002, p. 138-139, fig. 10/7, cu bibliografia şi alte 
descoperiri similare). 
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zona Bácska (Bacica), în sudul Ungariei, la Katymár69, Négyszállás70, 
Bácsalmás ş.a.71 sau în nordul Serbiei, la Sombor72. Descoperirile înaintează 
însă spre centrul Europei, podoabe cu kauri fiind întâlnite până la 
Nürnberg73. 

Modul de purtare a podoabele confecţionate din scoici kauri, 
reconstituit cu ajutorul inventarelor funerare, nu este suficient lămurit, dar s-
a putut observa că mărgelele aparţinuseră, adeseori, unor fete sau femei. În 
cimitirul de la Bácsalmás, scoicile făceau parte dintr-o diademă ce 
împodobea zona capului. Aceeaşi situaţie a fost observată şi în mormântul 
unei fete dezvelit la Dombóvár. În aceleaşi cimitire, scoicile erau asociate şi 
cu alte piese de podoabă74. Un mormânt de adult de la Bácsalmás avea ca 
inventar un şirag din scoici kauri, care putea fi purtat la gât, dar şi ataşat pe 
haină75. 

Deşi considerate ca fiind podoabe feminine76, există cazuri în care 
scoicile kauri au fost găsite şi în morminte de bărbaţi. Prezenţa lor în 
necropolele din zona Bácska, în perioada secolelor XVI-XVIII, într-un 
teritoriu locuit în această perioadă de sârbi veniţi din Balcani, dar aflat sub 
ocupaţie turcească, a fost relaţionată cu o posibilă influenţă islamică, iar din 
punct de vedere etnic cu populaţiile de sârbo-vlahi. Descoperirile de la 
Katymár, datate în secolele XVI-XVII, sunt asociate unei populaţii sud-
slave, atestată în documentele vremii77. Erika Wicker apreciază că 
mormintele de copii, cu podoabe de cap din scoici kauri ar putea aparţine 
primului val de colonişti sârbo-vlahi din zonă78. 

Trebuie, totuşi, să subliniem larga răspândire în timp şi spaţiu a 
acestor podoabe realizate din scoici, a căror provenienţă este din mările 
calde. În acelaşi timp, remarcăm şi puterea magică ce le-a fost atribuită 

                                                 
69 Wicker 2006, pl. IV/3; VI/5; Wicker, Kőhegy 2002, p. 28, pl. XII/12-19 (M 64); XII/36-
39 (M 68), ultimele piese asociate pe acelaşi şirag cu mărgele din sticlă (ibidem, p. 28, pl. 
XII/24-35), din tipurile A şi B de la Sebeş. 
70 Selmeczi 1992, pl. I/6 (M 1); II/37-39 (M 70); III/58 (M 86); V/6 (M 121); V/26 (M 
118); V/36 (M 127); V/50 (M 135); VII/43, 48 (M 180); XI/9, 11 (M 256); XI/22-23 (M 
267); XIII/2-3 (M 334); XIII/25 (M 337); XIII/39 (M 340); XIV/5 (M 352); XIV/16 (M 
363); XIV/19 (M 373); XIV/25 (M 375); XIV/47 (M 393); XV/1 (M 395); XVI/16 (M 
417); XVII/7 (M 447). 
71 Wicker 2006, p. 97, pl. IV/1-2; 4-7; V. 
72 Korek 1989-1990, p. 183-187, 189-190, 196-197, pl. I/72; II/27-37; III/18-26; IV/10, 
15, 17; V/28-30, 34-39 (descoperiri datate în secolul al XVII-lea). 
73 Wicker 2006, p. 90. 
74 Ibidem, p. 88-90, 97, 123; vezi şi Wicker 2003, p. 27. 
75 Wicker 2006, p. 98. 
76 Korek 1989-1990, p. 183. 
77 Wicker 2006, p. 74. 
78 Ibidem, p. 88, 125. 
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acestor scoici, numite în limbaj popular „ghioc” şi folosite în ghicitul 
viitorului. Rolul lor de talisman este asumat pentru descoperirile din 
cimitirul de la Négyszállás79 (Ungaria) ori Vajuga (Serbia)80. Această valoare 
spirituală le conferă, o dată în plus, o notă „exotică”, chiar în contextul 
cimitirului de la Sebeş. 

Constatăm, prin urmare, comasarea descoperirilor ce oferă analogii 
pentru podoabele de la Sebeş, în sud-vestul Bazinului Carpatic, în care 
folosirea scoicilor kauri este doar o componentă81. 

Problema cea mai complexă pe care o ridică însă cimitirul cercetat cu 
acest prilej este prezenţa sa în colţul de sud-vest al cetăţii (fig. 1), în 
condiţiile în care acesta era total necunoscut şi exista deja un cimitir 
medieval şi premodern, consacrat, în jurul edificiului bisericii evanghelice. 
Cum stadiul publicării şi, prin urmare, al cunoaşterii cimitirelor din incinta 
cetăţii Sebeşului82 este cu totul nemulţumitor, ne vom mărgini ca celui din 
jurul bisericii mănăstirii, să îi semnalăm doar existenţa83. 

Întrucât nu am putut lega cimitirul 3 de niciun eveniment distructiv, 
am fost tentaţi, iniţial, să considerăm că necropola trebuie pusă în relaţie cu 
epuizarea spaţiului destinat înmormântărilor din cimitirul evanghelic, aflat în 
jurul bisericii parohiale. Au fost suficiente momente nefericite (raiduri de 
pradă, războaie, maladii) în istoria Sebeşului care au generat un număr 
ridicat de decese într-un timp foarte scurt. De pildă, la 1661, în urma 
atacului turco-tătar asupra Sebeşului ar fi fost duşi în robie 1000 de locuitori, 
iar o parte au fost ucişi84. La distanţă de peste două secole, Andreas Heitz, 
preot în Sebeş, ne relatează că ar fi murit atunci 95 de persoane, înhumate în 
preajma bisericii85. Arheologic, evenimentul ar putea corespunde cu 
descoperirea unor înmormântări în săpăturile lui R. Heitel la biserica 

                                                 
79 Selmeczi 1992, p. 87. 
80 Marjanović-Vujović 1986, p. 186-187, fig. 25/65-5. 
81 Observaţie întâlnită şi la Korek 1989-1990, p. 196. 
82 Am notat convenţional cimitirele din cetatea Sebeşului, astfel: cimitirul 1 - cimitirul din 
jurul bisericii evanghelice; cimitirul 2 - cimitirul mănăstirii dominicane şi franciscane; cimitirul 
3 - cimitirul cercetat arheologic în colţul de sud-vest al incintei oraşului. 
83 Nici despre acest cimitir nu se cunosc informaţii. Urme pe teren astăzi nu mai sunt 
vizibile. Se poate bănui o existenţă a sa cel puţin la sud de edificiul medieval, în săpăturile 
lui Marcel Simina de pe str. Mioriţei, în apropierea grădinii mănăstirii, fiind găsită o calotă 
craniană umană (Simina 2007, p. 57). La două secole după întemeierea ordinului, în Sebeş 
numărul fraţilor scăzuse semnificativ, astfel încât la 1524 aceştia erau doar şapte (cinci 
canonici şi doi laici), după care dizolvarea conventului dominican a stins această 
comunitate. Cedarea terenului şi edificiului ordinului franciscan, în veacul al XVIII-lea, nu 
schimbă datele privitoare la cimitir (Salontai 2002, p. 202-203). 
84 Călători străini 1976, p. 619. 
85 Sebeş. Atlas 2004, p. IV. 
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evanghelică, datate în secolul al XVII-lea86 (fig. 29). Să notăm aici şi 
osuarele de pe latura de nord a bisericii, unul recent descoperit în capela Sf. 
Iacob87 (fig. 3), un altul posibil existent aproape de clădirea Gimnaziului 
Evanghelic88. 
 

 
 

Fig. 29. Sebeş. Schelete cu urme de violenţă, dovadă a unui masacru, datate în 
secolul al XVII-lea, descoperite în cimitirul bisericii evanghelice (după Radu Heitel) 

 
Strămutarea cimitirului săsesc în afara cetăţii, trebuie să se fi întâmplat, 

şi la Sebeş, îndeosebi din cauza deselor epidemii de ciumă ale Evului Mediu 
târziu şi ale modernităţii timpurii. La Cluj, cimitirul exterior se deschide încă 
din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, pe când la Braşov, decizia 
strămutării extra muros a cimitirului, având aceleaşi cauze, datează abia din  
                                                 
86 Relatarea apare doar însoţind o imagine cu două schelete purtând urme de violenţă, 
precum şi textul explicativ: „Urmele unui masacru din veacul XVII” (Heitel 1964, fig. 4). 
Zeno K. Pinter este tentat să lege groapa comună de conflictele din 1600, dintre Mihai 
Viteazul, Moise Secuiul şi imperialii lui Gheorghe Basta (Pinter 2005, p. 200). Lipsesc, din 
păcate, alte date de la autorul cercetării. 
87 Osuarul a fost descoperit în anul 2013, cu prilejul refacerii pardoselii capelei, la 
adâncimea de cca. 0,30 m, fiind descoperit un număr foarte mare de oase umane (cercetări 
la faţa locului efectuate de Cristian I. Popa şi Călin Anghel). 
88 Prin anii ’60, cu prilejul săpării unei latrine destinate gimnaziului a fost descoperit un 
număr mare de cranii umane (informaţii oferite de Radu Totoianu). 
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Fig. 30. Osuarul (?) din capela Sf. Iacob a bisericii evanghelice descoperit în anul 
2013 (foto: Cristian I. Popa) 
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anul 183189. În Sebeş, deschiderea cimitirului în afara zidurilor, pe latura de 
nord-vest a cetăţii, bănuim că s-a produs, probabil, în prima parte a veacului 
al XVIII-lea. La această decizie trebuie să fi contribuit, din plin, şi epidemia 
de ciumă din anul 1738 care a făcut în Sebeş, se spune, 935 de victime (!)90. 

Însă, o serie de date se opun ipotezei de la care pornisem iniţial. Se 
conturau deja, de la bun început, câteva probleme greu de surmontat. Într-o 
ordine aleatorie, acestea ar fi: distanţa mare de cimitirul bisericii, fără 
posibilitatea unor înmormântări peste strada principală şi loturile de case; 
lipsa oricăror semne de mormânt şi a unei tradiţii orale la saşi privitoare la 
existenţa unui cimitir pe acest loc; inventarul M 5, care face notă discordantă 
nu doar cu realităţile sebeşene, ci chiar cu cele transilvănene. Deci, suficiente 
motive pentru a căuta alte explicaţii plauzibile. 

Să fie, atunci, un cimitir de alogeni în cetatea Sebeşului, necunoscut? 
În mod normal, o astfel de ipoteză îndrăzneaţă ar fi greu de acceptat. Însă, 
dacă privim cu mai mare atenţie unele date, disparate şi pe nedrept ignorate 
din istoria Sebeşului, vom vedea că, cel puţin teoretic, o atare posibilitate ar 
putea fi luată în calcul. 

Călătorii prin Sebeşul secolului al XVIII-lea afirmă, fără excepţie, că 
singurii locuitori ai cetăţii Sebeşului erau saşii91. Mai mult de atât, Conrad 
Iacob Hiltebrandt, în dreptul relatării sale despre vizita în Sebeş, prezenta în 
anul 1656 următoarele lucruri, care exclud orice prezenţă străină de germani 
sau evanghelici în cetate: 

„Aceşti saşi care de altfel se bucură de multe privilegii, nu lasă totuşi, pe 
niciun ungur fie el nobil sau nenobil să cumpere case în cuprinsul zidurilor 
lor sau să ajungă bürgeri”92. 
Însă, dacă parcurgem datele statistice, care încep să fie detaliate 

începând cu secolul al XVIII-lea, vom observa că „ermetismul” invocat şi în 
cazul Sebeşului nu este unul tocmai real. La 1703 în cetate exista o populaţie 
de 766 de cives (cetăţeni), din care 711 germani, 35 unguri şi, surprinzător sau 
nu, 20 români, la care se adăugau 15 jeleri români şi 15 jeleri sârbi 
(excluzând aici pe românii din suburbii care erau în număr de 456)93. 
Această conscripţie ne arată explicit faptul că în acel moment în cetate îşi 
făcuse deja loc o populaţie românească, dar şi de sârbi, care, dat fiind anul în 

                                                 
89 Grancea 2008, p. 151, 154. 
90 Sebeş. Atlas 2004, p. III. 
91 Anonim latin, la 1738 (Călători străini 1997, p. 220) şi Johann Lehmann, la 1782 (Călători 
străini 2000, p. 576). 
92 Călători străini 1973, p. 582. 
93 Sebeş. Atlas 2004, p. IV. 
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care a fost redactat recensământul (1703), lasă loc de o coborâre a acestei 
stări de facto cel puţin în a doua parte a veacului al XVII-lea94. 

Secolul al XVI-lea este pentru Sebeş şi unul de declin, urbea fiind 
afectată, în două rânduri, de pierderea privilegiilor şi a libertăţilor sale95. 
Dacă ar fi să creionăm contextul vremii, acesta nu este deloc unul liniştit, cu 
atât mai mult în privinţa posesiunilor valahe în zonă. Sugestiv este exemplul 
pe care documentele ni-l oferă pentru anul 1574, în care episcopul 
românilor Paul Tordaşi, nemaisuportând desele dispute cu magistratul 
Sebeşului, pe tema proprietăţilor sale, îi vinde acestuia casa din Lancrăm (sat 
cu populaţie românească şi sârbească96, aflat în imediata vecinătate a 
oraşului)97, pe care o primise de la regele Ungariei, Ioan al II-lea, în anul 
157098. 

Dacă ar fi să dăm crezare celor relatate de Giovan Andrea Gromo, în 
perioada când acesta descria Sebeşul (1566-1567) „[ …] altădată oraş de 
seamă al saşilor, acum nu mai e oraş, ci doar un târg mai mare”99, pasajul 
indicând decăderea prin care burgul săsesc trecea la mijlocul veacului al 
XVI-lea, după decenii de lupte interne pentru putere în Ungaria şi 
Transilvania. Faptul că în afara cetăţii, adică în aşa-numita suburbie a 
Sebeşului, apăruseră cartiere cu populaţie negermană, este un caz deja ştiut. 
Ce nu s-a precizat însă, este momentul formării acestui nucleu, dovedit 
ulterior ca fiind eterogen din punct de vedere etnic, şi nici relaţia cu istoria 
burgului săsesc. 

Cu toate că se apreciază că informaţiile privind suburbia românească a 
Sebeşului „lipsesc aproape cu desăvârşire până la sfârşitul secolului al XVII-
lea”100, există informaţii chiar ample pentru finele veacului al XVI-lea. 
Elocvent pentru problematica noastră este însă, îndeosebi, conţinutul unui 
document datat 16 mai 1585, conţinând mărturiile din procesul intentat de 
Johannes Keserű de Gibárt lui Ioan Logofăt de Sebeş (Ioan Norocea). 

                                                 
94 În jurul anului 1700 este cunoscută o tranzacţie comercială între Gheorghe Lamboviciu 
din Râmnic şi „chira Pateriul ot Sas-Sebeşu”, care îi vinde acestuia 58 de boi (Meteş 1920, 
p. 194, nota 4). 
95 Anghel 2011, p. 28-30. 
96 Deja în anul 1495, populaţia săsească a Lancrămului scăzuse atât de mult sau chiar se 
retrăsese în Sebeş, încât se aprecia că satul era format doar din „schismatici“ (Baumann 
1889, p. 60, doc. II). 
97 Veress 1930, p. 46, doc. nr. 36. 
98 Baumann 1889, p. 65, doc. XXXIII-XXXIV; Veress 1929, p. 292-293, doc. nr. 347. 
Imobil în care unii autori bănuiesc că ar fi funcţionat, o scurtă perioadă de timp, sediul 
episcopiei ortodoxe (Ghenescu 2013, p. 336). Casa va cunoaşte, după plecarea lui Tordaşi, 
un alt treilea proprietar succesiv, în persoana literatului Andreas Zekesféjerváry (Baumann 
1889, p. 65, nota 3). 
99 Călători străini 1970, p. 352. 
100 Anghel 2011, p. 223. 
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Protagoniştii principali ai procesului erau logofătul din urmă şi doamna 
Zamfira101, doritoare de a se căsători cu el. Boierul, pribeag muntean, şi-a 
cumpărat mai multe proprietăţi în Ardeal, cea mai cunoscută fiind moşia 
Cetea, în Sebeş luându-şi atât casă, cât şi moşie. Personajele şi faptele din 
Sebeş şi împrejurimi, cuprinse în documentul din 1585, reflectă 
complexitatea unei lumi postmedievale aflată în schimbare şi destul de 
pestriţă. 

În acest nou ev, împinşi de ofensiva şi victoriile turcilor în Balcani, îşi 
făceau loc în Transilvania tot mai mulţi pribegi, mulţi vlahi şi sârbi, alţii 
veniţi de aiurea. Succesele turcilor au afectat stabilitatea Ţării Româneşti, de 
unde adeseori pribegeau în Transilvania domni sau membri ai familiilor 
domnitoare. Fie datorită poziţiei sale, la întretăierea unor drumuri 
importante, fie îngăduinţei saşilor găsită de a se stabili aici, suburbia 
Sebeşului se va consolida nu doar cu oameni simpli, ci şi cu familii boiereşti, 
unii chiar de os domnesc. Sebeşul a devenit, astfel, şi el, a doua casă pentru 
mulţi dintre aceştia. 

Un caz celebru, cunoscut din actul amintit, din anul 1585, a fost cel al 
logofătului Ioan Norocea - om aflat în anturajul principilor, dar şi apropiat, 
mai târziu, al lui Mihai Viteazul -, care, înainte de 1580, şi-a cumpărat în 
Sebeş o casă şi o moşie102, proprietăţi cu care se mândrea, din moment ce îşi 
alăturase numelui său pe cel al burgului săsesc: „Joanem Logoffeth de Zaz 
Sebes”103 ori „Lugoffot Iwan von Millembach”104. Chiar dacă am fi tentaţi să 
bănuim o proprietate a lui Norocea chiar în interiorul oraşului, o mărturie a 
lui Paul Zékely de Roşia de Secaş, din procesul ce i-a fost intentat, ne spune 
că: „[…] ne-am dus cu doamna Zamfira în suburbia Sebeşului şi am tras în 
casa opusă casei Logofătului”105, pasaj din care reiese cu claritate că acesta 
locuia în afara incintei oraşului. 

Încă din primele decenii ale veacului al XVI-lea în suburbia Sebeşului 
exista o populaţia românească importantă, atestată în mod indirect la 1531, 
căreia, Ioan Zápolya îi aduce mulţumiri pentru sprijinul oferit împotriva 

                                                 
101 Doamna Zamfira era de os domnesc, fiica lui Moise-Vodă al Ţării Româneşti, fiind 
căsătorită de trei ori, mariaje în urma cărora a moştenit averi importante. Moare în pribegia 
sa în Ardeal, în anul 1580. De numele său se leagă ctitorirea mănăstirii Prislop. În ultimii săi 
ani de viaţă a locuit la Şpring, acolo unde s-a căsătorit cu al doilea soţ, Stanislaw Nisowski, 
apropiat al lui Ioan Sigismund (vezi Kovács 1985-1986, p. 349-356). 
102 Ibidem, p. 352. 
103 Ibidem, p. 357. 
104 Meteş 1925, p. 56; Meteş 1933a, p. 38-39; Totoiu 1963, p. 415; Totoi 1964, p. 330 şi 
nota 34; Mârza 2000, p. 302. Faptul este întărit şi de mărturia iobagului Vasile Oţiu, care 
răspundea într-o anchetă din anul 1627 că „noi am slujit Logofătului şi în Sassebeş” (Meteş 
1933b, p. 98). 
105 Kovács 1985-1986, p. 358. 
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partidei habsburgice106. Este vorba de suburbia Hochstadt (Suseni), situată la 
stânga râului Sebeş (fig. 34). 

Românii din Sebeş sunt însă amintiţi, în mod edificator, în 
documentul din 1585. Koman Tarka, David Barasaba, Opris Tiben, Opra 
Dobranul, Teodor Mircie (Theodor Mirczye), Ioan Dorka, Nicolae 
Rădăcină, Ioan Marcu (Joannes Marko), Dobra Valacha, văduva lui Muntul 
erau din suburbiile Sebeşului107. Unii erau chiar nobili: Ioan Pan (nobilis 
Jowa[n] Pan), fost vameş la Şibot, nobila doamnă Neacşa (nobilis domina 
Nyaksa), văduva boierului Frăţilă din Ţara Românească (Transalpinensis), 
nobila Margareta, consoarta nobilului Andrei Nicola din Haţeg, precum şi 
nobilul Arsenie (ex Transalpina)108. În cazul celui din urmă (nobilis Arsenia), 
precizarea in Zaz Sebes residens, „casa mea în Sebeş” ori „casa lui Arsenie în 
Sebeş” lasă deschisă discuţia dacă şederea sa era în suburbie, sau dacă nu 
chiar în oraş109. Unul dintre martori (care la momentul anchetei nu mai 
locuia în Sebeş) purta numele de Costea Pribeagul (Kozta Pribék)110, nume 
elocvent pentru destinul său în Ardeal. Tot din Sebeş ne este semnalat 
numele preotului român Dan (Dan popa)111 şi, prin acesta implicit, existenţa 
unei biserici româneşti în veacul al XVI-lea în suburbia Sebeşului112, fapt 
sprijinit şi de numărul mare al românilor atestaţi cel puţin la 1585, dar şi de 
potenţa financiară a unora dintre ei. 

Aşa cum rezultă cel puţin din actul procesului Zamfirei, pribegii 
munteni din veacul al XVI-lea, pe lângă bogăţiile deosebite deţinute de unii, 
erau şi purtători de bunuri religioase, de mare valoare. Zamfira a făcut 
cadou fiicei logofătului Ivan Norocea în Sebeş o mână a Sfântului Ioan 
Gură de Aur (Chrysostomus), dar şi o icoană „cu tăblii […] foarte frumoasă, 
aurie”, iar logofătul mai avea degete ale sfântului Constantin, ferecate în aur, 

                                                 
106 Baumann 1889, p. 83, doc. XV; Anghel 2011, p. 30, 72. Pentru istoricul şi problematica 
suburbiilor româneşti, vezi discuţia la Anghel 2011, p. 169-177, fig. 32. 
107 Kovács 1985-1986, p. 351-352, 365, 367-368, 370; Erdély káptalan 2006, p. 157-158 (doc. 
nr. 417). 
108 Kovács 1985-1986, p. 351, 363, 370-371. 
109 Ibidem, p. 364, 371-372. 
110 Ibidem, p. 351, 370, 372. Costea a fost rudă cu logofătul Norocea, şi unul dintre 
apropiaţii acestuia, fiind însărcinat să îl reprezinte pe boier la sfinţirea mănăstirii Prislop de 
către domniţa Zamfira, aducând din partea sa unele moaşte, între care şi degetele, ferecate 
în aur, ale „voievodului Sfântului Constantin” (ibidem, p. 360, 373; Erdély káptalan 2006, p. 
157-158, doc. nr. 417). Numele său (Pribek Cozta) apare, în acelaşi an 1585, într-un alt caz 
(ibidem, p. 159, doc. nr. 418). 
111 Kovács 1985-1986, p. 360, 362-363, 365, 372. 
112 Călin Anghel apreciază că prima atestare certă a unei biserici româneşti la Sebeş ar veni 
abia la 1733, în textul conscripţiei clerului greco-catolic a lui Inochentie Micu-Klein (Anghel 
2011, p. 36). 
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pe care le-a donat, la sfinţire, mănăstirii Prislop113. În aceeaşi perioadă, în 
Lancrămul învecinat, alţi boieri înstăriţi, veniţi din Muntenia, vor ridica, 
cândva după anul 1562, o mănăstire, devenită reşedinţă episcopală ortodoxă 
sub Sava de Geoagiu, iar ulterior reşedinţă episcopală pentru românii 
reformaţi114. După plecarea lui Sava din Ardeal, curtea şi casa de la Lancrăm 
revin din nou regelui, pentru ca apoi, acestea să treacă în posesia 
superintendentului bisericii reformate româneşti, Paul Tordaşi, în ziua de 4 
noiembrie 1570115. 

Între numele semnalate cu prilejul procesului avem atestată şi 
prezenţa maghiarilor în suburbia Sebeşului, prin Anna, ungara116; de 
asemenea, a italienilor, tot în anul respectiv, într-un alt document, apărând 
un anume Olaz János, care după nume probabil era italian, şi solicita bani 
pentru renovarea casei sale din Sebeş117. 

Documentul din 1585 pomeneşte, de asemenea, şi pe un anume Ioan 
Georeog (Joannes Geöreög, graecus nationes), grec şi el din suburbiile Sebeşului, 
o vreme sluga logofătului Norocea118. Iată, deci, că prezenţa grecilor la 
Sebeş este mai veche cu două secole decât cea atestată din alte surse. La 
1785, Georg Marienburger consemna în Sebeş existenţa deja a 17 familii de 
greci, dincoace de râu119, deci în zona numită Greci. Prezenţa celor numiţi 
mai mult, probabil, generic, „greci”, încă din secolul al XVI-lea, dar şi 
numărul relativ ridicat atestat peste două secole, necesită o aplecare mai 
atentă asupra momentului şi a condiţiilor în care s-a format cartierul şi azi 
numit La Greci, cuprins între canalul morii, la vest de zidurile cetăţii, şi râul 
Sebeş, văzut ca fiind înfiinţat abia în secolul al XVIII-lea120. 

Documentul ne înfăţişează şi prezenţa mai multor sârbi, ca locuitori ai 
suburbiei Sebeşului (in suburbio Sebesiensi), consemnaţi ca făcând parte din 
natione rasciana121. Fosta slujnică a Zamfirei, Anna Rácz, era de naţiune 
sârbă122. O parte a acestor sârbi părăsiseră ortodoxia, îmbrăţişând „religia 
saşilor”, acesta fiind cazul lui Laurentiu Haláz (rascianus), vânzător de peşte, 

                                                 
113 Erdély káptalan 2006, p. 157-158 (doc. nr. 417). 
114 Vezi problematica mănăstirii de la Lancrăm, la Ghenescu 2013. 
115 Baumann 1889, p. 64-65, doc. XXXIII; vezi şi Ghenescu 2013, p. 334, 336. 
116 Kovács 1985-1986, p. 368. 
117 Erdély káptalan 2006, p. 149 (doc. nr. 393). 
118 Kovács 1985-1986, p. 351, 362-363. 
119 Sebeş. Atlas 2004, p. X. 
120 Anghel 2011, p. 35, 177. 
121 Numele de „rascian” derivă din Rascia, regiune din Serbia medievală, dat între secolele 
XVI şi XVIII îndeosebi pentru a desemna pe sârbii din părţile sudice ale Ungariei, astăzi 
acoperind părţi ale Croaţiei, Voivodinei, Ungariei şi României. 
122 Kovács 1985-1986, p. 351, 361. 
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în dreptul căruia apare religionis saxonicae123, dar şi a unor sârbi din Lancrămul 
învecinat, cum este cazul judelui Paulus Gaspar, rascianus, religionis saxonicae 
sau Ştefan Giurcă (Stephanus Gyurka)124. 

La începutul secolului XVI sârbii sunt prezenţi deja tot mai mult în 
Ardeal, fiind atestaţi alături de Zápolya în reprimarea răscoalei lui Gheorghe 
Doja. Încă din anul 1481, o decizie a Dietei de la Buda îi scutea pe sârbi de 
la plata dijmei125. Forţaţi de înaintarea turcilor, o parte din sârbii emigraţi în 
Transilvania s-au stabilit în unele oraşe, cum ar fi Alba Iulia, Sibiu sau 
colonia sârbă de la Orăştie, dispărută după ceva timp126. 

Ferdinand Baumann considera că primii sârbi (greşit interpretat de el 
ca fiind ruteni127) ar fi fost colonizaţi în scaunul Sebeş după declinul 
demografic provocat de invazia turcească din anul 1438128. Argumentul este 
dat de textul unui document din anul 1464, în care se cere ca nobilii sârbi 
(„rasciani”) stabiliţi în apropierea Sebeşului să fie scutiţi de la plata 
impozitului129. Nu ştim dacă referirea este la sârbii din suburbia oraşului sau 
la cei din Lancrăm, localitate unde ulterior apar noi date despre coloniştii 
sârbi. Acelaşi autor atrage atenţia asupra faptului că sârbilor li s-a încuviinţat 
ridicarea unei capele proprii şi chiar să aibă un preot sârb. Repopularea 
Lancrămului, Pianului de Jos şi a Răhăului a permis ţinerea a câte unui preot 
de către aceste sate, fapt petrecut cândva spre finele veacului al XV-lea. Cert 
este că la data de 7 septembrie 1494, regele Vladislav al II-les, înştiinţat fiind 
de nemulţumirile celor din Lancrăm, solicită capitlului din Alba Iulia ca 
zecima să rămână preotului local130. 

Tensiunile dintre capitlu, pe de o parte, Sebeş şi Lancrăm, pe de altă 
parte, cresc în momentul în care în anul 1508, în urma unei crime comise de 
unii locuitori, rasciani, ai Lancrămului, căreia i-a căzut victimă un „consilier 
creştin” (preot), capitlul îi osândeşte la moarte. Judele şi juraţii Sebeşului 
refuză să pună în aplicare sentinţa, fapt ce atrage anatemizarea lor. Aceştia 
se plâng regelui, care ordonă vicarului episcopal, pe 18 decembrie 1508, să 
ridice afurisenia pusă asupra Sebeşului. Mâhnit de decizia regelui, vicarul 
ridică anatema, dar se răzbună pe lăncrănjeni, gest furios prin care le dărâmă 

                                                 
123 Acesta era pescar, fiind deranjat adeseori în miez de noapte de oamenii logofătului 
Norocea, pentru a-şi cumpăra peşte (ibidem, p. 366). 
124 Ibidem, p. 351, 366-367. 
125 Picot 1873, p. 41-42. 
126 Ibidem, p. 55-56 şi nota 3. 
127 Autorul foloseşte în textul german al lucrării atât termenul de „ruteni”, cât şi pe cel de 
„ruşi”, în documentele anexate în originalul latin fiind de fapt vorba de „rasciani”. Confuzia 
între „rasciani” (= sârbi) şi ruteni/ruşi este evidentă. 
128 Baumann 1876, p. 11.  
129 Ibidem, p. 34-35, doc. III (anexă). 
130 Baumann 1882, p. 52, doc. XXI. 
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„capela” (biserica) şi îi împiedică să o reclădească131. Ca o consecinţă, sârbii 
(rascianii) din Lancrăm ameninţă cu emigrarea. Consiliul oraşului Sibiu 
mediază pe lângă rege, care îi ordonă „în modul cel mai sever” vicarului 
episcopal, la 8 iunie 1512, să permită sârbilor să îşi reclădească lăcaşul de 
cult132. Despre situaţia Lancrămului din punct de vedere etnic şi al situaţiei 
sale economice, sugestive sunt relatările istoricului F. Baumann, care 
concluziona următoarele: 

„Populaţia săsească a Lancrămului, care deja în anul 1495 era în minoritate 
mare, în mizeria şi suferinţele secolului al XVI-lea ajunsese la un număr 
foarte mic, pământul era temelia lor, acum era în mâinile valahilor şi ruşilor 
[corect rascianilor, n.a.]133”. 
Nu este exclusă o legătură directă între prezenţa acestor comunităţi 

puternice de sârbi şi români la periferia Sebeşului şi mutarea episcopiei 
ortodoxe la Lancrăm, sub Sava de Geoagiu. Unii chiar au văzut în episcopul 
Sava, atestat în mănăstirea de aici după anul 1562, un sârb, urmaş al celor 
sosiţi în zonă la începutul veacului respectiv134.  

O altă prezenţă sârbă, de astă dată în cetatea Sebeşului, se poate 
identifica în momentul pătrunderii lui Mihai Viteazul în Sebeş la 1600, unde 
convoacă şi una dintre dietele sale transilvane. Garda sa de corp ştim că a 
fost compusă în special din mercenari sârbi, care pentru scurt timp după 
moartea voievodului valah, ajunşi efemer la putere, vor pustii şi bisericile din 
cetatea Alba Iuliei135. 

Relaţiile comerciale ale Sebeşului cu zona învecinată rascianilor erau 
strânse. De pildă, chiar în perioada care ne interesează, dietele din anii 1577 
şi 1578 stabilesc zonele unde se putea face negoţ cu vitele în Ardeal, la 
Sebeş având dreptul să se oprească cei din Caransebeş, Lugoj şi Lipova136. 

Faptul că după jumătatea secolului al XVI-lea avem atestată o lume 
atât de diversă în suburbia Sebeşului, ne îndeamnă să plasăm formarea 
acestor cartiere, cu străzile aferente, cel puţin cu un secol mai devreme. 

În fine, o ultimă chestiune în legătură cu acest cimitir necunoscut se 
leagă de poziţia unor schelete la momentul descoperirii lor. De la bun 
început am remarcat poziţia nefirească a unora dintre ele, cum ar fi M 2 şi M 
6, precum şi a calotei craniene găsită la picioarele lui M 6, ori a oaselor de 
animale amestecate cu cele umane. Aflându-ne în aria unui cimitir ce ar 
                                                 
131 Ibidem, p. 53, doc. XXII. 
132 Baumann 1882, p. 53, doc. XXIII. 
133 Baumnann 1889, p. 65. 
134 Bunea 1904, p. 235-237; vezi şi Ghenescu 2013, p. 333 şi nota 66. 
135 Distrugând, de pildă, monumentul funerar aparţinând lui Cristofor Báthory, de o rară 
fineţe artistică, opera sculptorului olandez Wilhelm Block, „spre marea pagubă a artei” 
(Veress 1930, p. 304-305). 
136 Meteş 1920, p. 140. 
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putea fi legat de o populaţie slavo-vlahă (sârbă şi/sau românească) astfel de 
abateri au fost puse în legătură cu o perioadă mai timpurie (sec. XII-XIV), 
de posibile practici în relaţie cu superstiţiile despre vampiri (moroi/strigoi), 
aşa cum este cazul necropolei medievale II de la Vajuga-Pesak, în Serbia. 
Atât poziţia nefirească a unor schelete, dislocarea unor cranii din cimitirul 
respectiv (M 30, 32, 39, 97 şi 109), ca şi descoperirea unui cui de fier în 
spinarea mormântului 32 au condus spre o astfel de interpretare137. Să fie 
oare pironul cu capul rotund (diferit net de cuiele forjate ale sicrielor), 
prezent în zona scheletului lui M 2 un argument pentru o astfel de practică 
şi la Sebeş? De asemenea, prezenţa unui număr ridicat de scoici kauri în M 
5, formând un mare şirag, trebuie şi ele percepute prin prisma rolului 
protector, de talisman pe care îl aveau138. Aceste superstiţii nu erau străine 
nici saşilor139, chiar la Sebeş beneficiind de astfel de exemple consemnate în 
veacul al XVIII-lea140. 

Anumite indicii privind peisajul arheologic înconjurător cimitirului ne 
sunt oferite de hărţile existente pentru secolele XVIII-XIX. Nu putem să nu 
remarcăm lăţimea foarte mare, dar şi neregulată, a parcelei din care provin 
descoperirile noastre, practic cea mai mare parcelă a cetăţii alături de cea 
aflată în colţul opus, de nord-est, aparţinând lotului mănăstirii dominicane 
(azi franciscane). Dat fiind faptul că cimitirul sigur nu continua şi spre est, în 
zona cercetată arheologic, indică şi o limită de proprietate, deci de lot şi, 
poate, chiar o aliniere a mormintelor în funcţie de un gard aflat spre răsărit, 
spre proprietatea învecinată. 

Lotul învecinat spre răsărit era al hanului, cunoscut în vremurile 
moderne sub denumirea de „Leul de Aur”. Poate cimitirul nu este străin de 
acesta. Unii apreciază că actuala clădire a hanului ar fi fost ridicată în secolul 
al XVIII-lea, având nu doar rol de han, ci şi de staţie de poştalion141. Totuşi, 

                                                 
137 Marjanović-Vujović 1986, p. 184-185, fig. 2-4. 
138 Ibidem, p. 186-187, fig. 25/65-5. 
139 A se vedea discuţii în literatura germană, pornind de la studiile chirurgului Georg Tallar, 
din veacul al XVIII-lea privitoare la cercetările sale din Transilvania, Banat şi Ţara 
Românească, când fenomenul captează atenţia medicilor (Magyar 2002, p. 161-164; Kroner 
2003, p. 73). 
140 În anul 1738, un călugăr franciscan anonim, călător prin Sebeş, a consemnat cu spaimă 
obiceiurile şi superstiţiile locului, povestite de preotul vârstnic din oraş, fost preot militar 
ajuns prin Oltenia, subiectul fiind strigoii de acolo, dar şi unele practici ale saşilor (cum ar fi 
cea a plimbării prin cimitir a unui cal negru (germ. Rappen), care refuză să treacă peste 
mormintele strigoilor). Preotul afirmase că împuşcase chiar el un astfel de strigoi (!), lucru 
crezut de călătorul franciscan. Superstiţiile erau ceva comun zonei, tot aici fiind relatată şi 
credinţa şefului poştei din Vinţu de Jos, „un catolic zelos”, că era victima vrăjilor, ce i-ar fi 
cauzat moartea a patru cai (Călători străini 1997, p. 26, 209, 220-221). 
141 Sebeş. Atlas 2004, p. VII. 
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vechimea hanului este incertă142 şi, în acelaşi timp, istoria sa nu are o 
continuitate asigurată143, dar în interior se observă încă, bine conservate, 
bolţile de factură barocă. Însă, descoperirea cea mai spectaculoasă ce vizează 
această clădire este cea a identificării unei ferestre bifore (fig. 31) şi a unei 
ferestre simple, ambele gotice, pe latura de vest a etajului144, fiind una dintre 
clădirile medievale conservate, cu etaj gotic, din Sebeş145. În cadrul aceluiaşi 
front stradal, nu departe, o altă clădire (b-dul Lucian Blaga, nr. 24) conservă 
şi ea un ancadrament de fereastră gotică146. 

Lipită spre est de clădirea atribuită hanului, se află o altă clădire cu 
planimetrie similară, despre care aflăm că s-ar fi ridicat în acelaşi veac147 
(actualmente casa parohială evanghelică) (fig. 33). După spusele lui Georg 
Marienburger, din anul 1785, acesta localiza casa parohială pe acelaşi loc cu 
cea de azi, imediat alături fiind locuinţa unui tânăr predicator148. Ne 
interesează destinaţia clădirii149, întrucât ea este alipită spre est clădirii 
hanului, iar pe o hartă din anul 1769 se observă că ele formau un lot unit din 
două parcele. Prin urmare, cele două edificii trebuie să fi avut un singur 
proprietar, în care ar trebui să îl vedem pe preotul evanghelic, care a putut 
deţine şi clădirea hanului. Spre această concluzie ne conduce şi relatarea 
călătorului Johann Lehmann, care consemna, pentru anul 1782, faptul că 
parohii saşi erau „cei mai straşnici negustori”, în cazul Sebeşului preotul 
evanghelic fiind posesorul singurului vin învechit din urbe150. 

Ce ne interesează acum în mod direct este faptul că, cel mai probabil, 
la finele Evului Mediu, de când datează şi clădirea bănuitului han, aceasta  

                                                 
142 Pierre Lescalopier, călător prin Sebeş în anul 1574 spunea că „la 2 iulie am prânzit la 
Mühlbach”, fără a preciza unde anume, într-un han sau în alt loc (Călători străini 1970, p. 
433). 
143 În vremea în care ar trebui să avem deja ştiri certe despre hanul „Leul de Aur”, un alt 
călător străin, Johann Lehmann (Cristopher Seipp), aminteşte, la 1788, că aici se află „un 
birt remarcabil” (Călători străini 2000, p. 617), ca apoi să pomenească „Hanul orăşenesc La 
mielul alb” (ibidem, p. 576). Nu este exclus să fie, în fapt, în toate cazurile, acelaşi han, cu 
denumirea schimbată. 
144 Anghel 2011, p. 128, fig. IX. 
145 Cu toate că în spatele clădirii a fost ţesută o întreagă istorie, cu mare vechime, a unui han 
medieval, cât şi a detaliilor arhitectonice unice în peisajul clădirilor civile din Sebeş, 
paradoxal sau nu, clădirea nu figurează pe lista monumentelor istorice (!). Sau, altfel spus, 
încă o dovadă a modului în care patrimoniul sebeşan (nu) se bucură de atenţia cuvenită. 
146 Descoperire semnalată la Sabău-Tătar, Stanciu 1990, p. 2; vezi şi Anghel 2011, p. 128. 
147 Sebeş. Atlas 2004, p. VII. 
148 Ibidem, p. X. 
149 Clădire ce conservă într-unul dintre contraforturile de nord o frumoasă spolie medievală 
a bisericii, mai precis o lunetă cu o scenă religioasă ce provine dintr-un portal al bisericii 
romanice, aflată vizavi. Piesa litică, iniţial complet tencuită, a fost descoperită cu prilejul 
aceloraşi cercetări din anul 2008, fiind prezentată în Anghel 2011, p. 127-128, fig. VIII. 
150 Călători străini 2000, p. 576-577. 
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Fig. 31. Sebeş-b-dul Lucian Blaga, nr. 8. Fereastra biforă gotică târzie de pe latura 
vestică a etajului clădirii hanului „Leul de Aur” (foto: Radu Totoianu) 

 

 3 
 

Fig. 32. Locul cimitirului, înainte de cercetarea din anul 2008 
(vedere din zona hanului „Leul de Aur”; foto: Radu Totoianu) 
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Fig. 33. Colţul sud-vestic al cetăţii Sebeş, cu loturile pe care se află cimitirul 
cercetat arheologic, hanul şi casa parohială evanghelică 

 

 
 

Fig. 34. Oraşul Sebeş şi suburbiile în secolul al XVIII-lea (după Călin Anghel) 
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avea un etaj cu ferestre gotice orientate spre apus, ceea ce o recomandă ca o 
clădire de colţ151. Prin urmare, terenul ce se deschidea spre vest, până la 
zidurile cetăţii, era neconstruit, cu toate că harta din anul 1769 ne dezvăluie 
încă trei loturi, cu clădiri mărunte la strada principală. Fiind vorba de un 
teren mult prea aproape de zidul cetăţii, probabil în cursul veacului al XVI-
lea era un teren viran, astfel încât a putut fi destinat unui cimitir. Or, lotul 
aparţinea, într-o ipoteză de lucru, hanului învecinat. Situaţie în care, cei 
înhumaţi în ineditul cimitir puteau fi chiar dintre clienţii hanului, răpuşi 
poate de boli sau acţiuni violente care au afectat de nenumărate ori cetatea 
Sebeşului. 
 

Concluzii 
Cercetarea arheologică de salvare de pe b-dul Lucian Blaga, nr. 6 

(sediul Protopopiatului Ortodox Sebeş) vine să aducă un plus de informaţii 
puţinelor date oferite de săpăturile arheologice întreprinse de-a lungul 
timpului în interiorul cetăţii Sebeşului. Deşi cu o istorie bogată şi 
monumente de certă valoare, Sebeşul medieval şi premodern152 nu s-a 
bucurat de o atenţie pe măsură în ceea ce priveşte potenţialul patrimoniului 
său arheologic. Singurele cercetări arheologice au vizat, în mod special, zona 
bisericii evanghelice (monumentul şi incinta sa) ori diferite zone din 
interiorul cetăţii. Alte cercetări, rămase inedite, au vizat arealul de pe latura 
de nord a incintei, unde au fost descoperite ateliere de olari datate în cursul 
secolelor XVI-XVII (cercetări Radu Totoianu şi Dorin O. Dan). 

Până în prezent, din acest sector de sud-vest al incintei oraşului nu se 
cunoşteau date arheologice, singurele observaţii fiind cele legate de evoluţia 
urbanistică. Cercetarea din anul 2008 a oferit câteva surprize privitoare la 
istoria burgului, şi nu numai. În primul rând, descoperirea unui cimitir, 
necunoscut din documentele scrise, cartografice ori din tradiţia locului, 
cimitir situat într-o zonă periferică, fără nicio legătură cu înmormântările din 
perimetrul unui monument religios (biserică, mănăstire). Subiectul nu ar fi 
unul atât de special dacă nu s-ar fi putut constata că respectivul cimitir 
aparţine unor alogeni, pătrunşi deci şi înmormântaţi în cetatea Sebeş într-un 
interval ce poate fi datat larg, undeva în a doua jumătate a secolului al XVI-
lea. Apartenenţa etnică a acestor alogeni, cel mai probabil ortodocşi (români 
sau sârbi) se poate relaţiona cu creşterea numerică semnificativă a acestora 
în suburbia Sebeşului, dar şi în unele sate învecinate, cum ar fi Lancrămul153. 
Pe de altă parte, nu putem exclude şi ipoteza înmormântării unor călători ce 
puteau fi clienţii hanului aflat în vecinătatea locului cimitirului, decedaţi aici 

                                                 
151 Spre aceeaşi opinie înclină şi colegul C. Anghel (Anghel 2011, p. 128). 
152 Vezi Anghel 2011. 
153 Ghenescu 2013. 
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şi îngropaţi creştineşte într-un posibil cimitir, mai mult sau mai puţin legal, 
al hanului. Această descoperire aduce în discuţie o problematică care nu ar fi 
exclus să se repete şi în cazul altor cetăţi săseşti transilvănene din perioada 
postmedievală.  

În acelaşi timp, cercetarea noastră a adus pentru prima oară elemente 
certe ale unei locuiri a interiorului cetăţii în perioada arpadiană, excluzând 
cele legate în mod direct de bazilica romanică. Desigur, prezenţa unor 
fragmente de cazane din lut în rândul acestor descoperiri face mai puţin 
plauzibilă atribuirea lor coloniştilor saşi, aducând în discuţie, cu alte 
argumente, localizarea acelei „terra Siculorum terrae Sebus”. 
 
 

An Unknown Cemetery within the Fortress of Sebeş: 
Archaeological Excavations in the South-Western  

Corner of the Town’s Curtain Wall  
 

(Abstract) 
 
A rescue excavation was carried out in 2008 on the location of No. 6 Lucian Blaga Avenue 
(the offices of the Sebeş Orthodox Archpriesthood) providing researchers with much 
needed extra information to supplement the scarce archaeological data from within the 
Sebeş fortifications. Even though the medieval and pre-modern township of Sebeş has an 
important history and valuable monuments, it has not received the attention it deserves in 
terms of archaeological research. The only excavations carried out have concentrated on 
the area surrounding the Evangelical Church (the ensemble and its curtain wall), with a few 
other isolated areas within the town’s walls being approached. Among these are the 
unpublished studies of an area neighbouring the northern wall, with the remains of potter’s 
workshops dated to the sixteenth and seventeenth centuries. 

To this date there is no known archaeological data from the southwestern side of 
the fortification, the only observations here being related to the architectural development 
of the town. This research, carried out in 2008, offered us a few surprises concerning the 
history of the township. Primary among these was the discovery of a cemetery, 
unmentioned in written documents, maps or the local tradition, in a remote area and with 
no relationship to the type of burials usually practiced around a religious monument such 
as a church or monastery. This cemetery consisted of seven inhumation burials, with 
various degrees of interference from later works. Some of the burial contexts were 
consistent with the presence of wooden coffins. The inventory was scarce, with the 
exception of Burial no. 5, belonging to a young female, 11 to 13 years of age, from which a 
generous inventory was recovered consisting of jewellery and garment accessories: strings 
of coloured glass beads (12 separate types), 73 perforated cowrie shells, 30 lead and two 
amber beads, a bronze ring, a silver pendant earring and two gold-plated silver cufflinks. 
There were also two perforated silver coins: one from the reign of Louis the Great (1342-
1382), retrieved from the pelvic area, and the other, an issue from Ferdinand of Habsburg 
(1526-1564), placed in the mouth of the deceased. Analogies are found with the Jassy 
people (Jász, Iasi, later Iazyges), who inhabited the south of the former Kingdom of 
Hungary, as part of the Serbian or Wallachian environments. 

The cemetery represents a special area of study, as it describes the inclusion of a 
small allogenous community within the walls of Sebeş township dating from the second 
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half of the sixteenth century. The Romanian or Serbian ethnicity of these outsiders, who 
most likely held Orthodox beliefs, can be linked to a significant increase in their numbers 
observed outside the walls in local communities and neighbouring villages such as 
Lancrăm. A document dated 1585 illustrates the ethnic diversity of the Sebeş suburbs, 
mentioning numerous Romanians (Wallachs) - including some of noble rank such as Ioan 
Norocea, Chancellor of Sebeş (“logofăt de Sebeş”) - along with Serbians, Hungarians, 
Greeks and Italians. On the other hand we cannot exclude the possibility that this small 
cemetery was created when clients of a nearby inn died, probably as a result of a brutal 
assault on the city, and were buried according to Christian ritual in this unconsecrated and 
less legal location. This hypothesis brings to mind the problematic nature of similar finds 
within the walls of other Saxon fortresses from post-medieval Transylvania.  

At the same time, this study brought to light for the first time certain elements of 
habitation typical of the Arpadian period, in addition, of course, to those directly linked to 
Romanesque basilica. The presence of fragments of clay cauldrons among these discoveries 
makes the attribution of this habitation to Saxon colonists less plausible, bringing to the 
discussion new arguments for the localization of a “terra Siculorum terrae Sebus.” 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. The southwestern corner of the Sebeş fortress in a 2012 orthophotoplan (the 

dotted line corresponds to the town’s curtain wall and the continuous line shows 
the archaeological excavation of 2008). 

Fig. 2. Archaeological excavations within the Sebeş fortress overlaid on a map from 
1769. 

Fig. 3. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench I/2008 - southern profile (1 - 
recent, grey-coloured vegetation layer; 2 - cultural layer, grayish-brown; 3 - 
compact infill layer; 4 - layer of construction debris, most likely from a 
demolition; 4.1 - lime deposition; 4.2 - burning layer; 5 - pipeline trench; 6 - 
yellow clay lentils; 7 - recent infill; 8 - gravel as bare soil). 

Fig. 4. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench II/2008 - southern and western 
profiles (1 - recent, grey-coloured vegetation layer; 2 - sand and stone lentils; 3 - 
dark soil deposition; 4 - riverbed stones pavement; 5 - infill layer; 6 - dark-grayish 
deposition, with pigmentation; 7 - grayish-brown layer; 8 - gravel as bare soil; 9 - a 
consistent layer of ballast; 10 - fine sand lentil; 11 - dark coloured lentils, with 
masonry mortar pigmentation). 

Fig. 5. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench III/2008 - eastern profile (1 - 
recent infill; 2 - grayish layer, at the base of which start the burial pits; 3 - gravel as 
bare soil). 

Fig. 6. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. An overview image of the research area 
following the insertion of new foundations and the location of Trenches I and II; 
an image of Trench I (2). 

Fig. 7. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench I - overview (1) and detail with the 
northern profile (2). 

Fig. 8. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench II - overview (1) and the western 
profile (2). 

Fig. 9. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench III/2008 - the general overlay of 
the cemetery. 

Fig. 10. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench III/2008 - detailed plan of the 
burials. 
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Fig. 11. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Trench III - overview of the medieval 
cemetery with the burial pits marked out (1); and at the end of the research (2). 

Fig. 12. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. General views of the medieval cemetery. 
Fig. 13. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. General views of the medieval cemetery 

(1); fragment of an isolated human skull cap (2). 
Fig. 14. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 1 (1); overlaid burials M 2 and M 6 

(2). 
Fig. 15. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 3 (1) and Burial 4 (2). 
Fig. 16. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 5. 
Fig. 17. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 5 - detail of the coin found in the 

pelvic area (1); detail of the bronze ring (2); details of the cowrie shell and glass 
beads (3-4); details of the coffin iron nails (5-6). 

Fig. 18. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 5. Cowrie shell beads (1) and 
coloured glass and metal beads (2) forming a string around the neck of the 
deceased. 

Fig. 19. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 5. Lead beads, some interlinked 
through oxidation. 

Fig. 20. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Burial 6. 
Fig. 21. Glass (1-59, 61-80) and amber beads (60) from the inventory of burial M 5. 
Fig. 22. Typology of beads from the M 5 burial. 
Fig. 23. Metal (1-2) and glass cufflinks with an iron hook (3) from the inventory of burial 

M 5. 
Fig. 24. Silver earring from the inventory of burial M 5 of the Sebeş cemetery (1a - photo; 

1b - drawing) and analogies within the Balatonszabadi-Pusztatorony treasure 
hoard (Hungary) (2a-2b) (c-d - after Kálmán 2008). 

Fig. 25. Bronze ring from the inventory of burial M 5. 
Fig. 26. Coins from the inventory of burial M 5: perforated silver coin (fourteenth 

century) deposed in the mouth of the deceased (1); perforated silver coin 
(sixteenth century) found in the pelvic area (2). 

Fig. 27. Sebeş. Skeletons with signs of violence, proof of an assault or massacre, dated to 
the seventeenth century and found in the Evangelical Church cemetery (after 
Radu Heitel). 

Fig. 28. Elements of dental pathology (periodontitis, dental attrition, ante mortem dental 
loss, hypoplastic defects) with the individuals of Burials M 3 (left) and M 5 (right). 

Fig. 29. Newly deposed bone layers (pathology), on the illium of the individual found in 
burial M 7. 

Fig. 30. The ossuary (?) of St Jacob’s chapel of the Evangelical Church, found in the year 
2013 (photo by Cristian I. Popa). 

Fig. 31. Sebeş-No. 6 Lucian Blaga Avenue. A late Gothic style twin-arched first floor 
window found on the western side of the Golden Lion Inn building (photo by 
Radu Totoianu). 

Fig. 32. The cemetery’s location, before the 2008 excavations (view from the area of the 
Golden Lion Inn, photo by Radu Totoianu). 

Fig. 33. The southwestern corner of the Sebeş fortress, with the allotments corresponding 
to the excavated cemetery, the inn and the evangelical parish house. 

Fig. 33. The town of Sebeş and its suburbs in the eighteenth century (after Călin Anghel). 
Pl. 1. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of medieval pottery from the 

Arpadian period: S III ↓ 1.55 m (1, 3); S II ↓ 1.30-1.38 m (2, 6-10); passim (4-5). 
Pl. 1. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of medieval pottery from the 

Arpadian period: S III ↓ 1.55 m (1, 3); S II ↓ 1.30-1.38 m (2, 6-10); passim (4-5). 
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Pl. 2. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of medieval pottery: S II ↓ 
1.30-1.38 m (3, 5, 7); S III ↓ 1.50-1.55 m (8-12, 14-15); S III passim (1-2, 4, 6, 13). 

Pl. 3. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of medieval pottery: S II ↓ 
1.30-1.38 m (5); S III ↓ 1.50-1.55 m (1, 7); S III passim (2-4, 6). 

Pl. 4. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of medieval pottery: S II ↓ 
1.30-1.38 m (6, 12); S III ↓ 1.50-1.55 (3, 7-8, 13); S III passim (1-2, 5, 9-10, 15); S 
III - M 4 (4, 11, 14). 

Pl. 5. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of medieval pottery lids: S III 
passim. 

Pl. 6. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S I ↓ 0-0.55 m (9); S 
I ↓ 0.50-0.90 m (7-8, 10-11); S I ↓ 0.90-1.15 m (6); S III - M 4 (2-3); S III passim (1, 
4-5). 

Pl. 7. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S I ↓ 0-0.55 m (1, 3, 
6-7); S I ↓ 0.50-0.90 m (4-5). 

Pl. 8. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Glass recipients (1-3), clay pipe (4), clay 
construction materials (5-7): S I ↓ 0-0.55 m (1); S I ↓ 0.50-0.90 m (3); S III ↓ 1.50-
1.55 m (2, 4-5, 7); S III passim (6). 

Pl. 9. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Iron artefacts (1-2, 4-7), bronze artefacts 
(3) and stove tiles (8-13): S I ↓ 0-0.55 m (12); S I ↓ 0.50-0.90 m (8); S III ↓ 1.50-
1.55 m (1-2, 5, 9-11); S III - in between the burials (3, 7); S III passim (4, 6, 13). 

Pl. 10. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Iron artefacts (1-2, 4-10) and amber bead 
(3): M 2 (1-2); M 4 (4-10); in between M 3 and M 5 (3). 

Pl. 11. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S III ↓ above the 
gravel layer (1-3, 5-6); S III ↓ 1.40-1.50 (4-5). 

Pl. 12. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S III ↓ above the 
gravel layer (3, 7-13); S III ↓ 1.40-1.50 (1-2, 4, 6); area of M 5 (14). 

Pl. 13. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S III ↓ above the 
gravel layer (3-4, 8-11, 13, 15); S III ↓ 1,40-1,50 (1-2, 6-7, 11, 14); area of M 3 (5). 

Pl. 14. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S III ↓ above the 
gravel layer (2, 5-6); S III ↓ 1.40-1.50 (1, 3-4, 7); area of M 3 (8). 

Pl. 15. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S III ↓ above the 
gravel layer (5); S III ↓ 1.40-1.50 (1-2, 4, 6); area 3 (3). 

Pl. 16. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of pottery: S I ↓ 1.20-1.30 (1-3, 
4, 6); S III ↓ 1.40-1.50 (4-5); area of M 3 (8) and M 5 (2). 

Pl. 17. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of stove tiles (2-4) and stove 
crown ornaments (1): S III ↓ 1.40-1.50 (1-4). 

Pl. 18. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. Fragments of stove tiles (1-6), glass (7-8, 
10-11) and porcelain ware (12-13), iron object (9): S I ↓ 1.20-1.30 (12-13); S III ↓ 
above the gravel layer (4); S III ↓ 1.40-1.50 (1-3, 5-8, 11); in the area of M 5 (9). 

Pl. 19. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. S I ↓ 1.10: clay pipes (1-2), glass ware (3-
4). 

Pl. 20. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. S III ↓ 1.40-1.50: iron nails from M 5 (7, 
9); M 3 (12-15) also from the disturbed area (1-6, 8, 11, 16-19). 

Pl. 21. Sebeş-Protopopiatul Ortodox Român Sebeş. S III ↓ 1.30-1.50: roofing tiles. 
Table 1. Distribution of the studied sample of individuals based on sex and age at the time 

of death, along with any pathological traces identified. 
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ATS - Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu. 
AUASH  - Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  
BAMNH - Bulletin of the Alabama Museum of Natural History. 

The University of Alabama. Tuscaloosa. 
BCŞS - Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Universitatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
BG  - Bylye Gody. Sochi State University. Sochi. 
BMS  - Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan 

Raica” Sebeş. 
BOR - Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. 

Bucureşti. 
BpRég - Budapest Régiségei. Budapest. 
BSNR - Buletinul Societăţii Numismatice Române. Bucureşti. 
Caietele CIVA - Caietele CIVA. Asociaţia „Cercul de Istorie Veche şi 

Arheologie” Alba Iulia. 
CArh - Cercetări arheologice. Bucureşti. 
Carpica - Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 
CH  - Church History. Cambridge University Press. 

Cambridge. 
CN - Cercetări Numismatice. Muzeul Naţional de Istorie a 

României. Bucureşti. 
ComŞtMediaş  - Comunicări Ştiinţifice. Mediaş. 
Corviniana - Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara. 
CPF - Cahiers des Portes de Fer. Beograd. 
Cumania - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi 

Szervezetének Évkönyve. Kecskemét. 
Dacia - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 

Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle 
série: Revue d’archéologie et d’historie ancienne. 
Bucureşti. 

Danubius - Danubius. Muzeul de Istorie Galaţi. 
e-COM - e-Conservation online magazine. Vila do Conde. 

Portugalia. 
EphNap - Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi 

Istoria Artei Cluj-Napoca. 
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Erdély Múzeum  - Erdély Múzeum. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Cluj-
Napoca. 

FVL - Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu. 
Geopolitics  - Geopolitics. Taylor & Francis. London. 
Glasul Bisericii - Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. 

Bucureşti. 
GNS  - Gumanitarnye nauki v Sibiri. Sibirskoe otdelenie 

Rossijskoj akademii nauk. Novosibirsk. 
Graiul Maramureşului  - Graiul Maramureşului. Baia Mare. 
HCS  - Historia y comunicación social. Departamento de 

Historia de la Comunicación Social de la Facultad de 
Ciencias de la Información. Universidad Complutense 
Madrid. 

HHCT  - History and Historians in the Context of the Time. 
Academic Publishing House Researcher. Sochi. 

HIR  - Harvard International Review. Harvard International 
Relations Council at Harvard University. Cambridge 
(Massachusetts). 

IJI  - Istoriko-jekonomicheskie issledovanija. Bajkal’skij 
gosudarstvennyj universitet Ekonomiki I prava. 
Irkutsk. 

IJMS  - Indian Journal of Marine Sciences. National Institute of 
Science Communication and Information Resources. 
New Delhi. 

Istros - Istros. Muzeul Brăilei. Brăila. 
IV  - Istoricheskij vestnik. Izdatelskiy dom B. B. Glinskogo. 

Sankt Peterburg. 
IVUZ  - Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-

Kavkazskij region. Serija: Obshhestvennye nauki. 
Rostov-na-Donu. 

Îndrumător pastoral  - Îndrumător pastoral. Episcopia Ortodoxă Română de 
Alba Iulia. 

JBSM - Jahrbuch des Burzenländer Sächsischen Museums. 
Kronstadt (Braşov). 

JeKO  - Izdatelskiy Dom ECO. Novosibirsk. 
JGlassStud - Journal of Glass Studies. The Corning Museum of 

Glass. New York. 
JGRO  - Journal of Geophysical Research: Oceans. AGU 

Publications. Washington. 
JHA  - Journal for the History of Astronomy. SAGE 

Publications (UK). London. 
JHG  - Journal of Historical Geography. Elsevier. Amsterdam. 
JPIPSS  - The Journal of Power Institutions of Post-Soviet 

Societies. Paris. 
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JRGZM - Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
zu Mainz. 

KHKM  - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Instytut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 
Warszawa. 

Materiale - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
MedievArchaeol - Medieval Archaeology. Society for Medieval 

Archaeology. London. 
MemAntiq - Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean 

Neamţ. Piatra Neamţ. 
MFMÉ - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 

Archaeologica. Szeged. 
MMJ  - Metropolitan Museum Journal. The Metropolitan 

Museum of Art. New York. 
MPEA  - Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Budapest. 
MTT  - Magyar Történelmi Tár. Magyar Tudományos 

Akadémia. Budapest. 
NET  - Nurse Education Today. Elsevier. Amsterdam. 
NGB  - New German Biography. Bayerische Akademie der 

Wissenschaften. München. 
Niva  - Niva. Petrograd. 
NK - Numizmatikai Közlöny. Magyar numizmatikai társulat. 

Budapest. 
ODIL  - Ocean Development and International Law. Taylor & 

Francis. London. 
OK  - Orvostorteneti közlemények / Communicationes de 

historia artis medicinae. Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum. Budapest. 

Oltenia - Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 
Olteniei. Craiova. 

Pallas - Pallas. Revue d’études antiques. Université de Toulouse 
le Mirail. Toulouse. 

PG  - Political Geography. Elsevier. Amsterdam. 
Polar Geography  - Polar Geography. Taylor & Francis. London. 
Pontica - Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa. 
Porţile Cetăţii - Porţile Cetăţii. Sebeş. 
PR  - Polar Record. Cambridge University Press. Cambridge. 
PUM - Programm des evangelischen Unter-Gymnasium A. B. 

in Mühlbach. Sebeş. 
RB  - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. 

Bistriţa. 
Revista istorică  - Revista istorică: dări de seamă, documente şi notiţe. 

Bucureşti (1925-1941). 
RGI  - Revista generală a învăţământului. Bucureşti. 
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RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia 
Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIR  - Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională 
din Bucureşti. 

RJTP  - Regional’naja jekonomika: Teorija i praktika. Finansy i 
Kredit. Moskva. 

RMM-MIA - Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente 
Istorice şi de Artă. Bucureşti. 

RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 
Bucureşti. 

RSM  - Rossija i sovremennyj mir. Institut nauchnoj informacii 
po obshhestvennym naukam Rossijskoj akademii nauk. 
Moskva. 

SAA - Studia Antiqua et Archaeologica. Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 

SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice 
şi Filologice a RPR. Bucureşti. 

Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva. 

SCB  - Studii şi cercetări de bibliologie. Academia Română. 
Bucureşti. 

SCIM - Studii şi cercetări de istorie medie. Bucureşti. 
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti (din 1974, 

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie). 
SCJ  - Southern Communication Journal. Southern States 

Communication Association. Philadelphia. 
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică. Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti. 
SG  - Soziale Geschichte. Stiftung für Sozialgeschichte des 20. 

Jahrhunderts. Bremen. 
SGP  - Sovetskoe gosudarstvo i pravo. Nauka. Moskva. 
Signs  - Signs. Journal of Women in Culture and Society. 

University of Chicago Press. Chicago. 
SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de 

Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti. 
SMK - Somogyi Múzeumok Közleményei. A Somogyi Megyei 

Múzeumok. 
Societatea de mâine  - Societatea de mâine. Cluj (1924-1945). 
SPS  - Sovremennye proizvoditel’nye sily. Sovet po izucheniju 

proizvoditel’nyh sil, Ministerstvo jekonomicheskogo 
razvitija Rossijskoj Federacii i Rossijskoj akademii nauk. 
Moskva. 
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SRFJP  - Sever i rynok: formirovanie jekonomicheskogo 
porjadka. Institut ekonomicheskih problem im. G. P. 
Luzina. Apatity. 

SS  - Sovetskij Sever. Oblastnoy Komitet Narymskogo 
okruga KPSS. Kolpashevo. 

StComSibiu - Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul 
Brukenthal. Sibiu. 

StComSM - Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
StRI  - Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
SUCH - Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
SVS  - Supplément de la vie spirituelle. Le Edition de Cerf. 

Paris. 
SympThrac - Symposia Thracologica. Institutul Român de 

Tracologie. Bucureşti.  
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 

„Ioan Raica” Sebeş. 
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. 

Bucureşti. 
Történelmi Szemle  - Történelmi Szemle. Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 
Intézetének. Budapest. 

TP  - Telecommunications Policy. Elsevier. Amsterdam. 
Transilvania  - Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 

Sibiu. 
Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Ungarische Jahrbücher  - Ungarische Jahrbücher. Berlin. 
VCGU  - Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Cheljabinskij gosudarstvennyj universitet. Chelyabinsk. 
VIZ  - Voenno-istoricheskii zhurnal. Moskva. 
VKGU  - Vestnik Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 

Kazanskij (Privolzhskij) federal’nyj universitet. Kazan. 
VMZ  - Voenno-meditsinskii zhurnal. Moskva. 
VRJU  - Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta im. 

G. V. Plehanova. Rossijskij. Gosudarstvennyj universitet 
imeni G. V. Plehanova. Moskva. 

VSA  - Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo 
universiteta, serija: Gumanitarnye i Social’nye Nauki. 
Severnyj (Arkticheskij) federal’nyj universitet imeni M. V. 
Lomonosova. Arkhangelsk. 

VTP  - Voprosy teorii i praktiki. Izdatelskiy Dom Gramota. 
Tambov. 
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WI  - Die Welt des Islams. Internationale Zeitschrift für die 
Forschung des modernen Islams. Brill. 

WJC  - Western Journal of Communication. Western States 
Communication Association. Philadelphia. 

ZEKM  - Zhurnal eksperimental’noi i klinicheskoi meditsiny. 
Novosibirskii gosudarstvennyi meditsinskii universitet. 
Novosibirsk. 

ZfSL  - Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 
Gundelsheim. 
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