
MONUMENTUL ROMANIC DIN DAIA (COMUNA ROŞIA, JUDEŢUL SIBIU) 
ALEXANDRU AVRAM 

Monumentele romanice din sudul Transilvaniei au 
constituit obiectul cercetărilor încă de pe la mijlocul se
colului a l XIX-lea, atenţia specialiştilor îndreptîndu-se 
cu precădere a ·upra celor mai importante şi spectaculoase. 
.Astfel, studii ample au fost închinate bazilicii din .Alba 
Iulia şi din Cisnăd ioara 1 şi mai ales bisericilor fortificate 
în general 2 • Între acestea din urmă 8înt inserate ş i mom1-
mentele rom}wice care au fost modificate în sec. XV -
XVI, cum ar fi bazilicile din .A l ţina, Rosm~tn, M.erghin
deal, .Agnita etc. 

Deşi monumentele din zona Sibiului au fo8t st udi ~tte 
ş i publicate în 'mai multe ocazii, un monument romanic 
cunoscut ca atare a fost ocolit sistematic, fiind catalogat 
ca neinteresant 3 : bazilica şi cetatea sătească din Daia 
(com. Roşia). Abia recent, în cunoscuta lucrare a prof. 
V. Vătăşianu, Istor'ia artm: fettdale în 'f.'ăr-ilrt Rornâne, sînt 
închinate citeva rînduri monumentului datat cu această 
ocazie in relaţie cu t urnul incintei fortificate, pe la 1270 4 • 

Intenţia noastră este de a prezenta în detaliu ace t 
monument - mai complex decît pare - ş i de a relua 
analiza , deoarece considerăm posibilă revizuirea datării. 

Monumentul este amplasat pe un bot de deal domi
nînd localitatea Daia în partea de nord-vest. Terenul 
mai greu accesibil pe t rei părţi, datorită povîrnişului rela
t iv abrupt, este amenajat în nord-vest ş i nord cu un şanţ 
artificial adinc de cca 5 m care barează platoul de restul 
înălţimii. Această dispoziţie ne aminteşte de sistemul 
pintenttlui barat ~tl unor cetăţi dacice sau chiar din 
epoca feudală t impurie d.in alte regiuni ale Transilvan iei 5• 

Este de presupus că prima etapă de fortificare, în care 
a fost executat poate şi un val de pămint întărit cu pali
sade, a avut loc încă în momentul construcţie i bisericii 
din mijlocul platoului astfel delimitat. 

Planimetric, biserica are dispoziţ;ia unei bazilici cu 
trei nave fără turn şi cu un cor gotic poligonal care a luat 
locul absidei semicirculare originare. Navele laterale nu 
se continuă în est cu absidiole semicirculare fiind înche
iate cu un zid perpendicular pe axul longitudinal al bi8e
ricii . Sacristia alipită corului în nord este ulterioară. 
Zidurile bazilicii sînt întărite în vest (2) ş i sud (5) de con
traforturi regăsite în număr de cinci şi pe laturile corului. 

De ht început se remarcă unele inadvertenţ;e ale pla,
nului : nava later~tlă sudică este mai largă decît cea din 

1 Una din primele lu c răr i consncralc acestui subi ect este a lu .i Fr. 
MU ii er , Die I<irchliche Baukun sl des Romanischen Stylc.~ in Siebcnbiirgcn, 
1n ,„Ja hrbuch cler Kaiseri. J<iinigl. Ce ntra l-Cornission" , Viena , 1859, p. 
147 - 194. 

2 Vezi V. Rolh. Gescliichte cler deutschen Baulmnst in S iebe11biirgen , 
Strassb urg, 1905; 1-Jorwath W., Die Landnahmc des A fllandes im Lichtc 
der Kirclrenbaulen , l n „ Siebenbiirgische Viertc ljahrscbrift, Sibiu, 59, 1936, 
pp. 169- J 80; 1-lorwath , W. S iebenbiirgisch-Siichsischc J( irclwnb11rge11 , 
Sibiu , 1940. 

3 1-la lavâts Gyula , A vurpodi , veresmar/i , szd.Huj/'a/rli 118 s:enlerzsebeti 
tcmplom , ,l n „Archaeo logia i Erte~ ilii , XXX I I , 1912, p. 26. 

4 Virgi I Vălăşianu, Istoria artei feudale în ]'ările Române, B u c ureşli , 
Ed. Academi ei R.P. R. , 1959, p. 17 şi 32. 

0 Putem cita ca exemple cctă \.il e dacice din Clil , Ş uşturogiu , Săcă
l :'isă u No u, Marca (Sever Dumitraşcu , Aşezări fortifica/e şi cetăţi dacice în 
partea de vest a Mu nfilor Apusen i, in „ Crisia", nr. 2, Oradea, 1972, p. 
127, 134, 136, 138) ş i cetă ţil e feuda le de la Piatra Şoimului şi Şoimi 
(Alexandru Avram, Fortifica/ii medievale din Crişana , ln „Biharca", 
Oradea, 1973, p. 219) 
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nord cu 35 cm, două din contrafortnrile din sud nu sînt 
amplasate cu precizie în locuTile unde se exerc ită presiunea 
bolţilor (fapt probator pentru originea lor ulterioară), 
iar înseşi traveele navei centrale, dezvoltate mult pe axa 
nord-sud, dovedesc că ele se pretează mai degrabă unui 
tavan, decît actualelor bolţi în cruce. După cum se poate 
remarca din plan, monumentul a trecut prin refaceri 
suc~esive , fap t relevat ş i de aspectul elevaţ.iei. 

In exterior, pe faţad~t de ve.·t, se afla cîndva un portal 
cu arc semicircular (240 x 205 cm) şi nu este exclus ca 
arhivoltele şi usciorii lui să existe încă înecaţi în tencuială. 
De o parte şi de alta a portalului zidit s-a tăiat cîte o 
fereastră cu arc frînt de t ipul celor reîntîlnite în pereţii 
mwei laterale ş i ai corului. Aceste ferestre desul de largi 
(125 x 77 cm) sînt executate din cărămidă spre deosebire 
de materialul de construcţie al navei (gresia ) şi al corului 
(amestec de gresie şi cărămidă). Fere trele nu dispun de 
n ici o profilatură, lipsindu-le toate elementele caracteri -
t ice ferestrelor gotice (menouri, mulmi) ş i de aceea pledăm 
pentru datarea lor fie la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
sau ma.i probabil în secolul al X IX-lea. 

Pe latura de nord a monumentului remarcăm înglo
barea colateralei sub acelaşi acoperiş cu nava, care, de 
altfel, aşa cum se poate constata în pod, nu avea ferestre 
pe această latură .. 

În interior, în vestul navei, se observă o tribună ridi
cată pe un singur stî lp plasat exact în axul vechiului 
portal romanic. D ispunerea stîlpului, care barează vechiul 
acces, indică în mod clar datarea tribunei într-o perioadă 
recentă. De asemenea recente sînt şi bolţ; il e în cruce ale 
navei, ogivele fiind imitate prin stucaturi plate baroce. 
Traveele laterale sînt înzestrate cu bolţi în cruce a căror 
apartenenţă la prima perioadă de con ·trucţie este îndoiel
nică, deoarece sînt relativ turti te, iar paţiul acoperit 
nu e. ·te perfect pătrat. Afirmaţ;i a se mai bazează pe un 
argument. În sud pereţii mwei centrale mai păstrează 
urma zidită a t rei ferestre romanice care ini ţ ial se deschi
deau deasupra colateralei sudice. Odată cu supra.înăl
ţarea navei principale (cu cca 2 m ), vechile ferestre a,u 
fost zidite. La rîndul ei bolta colateralei, înălţată ş i ea, 
acoperă parţia l vechile ferestre. Considerăm că ş i bolţile 
corului poligonal, ce poartă aceleaş i stucaturi plate baroce, 
sînt ulterioare datei de construcţie a spaţiului acoperit . 
De altfel, asemenea bolţi în cruce sînt tipice pentru 
perioada barocului t îrziu din Transilvania, fiind întîlnite 
şi in Sibiu, de pildă în casa scărilor din Casa .A lbastră. 
Elementele originale ale bazilicii sînt zidurile exterioare 
(poate mai puţin cele din sud), nucleul stîlpilor cu arca
dele respective, arcul triumfal semicircular şi bineînţeles 
p lanul bazilical, fără corul gotic. Modificări le din epoca 
stilului baroc datează foarte probabil din 1778, dată 
înscrisă în relief, cu ocazia unei serioase reconstrucţii, 
în capătul de est al colateralei de nord. 

Bazilica este înconjmată de un zid de incintă din piatră 
care urmează traseul circular al margini i p latoului . Se 
pot face presupuneri asupm ductului iniţ ial al zidurilor, 
dar cert este faptul că acesta s-a modificat foarte puţin 
din cauza spaţiului impus de configuraţia terenului. 
Foarte probabil că p e latura de sud unde în prezent se 
ridică un turn de cărămidă au intervenit unele modificări. 
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l ' I G. I . D i\ l i\ (\.O~ l. ROŞ I A) - l'RAGME 'T DE I SCR TPTI E P E 
CON TR/\.FORT LI L Sl IJ -VESTIC /\.L T URNULUI. 

~1; ~rn u I păKLrează la bază fragmenLe din piatră, faptu l 
fiind p ro bator pentru ex i i-Jtcn ţa ini ţ ială a unei alte con
H~ru c ~, i i. În J?l~n <UC formă pătmtă ( 4,80 x 4,80 m ), iar 
z1dunle H Ub ţ 1r1 ele cca, 60 - 70 cm. Parterul ini ţ ia l se de·
·bidca Hprc sud ş i nord prin cîte o a,rcadă largă de 330 cm, 

a.vî nd cl eaH uprn un tavan de grinzi. Ulterior parterul 
a [m;t bolti t Hcmi ·ilindric pe <txa - S, bolt<t inten;ec
tînd tra8eul ini\;ia,l ~tl O'J'inzilor. E lemente de elevaţie 
demne de r ema.rcat ·înt cele t rei contraforturi din sudul 
t urnului din care cel din centru, p la..-at în dreptul in trării 
înzidiLc, e11tc cu certit udine ultel'ior (poartă urma unei 
inHcrip ţ ii indeHcifrabilc cfat· a le căre i li tere ant iqua r:;înt 
ca,racteri1:1 ti ce pentl'u .-fîr., iLul 1:1ecolului al XVIII-lea). 
ContraforLul pb·tsat în colţul de sud-e1:1t pare ado ·at tur
nului, în HChimb cel din ::;ud-veHt este ţesut cu zidăria 
t urnu lui ş i poart~t o in ·crip(,ie datată în 1621 ş i păstrată 
fragmen L<t L' dm· ca.re ·e r ef ră fi e la, constl'ucţia edificiului, 
f ie ht o r epant \,ie. 

fat etajul I ni l turnulni 8C ob ·m· vă în parLea de vcsL 
o meterez;"\, clrep tun(l'hiu l ;tră. (7fi X 22 cm), ia r alături 
o <tl tă. dm;cbiderc iden t i că în prezent zidită. Etajul urmă
tor ~t l'' pc Lrci Jaituri (vei-;t, nord, ex t) cîte o metereză 
drept unghi ul niră ev~tz<tLă spre in terior (110 x 30 cm), 
iar etajul IJI în vc1:1t o fermt1:1tră b ipa.rti tă înche iată în 
p <wtc<t 1:1 11perioară. în unghi prin cî.Le două cărămizi încli
nate. F ermt1:1tm Ja.rgi-1. ş i îmt l tă (170 x 77 cm ) este împăr
ţiti\. în dourt prin mij locirea unui 1:1tilpşor (27 x 27 cm) 
de a . .-cmcne<t din cărămidă . În in terioru1 t urnului ·e mai 
remarcă ht nivelul etajului I, în p<u tea de es t, urma unei 
<lc8cl1ideri dreptunghiu l;tt·e ( l ată el e 140 cm) . în cazul 
în care nu a frn;t ul Lerior Li'ti<ttă în m<t::;a zidăriei, pre1:1upu
ncm a ici cx i Hten ţa i eş irii 8pre drumul el e , traj ă ~t l incinLei 
C<tl'C ini\,ia l cnt mult m a. i în a. l tă decît în prezent. 

JYfateri<tlttl de ·on.-truc ţi e n, L întl'cgului edificiu e1:1te 
cărărniiht de dimen1:1 ilLOilc 27 X 13,5 x 5,5 cm ; rnort<t
rn L c <le proa,stă cn,li Late, cu un conţinut mare de n i1:1 ip. 
Am in f\ i::;tat mai mult <tHUpra de1:1crierii monumenLelor, 
deoarece aceHt luci·n ·e re<tlize~tză <tcrnn pentru prima dată, 
precum ş i d~ttori tă fapt ului că prin unele detalii de con
::;tn1 c\,ic vom încerca preciznirea d atării ma i a le a t urnului. 

Pînă în p rezent, da.tori tă fer ei:>tr ei bipartiLe - prin 
<Llhtlogie cu elemente iden t icc <tic unor monumente din 
T ra, 11 i:; il va,nia - turnul era da,tat în jul' de 1270 6 • Trebuie 
' ă pr cizăm în.-ă unele amănunte . Turnul s-a ridicat pe 
fundaţ i a <tlt uia ma i vechi, con1:1truit din piatră , ia r pre
zen ţa, d ."Chiderii, ce tnwer1:1ni edificiul din sud spre nord, 
dovedeşte existenţa anterio a.ră a unui monument ce 1:1e 
<tfla in interiorul incintei, ş i <tntuŢte bazilica. u ace·t 
prilej t reb uie să ·ubliniem că turnurile romanice aveau 
o nirbi tectw·ă severă, zidmi grmtse pînă la, 450 cm Jn, b~tză 
(vezi ber e1:1 ig - Bihor) ş i nu erau în general de ·chi. e 
ht par ter. 

Primele monumente, ba,zilic::t a.poi mai tîrziu zid'ul 
de incintă, ·înt con. truite exclu1:1 iv din piatră . Ridicarea 
unui monument romn,nic din cărămidă în ·udul Tran il-

o V. \/:1Lăş i a n11 , op. cil „ p. 17. 
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F I G. 2. OA IA (COM . ROŞ I A) - FEREA 'TRĂ BIPARTITĂ Li\. ETA
Jl L III AL T U RN U L U I, VE ST. 

V<tlllet ar fi o excepţi e, ş i în acest caz trebuia, pu1:1ă în 
l egătură cu ar]J itectura romanică din Cîrnpia de ve8t 
n, ţării 7 • Trebuie ."ă men ţionăm că o apropiere între 
monumentele din Crişana (bazilicile din Tăma.şd~t ş i 
Acîş, tumul din Sînnicolau de Beiuş, donjoanele din Cbe
resig şi Adrian 8 ) ş i turnul din Dniia nu e1:1te pof\ ibilă. 
Monumentele bihorene au o serie de caracteri t ici t ipic 
romninice (ferestre cu <nc semicircular, capiteluri cubice, 
elemente decorative din cărămidă, lesene, p lan etc) pe 
care t lll'nul din Daia nu le are. Cărămida monumentelor 
romanice eKte de o calitate excepţională, bine arsă, lun
gimea şi lăţimea, m~t i mari (30, r e.'pectiv 16 cm), iar 
grosimea mai rcdu1:1ă ( 4,5 cm). Mortarul are un 
conţinut bogat în var pi snit ş i st in · pe loc, care conferea 
zidăriei o tărie ş i rez i stenţă r ema,rcabile. Toa,te acestea 
la Daia nu ·e regă ·e c, mortarul este friabil, fiind amestecat 
cu mult ni ."ip, iar tehnica de constru cţie e ·te neglij entă, 
ceea ce nu se con tnită la monumentele ro1mtnice din cără
midă. Cît priveşte fereastra încheinită în unghi, acea::;ta 
nu con ·tiLuie o clova.dă esenţi::tlă a aparten en ţei Kale Ja 
1:1tilul roma nic. Remarcăm ex i. ten\.a unor a." Lfol de fere.-trc 
Ja două t urnuri din l3ihor în faze de con, trucţ ie preci · 
datnite în prima, jumătate n, 1:1ecolului n,l XVII-lea (Mişca 
ş i etariu), iar o <t l tă fere<tstră id ent ică o ::;emnalăm la 
turnul bi sericii ev~tngh eli ce din C i snădio~ua- ·nit, prove
nind dintr-o eta,pă mult ma i tîrzie decît con."truirea monu
mentului, prob~tbi l tot clin ·ecolul al XVII-Jca. 

Considerînd deci, că ~tce1:1t unic element de elev<t\.ic, 
fereastra ma i i:;u · analizată, nu poate constitui un cri
teriu de dnitm·e pentru 1:1e ·olul al XIII-leni, ne punem între
bnirmt cînd a puLut fi ridicat turnul din D aia ~ Dacă am 
face a,bstrac(,ie de <.fat<t indicată pc contrafort, 1621, 
acceptî nd că se referă la o repara ţie, n e-am îndrepta 
atenţia spre ul t ima t reime a ·ecolului al XVI-iea ş i imti 
ni les primii ani a i secolu.Lui următor . În t impul lui Gabriel 
.B athory în pecii:tl ornşuJ Sib iu, ce va, fi a.nexat domeniului 
princiar, va cunoa~te pute1·n ice frămîntăt·i care vor deter
minai probabil executarea unor lucrări de fort ificare 
ma,i a les în localităţile rurale din apropierea. Sibiului, 
mult mai expu e ş i Jip ·ite de întărituri 1:1erionise. După 
1336 şi pînă în prima t reime a secolu lui a l XVI-lea, po
pulaţia Da.iei - conform unor calcule est imative - era 
puternic diminuată, poate datorită epidemiilor de ciumă 
din ·ecolul a l XIV-iea ş i cu greu am putea admite ase
menea lucrări ce pretind eforturi mai mari. Astfel, dacă 
în jur de 1332 - 1336 populaţia locali tăţii era estimată 
la 100 de gospodării 9, în 1468 au mai răma. doar 18 10, 

7 Aşa cum a proceda t V. Vălăşi a nu , op. cil„ p. 17. 
8 P entru accs le monum cnle vezi , A. Avra m, J. Goclea, Nlonwncnle 

islori ce din Tam Crişuri/or, Bucurcşli , E d . Meridian e, 1975. 
9 Es limarc rca lizală pc baza dijm ei papa le pl ă tilc de loca lilă \. il c din 

sudul Transilvaniei , pc ca re o dalorămlov . dr. a rh . Paul 'iedcrrnaicr(Sibiu). 
li mulţumim ş i p e aceas lă ca lc penlrt1 opiniil e sa le cornpclcntc p c ca re a 
avut a mabili tatea să ni Ic comunice. 

10 1'. T et1tsch, Die Bevă lkerungszah/ des Ilermanns/lidler S tuilles 1468, 1n 
„ Korrespondenzblatt des Vcrcins flir siebenbiirgischc Lanclcskund e" , 
voi. III , 1880, p. 70. 
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în 1488 doar 14 + 3 săraci Jt, iar în 113.36 erM1 
numai 15 gospodării 12• Probabil că 1:1; începutul ::;ecolului 
a l XVII-iea, cînd numărul de gospodării atin se::;c cifra 
de cca 20, comunitatea fiăteaxcă ş i -a put ut permite efor
tul suplimentar a l ridicării unui nou turn de n,pă,rare 1 3 . 

Noua datal'e a tmnului, propusă de noi pcntrn primii 
an i a,i secolu lui al XVII-Jea, anulea,z ă, ş i datarea, bazi licii 
pe baza analogiei dintr , cele dou ă, momilllente, reln, ţ i :1i 
st ilii:\ t ică între ele find exclusă . 

Mult mai vechi decît turnul eRte ~ i incin ta, ele zidărie 
a fortificaţiei, pă::;trată în stare relat iv bună m;1, i a,leR în 
nordul bazilicii. Pentru datarea incintei pornim ele la 
o dat:'1i antequern , cea a ciumei din anii 134.8 - la49, căc i 
aşa cum am arătat ma i sus, după această dată cu greu 
se putea vorbi de o populaţ i e nurneroaRă, cap<1Jbilă ele 
efortul ridicării unei fort ifi caţii. Cea mn,i potrivită pe
rioadă pentru ridicarea unei aR~mlenea onstrucţii este 
a doua jumătate a secolului al XIII- tea, mai ales deceniile 
opt şi nouă, cînd luptele dintre par ielele nobi liare, sau 
d in tre voievod ş i Tege, zguduiau temeliile regatului a,rpa
dian. Existen\ja întăl'iturilor ridicate în jurul bi ,·ericilor 
este atestată de mai multe documente, cel mai în ,·emnat 
fiind cel din 22 II 1291 ( con st i tuţ i a lui Andrei a,1 III-lea,) 
ca,re interzicea, ridica,rea acestora 14 (turnuri sau întări turi 
- castra - ridicate deasupra b isericilor) . 

Localitatea e te menţionată pentru întîia oară într-un 
document din 1327 sub numele de 11alheim cînd avea, dej a, 
parohia organizată şi condu. ă de către preotul P etru 15• 

B iserica însă , ca ş i localitatea de a ltfel, era mult mai 
veche. Planul este de bazilică rom~1inică scurtă cu t rei 
nave, fără turn; biserica ridicată din piatră ş i executată, 
cu grij ă pe la colţuri, unde s-a folo. it ş i p iatra ecari sfttă, 
nu ne permite să recunoaştem elemente de plast i că deco
rativă. De aceea pentru da ta re rămîne doa,r planul, car e 
prin analogie cu monumente similare din zonă, pledează 
fără echivoc pentru plasarea con t l'uc\,iei bazilicii în prima, 
jumătate a secolului al XIII-lea, îm1,inte de inva,zia 
tătară. în aceaRtă perioadă s-au ridi cat ş i a,JLe ba,ziJici 
scurte, cu a u fără absidiole laterale (Roş i a, Vurpăr, 
C isnădioara), serie în care monumentul din Oi1;n ădioam 
ne apare de dată ceva mai recentă , datorită a,pariţie i în 
plan a celor două t urnuri pe faţada rămaRă nedefiniti 
vată 16 • 

u A. Berger , \fo lksză/ilung in el en 7 11 11d 2 Stii/il en , im Bislr il:er unei 
J(rons/iidl er Dislrikl vom Ende des XV unei A n/any des X \ ' / Jailr/111.n
derl , 1n „ Korrcspond enzbl a tt . . „ voi. XV II , 1804 , p. 55 . 

12 F . Stcnne r, 2 Be ilrtige zur 1Jevălker11ngs; fa ti s l ik des JO . Jal:rl.1111 -
derl s, l n „ Korres pond en zb lall" ... , vo i. X, 181:57, p . l 11. 

u La lncep11L11 I seco lulu i următo r , 111 1712 populapa a crcsc uL Ja 32 
gospoclil rii (Cf. F. Schull •r , Zwei Konskriplio11 e11 des eins /ige11 ll erman11 stiid
l er Stuil/ es aus dem Beg inn e cl cs 18. Jailr//ufl(/ e1/s, 111 „ i\rchi v clcs Vcrci ns 
flir si ebenblirgische Lancleskundc", vu i. XXX li , 1U0:3, p. lO:J. 

14 „ Documente privind isto ri a Români ei", C, veac X I 11 , vo i. J I, p. 363. 
l & „ ibidem", veac X IV. vo i. J I, p . 2:35 . 
ia N u dorim să abo rd ăm a i ·i prob lema dalării ce lor trei mon um enle , 

deoarece spa \iul nu ne permite. Trebui e toLu ş i să mcn\i onii 111 că clala rc::i 
lor , polrivit lile ra lurii ele specia liLaLe, oscilează !nLr a cloua jum ă LaLe a 
seco lului a l X ii-l ea (Vezi pentru Vurpă r , Gcrevich T , J\!agyarors z{1g r o
mankori emlt!kei , Budapes ta , 19:18, p. l!'i7) ~ i prima jumi\Lalc a secolului 
a l X J 11-lca (V. Vătăşianu , JsloJia (lf/ei ... , p . :JO). 
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