
'. l . .ST'l~EISÎNGEORGIU. MĂRTURII DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ DIN 
SECOLELE XI-XIV ÎN SUBUL TRANSILVANIEI '' 

'· ) . 
--~~--~~--~~~--~~~~~---RADU ~OPA--~~~~~~~~~--~~~·--~~-

A trecut o jumătate de veac de cînd Nicolaie Iorga , 
printr-o comunicare prezentată la Academie şi apoi publi
cată între Memoriile secţiunii istorice, scotea din anonimat 
o mică bi serică românească de zid din părţile hunedorene, 
aceea de la Streisîngeorgiu 1, cu hramul Sfintului Gheorghe. 
Monumentul se află la marginea terasei înalte de pe malul 
drept al Streiului, pe cursul inferior al rîului, la numai cca 
15 km de văr ·area acestuia în Mureş (fig. 1). Chiar sub 
locul unde se află biserica, Streiul primeşte ca afluent valea 
Luncanilor, tot pe par tea dreaptă, vale care coboară din 
Munţii Şureanului. Despărţită de valea largă a Mureşului 
prin creasta dealului Măgura (592 m), microzona al căre i 
centru se dovedeşte a fi fost Streisîngeorgiu, iar astăzi 
oraşul Călan, reprezintă una din tre „marginile" Ţării 
Haţegului sau, pentru a folosi t ermenul consemna t de 
redactorul Diplomei cavalerilor ioani ţi, una dintre ,.,perti -
nenţe l e " medievale ale Ţării Haţegului 2• · . , 

Calitat ea de „cea ma·1: veche cti torie de nemeşi români. din 
Transilvania" pe care marele învăţat a, a tribuit -o monu: 
mentului de la Streisîngeorgiu se întemeia pe · pisş,n i a 
zugrăvită în cuprinsul t abloului votiv (fig. 2), afla;t .pe 
peretele de răsări t al unui mic turn interior, în nava bise
ricii. Scrisă în limba s l avonă, pisania precizează că această 
biserică (cm 1".:tH4cTHP) a fost zidită (cb.\IHA.:t) de jupanul 
Cîndreş cu jupaniţa sa Nistora ş i cu fiii săi ş i că a fost 
i sprăvită ş i zugrăvită (H coKfPtuHCf H HdnHr.:ICf) în zilele 
craiului Sigismund ş i voievozilor Ardealului Ioan Tamasi 
şi Iacob Lackfi, în anul 6917 (1408 - 1409) octombrie 2. 
în afara jupanului Cîndreş - precizat suplimentar cu 
calitatea de „ctitor" - a Nistorei ş i a lui Vlaicu, fiul lui 
Cîndreş , tabloul votiv îl mai cuprinde ş i pe un persona j 
numit jupan Laţco. 

Tot în t abloul vot iv , sub chivotul bisericii ţinute în 
mîini de ctitori dar deasupra pisaniei, se mai află cîteva 
cuvinte, zugrăvite cu aceeaşi culoare albă, pe care Iorga 
le-a citi t ca cfAh WKK.:tw l\THI AfdKh t raducîndu-le prin 
„moşul lor Litovoi deac" 3 dar care, la o examinare foarte 
atentă, t rebnie cit ite ca c.:tfAn. w&s.:1w l\TKH .iMKn.. Nu 
ne oprim aici asupra acestei din urmă însemnări deoa
rece cuvîntul aparţine slavi ştilor ş i deoarece, aşa cum 
observa ş i Nicola ie Iorga, tabloul vot iv împreună cu pisa
nia au fost repict a t e la 1743. Acest din urmă an figurează 
pe o altă pisanie, zugrăvită pe stîlpul de sud al turnului, 
în care se spune că „îno·itit -s-ait a ceste ch1:p uri" . Tot din 
anul 1743 ş i t ot din penelul zugravilor Gheorghe ş i Şandru 
ot Făgăraş sînt ş i o parte ~t scenelor care constituiau pînă 
în mmă cu doi ani decorul pictat din int eriorul bisericii, 
atît în navă cît ş i în alt ar 4 • 

1 N . Iorga , r.ca mai 11eche rlilorie de nemeşi romtini din A rdeal (JJ 08-
140!J), „ Aca demia Homână. Mem oriile Sec \iunii Is torice", seria lfl , Lom 
VI, 1927, p . l 71 ş i mm . 

2 1247 : „ terra Harszoc cum p ertinenLibus sui s "', în „ Documcnf·a 
Roma niae Historica" , B , voi. J, p. 4. 

3 N. Jorgn , op . cil„ p . l 72. 
4 Cu o bserva \ia că în alta rul biser ici i ex i s tă şi scene da Late ln a nul 

1858, dată pic ta tă p e bolta aces tuia. În l egă tură cu decorul pi ctat al monu 
mentului, vez i s tucliul se111na t ele Oliviu Bolc\urn şi colectiv , în pre zentul 
volum . 
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D~r repictarea pisame1, chiar dacă a put ut modifica 
nelei li ţere pe care zugra vii din 17 43 nu le-au înţeles , 
u alterat totuşi nici numele .persona jelor ş i nici data 

icO)l ' emnată de tex t . În acest ·ens, Nicolaie Iorga observa 
rpe bună dreptate că jupanii Cîndreş ş i Laţco ne sînt cunos
lcuţ;i ş i din documen te contemporane pisaniei, invocînd 

!
t rei diplon;i.e regale din anul 1404 printre care ş i aceea în 
care Cîndreş ş i Laţcu din Strei ·îngeorgiu apar ca „oameni 
1a·1: regelui" pen tru învecinatul sa.t Strei, aflat la, numai 2 km, 
jdi~colo de a.pa Streiului 5 • 

1 Acceptarea ideii că un monumen t înălţat în primii ani 
'a i secolului al XV-lea ar fi cea mai veche ctitorie cnezială 
jrom~nească din Tran~ilvani~ , n u. fă?ea . decît . ă reflecte 
·stadml la care se afl a, m urma cu crnc1zec1 de am, cunoaşte-

lrea istoriei românilor transilvăneni. Întemeindu-se ulterior 
pe criterii stil~st ice , istoric'ii de artă au atr a1:1 atenţ ia asupra 
:vechimii ma i mari a. unora dintre momunentele româneşt i 
transilvănene 1de zid, datîndu-le în tiecolul a l XIV-lea ş i 
lchiar în a doua jumătate .a secoluţu,i al XIII-lea. N-au 
lip it nici datărpe încă mai timpurii , lipsite însă de o argn-
mentare satisfăcătoare . · 

Principalul meri t în a.cetite cercetări îi revine profetio
rului clujan Virgil Vătăş ianu care, încă din anul 1929, a 
plasat vechile b1 erici româneşti din părţile hunedorene 
între limite cron'ologice ma i reali ·te, da. tîndu-1~ din seco
lul al X III-lea ş i pînă în secolul al XV-lea 6• I n ceea cc 
priveşte monumen tul din Streisîngeorgiu, el s-a oprit iniţ ia l 
.a:rnpra secolului al XIV-lea, dar în mai recenta ·a lucrare 
de sinteză, a inclus biserica în grupul celor datînd de la 
sfirş itul secolului al X III-lea 7• î n a rgumentarea sa, 
V. Vătă~ ianu a emis ipotez·a ex is tenţ;ei unui altar prevăzut 
iniţ;ial cu o absidă emicirculară , înlocuit abia în secolul 
al X VIII-lea cu actualul altar drep tunghiular . 

Asupra dat ării bisericii din Streisîngeorgiu la sfirş i tul 
secolului al XIII"lea, în dezacord cu afirmaţ ia atît de cate
gorică a pisaniei, s-au pronunţat ş i Grigore Ionescu 8 

sau Vasile Drăguţ; 9 alătmi de al ţ i istorici de artă, din 
rîndul cărora; merită a fi ami 'ltit ş i numele profesorului 
budapestan Entz Geza rn. O datare ma i timpurie a monu
mentului, în epoca anterioară invaziei tătăreş ti din 1241, 
a propus, după cunoştinţele noastre, doar I. D. Ştefănescu, 
argumentînd cu analiza iconografică a picturilor murale 11 • 

Tendinţa unor datări mai t impurii a monumentelor 
româneşti s-a făcut deaHfel t ot mai tare simţită în ult imul 
t imp ş i, fără a fi vorba în mod .'pecia! de b iserica de la 
Streisîngeorgiu, trebuie să consemnăm recentele ipoteze 

• Hurmu za ki-Den s u ş ia nu , Documente pri11iloarc la isloria rom dnilor , 
voi. 12 , p . 434- 435. 

6 V. Vă tăş i a nu , Vechile biserici de p iatră romdn eşli din jude/ul Jfun e
doara , în „A nua rul Comisiei MonumenLelor [s torice pt. Tra ns ilva nia " , 
Cluj , 1!129 , p. 195. 

7 Idem , Istoria ariei feudale În fări/e ro111 dne, voi. I , Bu cu reş Li, 1959, 
p. 82. 

8 Gr. Ion escu , i storia arltilcclurii În !?om li nia, voi. I , Bucureş ti , 1963, 
p . J{J0 - 104. 

11 V. Drăgu!., Vec /ii monumente /llln edorcne, Bu cu reş Li , 1968, p . 43 - 44. 
10 G. E nlz , D ie Bau/mnsl 1'ra11ss i111anien s im 11 - 13. J ahrlmnderl , 

„ Acta His toria e Artium", X I V, Buda pes ta . 1968 , p . ::n. 
11 f. D. Ş lefănescu , Das Zeu,gn is der Denkmti /er re/igi iiser l\un sl, în 

Siebcnblirgen, voi. !, Bu cureş ti, 1940 , p . 293. 
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ale exi:stentei încă clin secolul al IX-lea, a unor monumente 
medievale de zid în sudul Transilvaniei 12. O atare ipoteză 
nu poate fi respinsă aprioric, condiţiile istorice din secolul 
al IX-lea şi ş tirile consemnate de izvoarele scrise de mai 
tfrz iu permiţînd luarea în considerare a po ·ibilităţii ca 
maturizarea relaţiilor feudale să fi dus la apariţia unor 
rnonumente de p i atră sau de cărămid~L încă din secolul 
al IX-lea 13. Dar producerea aro·umentelor necesare depinde 
exclu siv ele surprinderea unor situaţii concludente sub 
raport arheologic şi - în ace ·t sens - răspunsurile sînt 
de aştept~Lt de la viitoarele cercetări. 

Hevenind la biserica din Streisîngeorgiu, ·întem datori 
de la bun început cu o scurtă descriere a monumentului în 
starea de dinainte de începerea cercetărilor (fig. 3, 4). 
De dimensiuni foarte mici, biserica este compusă din pro
naos (tindă), naos (navă) .; i altar. Tinda este o adăugire 
recentă, din secolul ~Ll XIX-lea, fapt relevat de toţi cerce
tătorii şi confirmat ele săpături, astfel încît ea poate ieşi 
din discuţia noastră . Nava bisericii este o încăpere al cărei 
plan se apropie de acela al unui pătrat cu dimensiunile inte-

12 Corin a Nicolescu , Considt!ralions sur /'anciennelt! des monuments 
roumains ele 'Transuluanie, ln , ,Revue Roumaine d'Histoire", 1962, 1, 
p. 419 ş i urm. ; R. I-le itei, Archi:iologische Beilrtige zur Gescliichle cler roma
nischen Baudenkmi:iler in Siebenbiirgen, ( lf), ln „Revue Roumaine d ' His- ' 
Loi1·c de i'A rt " , ser ie beaux-arls, XIJ, 1975, p. 6. 

1a Ave m !n vedere !n prim ul r'!nd, desigur, mon11mente ele cu lt, fără 
n exclu de tolusi refo losirea sau reconslr 11 cţia , in scop ur i Ja il;e , a unor mo1111-
menle romane' rninalc de ia U /pia Traiana Sa nni zegc lu sa, Apulum sa u 
clin a i Le locuri. 
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rioare de 4,60/4,20 m . În navă, pe laturile ei lungi, se află 
doi pilaştri masivi plasaţ;i la distanţa de numai 0,70 m 
de limita dinspre altar a încăperii. Pilaştri susţin un arc 
dublou. De la acest arc spre vest, nava este acoperită cu o 
boltă înaltă semicilindrică . La est de pomenitul arc, por
nind de pe două console de zidărie, se află o boltă di tinetă, 
tot semicilindrică, dar mai joasă. Ace t fapt a contribuit 
la considerarea părţii de ră, ·ărit a navei ca fiind o încăpere 
distinctă, în genul unui cor 14 • 

În partea de vest a navei se găseşte turnul interior 
cu pisania din 1408 -1409, sprijinit pe doi stîlpi ele zidărie, 
legaţ; i printr-un arc, precum ş i pe zidul de vest al navei. 
Între stîlpi ş i acest din urmă zid au fost montate două 
bîrne din lemn ele ,· tejar pe care se reazemă zidurile late
rale ale turnu lui. De la înălţimea de cca 3 m, turnul se 
îngustează uşor, ca un coş ş i străbate bolta pentru a ieş i 
deasupra acoper işului, adăpostind la partea superioară 
clopotele. Exi.stenţa turnului a fost unul dintre argumen
tele principale pentru datarea timpurie a monumentului 
deoarece a. ernenea turnuri interioare, adăpo ·tind de obicei 
o tribună la etaj, se găsesc în Transilvania la capele de 
Clute datînd din secolul al XIII-lea15 • Evident că datorită 
dimensiunilor s~Lle interioare de numai 1,20/0,70 m, turnul 
bisericii d in Streisîngeorgiu nu putea cuprinde o tribună, 
aici fiind vorba doar de adaptarea unui anumit program 
constructiv la necesitatea creării unui spa. ţ iu adecvat 
adăpo ·t irii clopotelor. 

Despărţită de navă printr-un arc de triumf prevăzut 
cu două console de z i dărie care imită stîngaci capitele, 
încăperea altarului are un plan dreptunghiular care ,·e 
apropie ş i el de pătrat. Cu lungimea interioară de 3,20 m 
ş i cu lăţ imea de 2,80 m, altarul este disproporţionat de 
mare în raport cu nava, prezentînd în plus particularitatea 
unei evidente dezaxări. 

Zidurile monumentului - şi cu acea ta introducem în 
prezentare datele eîştigate ~prin cercetăr ile abia încheiate 
au grosimea apreciabilă el~ 0,80 - 0,90 m ş i sînt prevăzute 
cu o temelie clin bolovaVţi ele rîu clădiţi în amestec cu 
mortar într-un şanţ de ftiincla\,ie aclînc de nurnai 0,60 m . 
După decaparea tencuieli lor e.x terioare K-a putut comtata 
c~L zidmile sînt compuKe îM>~p~wtea infer ioară din patru sau 
cinci rînduri (le blocuri trîari de piatră cioplită , scoase 
dintr-un monument romi;n aflat undeva în vecinătate, 
iar în partea lor superioară din cărămidă confecţionată 
de con ·tructori. Golurile dintre blocuri au fost completate 
tot cu zidărie de cărămidă . Pentru golurile ferestrelor 
originale, două pe peretele de , ud al navei, în partea de 
vest a ace::;teia ş i două în altar, pe peretele lui ·udic ş i în 
ax, au fost folosite aceleaşi l>locmi de piatră, cioplite cu 
stîngăeie (fig. 4, 5) . Aflăugînd faptul că două contraforturi 
situate pe cele două laturi ale navei, aproximativ în dreptul 
arcului dublou susţinut de pilaştri, sînt rezultatul unor 
transformări ulterioare, socotim încheiată succinta pre
zentare a monumentului ş i ne îndreptăm în continuare 
atenţia asupra ştirilor din izvoarele scrise referitoare la 
Streisîngeorgiu şi la familia de ctitori . 

În urmă cu cincizeci de ani, Nicolaie Iorga nu dispunea 
de documente mai vechi ele anul 1400 privind satul ~ i 
familia de nemeşi români" care-l stăpîneau. Au mai 

" . b' p . apărut de atunci cîteva informaţii ceva mai vec t. runa 
este din anul 1377 ş i con tă dintr-o danie, clin l~~ itmi~, a 
voievodului Transilvaniei, Ladislau de Lo oncz facuta la 
Deva lui Petru, fiul lui Zăicu din Strei (numele maghiar 
al satului este Zeykfalva - sat'ttl lui Zăfo'tt i. în. docu~ent? 
personajul este desemnat ?a ~ iincl . „din. d1stn.ctul ri_u~ui 
Strei'') ş i vărului său Nicolaie, fiul lui Ladislau dm Streism-
1reorO'iu 16. Dania este întărită trei zile mai tîrziu, în 18 iunie 
l37l' de reo·ele Ludovic I la CluJ· si constă din stăpînirea cu 

' o ' t . drept cnezial (more et consuetudine . kenezr~tus) a Tei 
sate româneşti ( villae volakalae) numite Ch1tidu de Sus, 

14 Gr. Ionescu, op. cil ., p. 104. 
rn V. Drăguţ, op. cil . , loc r it. ; G. E ntz , op. l'il., loc cit. . . 
10 E. Lukinich-L. G{tlcli , nocu.menla hisloriatn Va/ac /lornm l/1 Hllll[!Ol"IU 

il/11slranlia . . . , Budapcsln , 1941, p. 271 - 273. 

„ 
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Ohitidu de Jos şi Ocoliş ( .. videlicet duas Kytid, superiorem 
et inferiorem ac Oklus). Despre aceste trei sate se preci
zează că se aflau în cuprinsul a două stăpîniri de drept cne
zial distincte (sub duobus kenezyatis existentes) şi că 
au fost stăpînite înainte vreme de un răposat cneaz cu 
numele Oîndea (Kend ) ş i de fiii săi, dar că au a juns în stăpi
nirea regală după executarea prin ş treang, pentru necre
dinţă , a acelui Oîndea. Aflăm de asemenea că fiii lui Oîndea, 
fugiţi în Ţara R.omânească, mai continuau la data daniei 
să săvîrşească acte ostile faţă de autoritatea regelui 
maghiar 17• 

Identificarea celor trei sate comportă unele dificultă ţ i. 
Pe valea Luncanilor la deal există azi un singur sat cu 
numele Ohitid, despărţit de Streisingeorgiu prin. hotarul 
satului Ohaba Streiului. Deoarece Ohaba Streiului tinea 
pe atunci de Streisingeorgiu 18, vecinătatea cu Ohitidul a 
beneficiarilor daniei poate fi considerată ca nemijlocită . 
Pentru al doilea sat cu numele ele Ohit icl, trebuie să alegem 
între identificarea cu Boşorocl , care este satul următor 
pe valea Luncanilor la deal, sau cu vatra vreunui alt sat 
di părut, situat tot acolo. P rima soluţie pare mai proba
bilă 19• În sfîrşit, un Ocolişul Mic există azi în vecinătatea 
Ohitidului, pe o vale secundară, iar un Ocolişul Mare pe 
malul opus al rîului Strei, în imediata vecinătate a satului 
Strei unde rezida, primul dintre beneficiarii daniei. Pentru 
„villa .. Oklus" identificarea rămîne prin urmare nes igură, 
cu atît mai mult cu cît nu ne este clară semnificaţia expre
siei „sub duobus kenezyatis existente ·" prin care este 
desemnată situaţia (topograficM; patrimonială~) a celor 
trei sa te 20 • 

Reţinem oricum din acest epi ·od înrudirea apropi ată 
ht 1377 dintre cnezii de la Strei şi Streisîngeorgiu, foarte 
probabil descendenţi din acelaşi bunic anonim, precum ş i 
existenţa înainte de 1377, în vecinătatea acestor sate ş i 
pe acelaşi curs inferior al Streiului, a unor stă'pîniri ele 
sate româneşti exercitate de familia unui cneaz cu munele 
Oîndea. 

Dacă dania voievodală ~ i înL~t1·ireai regală din 1377 a u 
reprezentat, de la a.cest an înainLe, temeiul legal al Rtăpî
nirii celor două Ohitid lll'i ş i a Ocolişului de cR.tre cnezii 
îmudiţi din Strei ş i Strei~î ngeorgiu 21 , nu ştim în sc'himb 
care era temeiul juridic, după normele rega,tului a.ngevin, 
prin care ace i aş i cnezi îş i ,•tăpîneau ·atele proprii. Un docu
ment din a.nul 1392, pe care îl com;iderăm ca avînd o 
valoare cu totul ieş ită din comun 22 , ne încredinţeazrt că 
acest temei nu era altul decît t1tarea de fapt, moştenită de 
la înaintaş i ş i acceptată tacit de coroana arpadiană ş i 
apoi de aceea angcvină 2 3. 

Documentul din 1392, în aparen\;ă o tranzacţie imobi
liară încheiată între două rude, în tabără pe Dunăre, în 
timpul campaniei împotriva turci lor ~ i întărită de regele 
Sigismund de Luxemburg, nu este în realitate altceva decîL 
o cale ocolită pentru obţinerea, abia acum, a unui ~1Ct regal 

17 Ibidem ; vezi comenta riul cp isocl 11lui la R. Pop::t, O spadă medieva lă 
din valea Slreiului şi cîleva considera/ii istorice lega le de ea , în „ Sarge li::i ", 
IX , Deva, 1972, p. 77 şi urm . 

18 La prima apa riţie clocumenla r<'i , cu numele ele „ ZabacHa lva " (sat 
liber - ohabă) , salu l este slăp 'inil de fami lia cnezia l ă clin Strcis in gcurgi11 ; 
D. Csanki , Magyarorszdg l ărlCn elmi {ăldrajza a Jfuniadiak kor dban, vo i. V, 
Budapeslu , 1913, p . 117. 

rn Do uă sate cu num ele el e Chiliei s'int ales la le documenta r p î nă în 
seco lul a l XVI- iea, în Limp ce Boşorocl apare in documente, cu acest num e, 
în secolul a l X VI II-iea ; vezi C. Suciu , D ic/ion ar istoric al localilă/ilor din 
Transilvan ia , I , Bu cureş ti , 1967, p. 97 ş i 144. Deoa rece infor ma\ia a utoru 
lui este !n eunară pentru perioad a 1526 - 1733, este probabil ca în cuprinsul 
el să se fi produs schimbarea numelui sa u restrnclurnrea topog ra fi că a 
unor aşezăr i mai mici clin această parte a vă ii Luncani lor. 

20 Pen tru problemele stăpînirii cu drept cnezia l in secole le X IV - XV, 
vezi R. Popa, Tara Mara11111rcş ului în veacul al X 1 V- lea, B u cureşti , 1970, 
p. 168 ş i urm ., cu bibliogra fia ma i veche. 

21 T emei lega l care nu a putut lmpieclcca totuşi dăruirea ulterioa r ă a 
aceloraş i sate, cu drept nobiliar , fa miliei de nubili clin Bill'ţin\: i (azi Aurel 
Vlaicu) ; Documenta \!a /aclwrnm , p . 404 - 405 . A fost vorba des igur de o 
cotropire, facilitată ş i ele faptu l că demnitatea de cas lelan al Haţegului a 
aparţinut aces tei fam iHi. 

22 D o:u m en/a Va lachornm, p. 429 - 4:30. 
23 fo l cgătur{t cu acenslă prob l em ă vezi, print re a Ileie, lVlnria Jl o lbnn, 

Deposedări ş i Judecă/i în lfa(eg pc 1Jremea angc1Ji11ilor , în „ Slucli i", X lir , 
1960, 5, p . 148 ş i urm . ; R. Popa, Tara Maramureşului, p . 168 ş i mm . 
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.. 
care să apere jlll'idic s tăpîniri de drept cnezial exercitate 
în virtutea unei, ituaţii de fapt . Locul ş i momentul demer
sului, excluzînd desigur procedurile complicate ş i obişnui
tele verificări, nu puteau să fie mai favorabile. S-a adăugat 
la aceasta ş i sprijinul lui Drag, fiul lui Sas, voievodul 
:Maramureşului, care a intervenit pe lingă rege în favoarea 
celor doi cnezi haţegani ce par a fi luat parte la campanie 
sub ordinele lui 24. 

Dar să vedem ce spune documentul. Oîndreş , fiul lui 
Grigore din Streisîngeorgiu (de Zenthgeorgh), ş i Laţcu, 
fiul lui Nicola ie din acelaşi Streisîngeorgiu (de eadem 
/Zenthgeorgh/) _: foarte probabil identici cu cei doi 
„jupani" zugrăviţ i în partea stîngă a tabloului votiv din 
1408 - 1409 - fac un schimb de părţi de sate, cu adaosul 
ca în cazul mort;ii unuia dintre ei, cel rămas în viaţă să îl 
moştenească. 

Satele în care cei doi cnezi stăpîneau părţi de moşie sînt 
situate în două zone distincte ale Ţării Haţegului. În 
::;chimbul consemnat de document, Oîndreş cedează părţile 
sale din satul (moşia) Sălaş (în t ext : „portiones suas in, 
possessionib·us Z alaspataka et„." - echivalent cu valea 
Sălaşul1,/,i, pe care se află azi patru sate : Ohaba de sub 
Piatră , Sălaşu de Jos, Sălaşu ele Sus ş i Mălăieşti) şi dintr-un 
sat numit S·ub Brazi (în text : „Fenyalath", poate identic cu 
M.ălăieşt i unde se află turnul locuinţă al cnezilor cu reşe
dinţa în cmtea azi ruinată clin învecinatul Sălaşu de Sus, 
dacă nu este vorba ele un alt sat din vecinătate, dispărut 
sau pmtînd azi alt nume) 25 , situate sub Munţii R.eteza
tului, în inima Ţării Haţegului. P e de · altă parte, Laţcu 
cedează părţile pe care le stăpînea în satele Strei îngeorgiu, 
Valea Sîngeorgiului, Grid ş i Strei- Săcel („Zentgeorgh . . . 
Pathalc, Gred et ](ysfalu" ) , grupate toate într-un singur· 
trup pe malul drept al cursului inferior al Streiului. 

Oă schimbul a fo t fictiv ş i că nu a avut alt scop decît 
consemnarea satelor într-un act regal, o dovedeşte cu pri
sm;inţ;ă s i tuaţia pe care o constatăm cu 12 ani mai tîrziu, 
la, 14-04, în documentul pe care l-a folosit ~i N icolaie Iorga . 
E:-.;tc vorba, de acea::;tă dată, de o adevărată întărire a 
i>trtpîn i1·ii unor :;;ate, acordată în formele consacrate prin 
pnuetica din acei ani a eancelariei regale şi care se în„crie 
întT-un grup mai mare de di1)lome, date tot în 1404 unor 
enczi româ ni din Ha\,eg sau din alte păr\, i ale Transilva
niei 2c; . Diploma la care ne referim ş i care ne este cuno„cută 
doar ::;ub forma, mandatului de introducere în s tăpînire , 
adre::;at de rege eapitlului din Alba Iulia 27 , priveşte ::;tăpî
n irea cu drept cnezial (posses::;i.o seu keneziatus) a văii 
SălaKtllui (Zallaspataka) de către o familie de cnezi haţe
gani ' (keneziis de Hathzagh) dintre care sint pomeniţi 
Oîndreş (Kendere ) ş i Barbu, fiii lui Grigore, Oost~a 
(Koztha), fiul lui J aroslaus, ş i Laţcu, fitil lui Nicola1e, 
ultimulprecizatca fiincl din Streisingeorgiu (ele Zenthgurgh). 
Tot despre ace ·t din urmă cneaz ni se spune că ar fi nepotul 
de fiu al pomenitului Oîndre„, fiul lui Gri"'ore, ceea ce, 
dacă n u se datorează unei greşeli de copi ·t, îngreuiază 
mult reconstituirna genealogică 28

• 

Oricum, Oîndreş, fiul lui Grigore, şi Laţcu, fiul lui 
N icolaie, clin 1404, sînt cele două nume pomenite ş i în 
„schimbul" de mosii din 1392 care, după cum se vede, nu 
a avut urmări reale în ceea ce priveşte repartizarea stăpîni
rilor de sate în cadrul familiei. 

Pentru Streisîngeorgiu ş i satele ţinînd de el, nu n i s-a 
prtstrat din aceşt i ani de la începutul secolului al XV-lea o 
întărire regală, a ·emănătoare celei mai sus pomenite, 
privind valea Sălaşului sau celei acordate, tot în 1404, 
ramtuii din Strei a familiei 29• Se poate totuş i afirma, fără 
teama de a greşi, că o asemenea diplomă a existat. În prima 
jumătate a secolului al XV-lea., urmaşii lui Cîndreş sînt 

24 Pe document se află însemnarea „ re/alio domini Drag Woy uode". 
25 Pentru identiricări , vezi R. Popa , Ober die Burgen der Terra Hal zeg, 

în „ D acia", N. S., X VI , 1972 , p . 256 - 257. 
26 E. Maly usz, Zsigmondkori okl eve /L ar. voi . 11 1' sub anul 1404 
27 Hurmu zak i-Dcnsnşianu , nocumenle, T2 , p. 428 ; E. Malyusz, op. 

cil ., nr. 3368. 
28 Vezi ma i jos laiJloul gcncn logic. 
20 I-I urmuzaki-Densu ş i an u , Docwncnle, J2 , p . 11311. 
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l' i!J· 2. Del.nliu ili1t t abloul votiv cu 11isa11i a din 1408 - 1409. 

precizaţi de documente ca fiind din Streisîngeorgiu, sat ele 
din junu Streisingcorgiulu i a,p ~tr ca fiind. în H tăpîni re~t ~tceH
t ei fa:-n iii i ia r în~ imrca StreiHîugeorcri uJ ui printre Ratele 
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care aparţineau la 1453 cetăţii Deva 30 nu are altă semnifi
ca ~ ic decît; precizarea, cond iţiei juridi e .mb care era stăpî-

30 1 /Jidcm, H2 , p . 35. 
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nit salul. Într-adevăr, exercitarea unei stăpîniri cu drept 
cnezial implica predarea unor produse •i prestarea de 
slujbe către cetatea regală şi, din această cauză, pomenirea 
tuturor satelor întărite sub asemenea condiţi e, ca făcînd 
parte din domeniul cetăţii, este cît se poate ele firească 31 • 

Oprindu-ne în continuare asupra legăturilor genealogice 
care pot fi reconstitui te pe temeiul documentelor invocate 
ca ş i pe temeiul altor cîtorva documente din prima jumă
tate a secolului al XV-lea 32, constatăm existenţa a trei 
linii distincte ale familiei, avînd toate legături cu Streisîn
georgiul. Facem aici abstracţie de persoanele pomenite 
doar în legătură cu valea Sălaşului, ca stăpînind acolo 
în devălmăşie cu familia cnezială din - Streisîngeorgiu, 
deoarece această devălmăşie se datorează unor condiţii de 
istorie social-politică haţegană a căror evocare depăşeşte 
cadrul pe care .ni l- am propus în tudiul de faţă 33• Cele 
trei linii ale familiei se prezintă astfel (vezi maii jo ). 

După cum se vede, izvoarele seri ·e de care dispunem 
nu permit coborîrea reconstituirilor mai jos decît m ijlocul 
secolului al XIV-lea iar temeiurile înrudirii dintre cele 
trei linii familiare rămîn în bună măsură ne -igure. Impor
tantă este totuş i certitudinea faptului că persoanele mai 
sus pomenite erau înrudite, aşa cum o afirmă răspica.ţ 
documentele ş i cum o confirmă ·tabloul votiv din 1408 -
1409, precum şi, pe planul mai larg al ·1;eco:ustituirilor de 
istorie a Ţării Hat;eguluj, prezenţa · familiei cneziale din 
Streisîngeorgiu, în calitate de stăpînă de sate sau de părţi 
de sate, pe valea Sălaşului sub Munţii Retezatului. 

Această din utmă constatare ne dă dreptul să propu
nem identificarea cneazului Cîndea, cel care înainte de 
1377 stăpînea tre i sate în vecinătatea Streisîngeorgiului 
ş i care a fost executat t ot înainte de acest an, cu cef de-al 
doilea dintre personajele cunoscute în familia Cîndeştilor 
din Rîu de Mori. Este vorba de Mih~1il zi:;; Cîndea (d icltu: 
Kende), fiul lui Nicolaie zis Cîndea, · executat' prin ani i 
1357 -13·59 ş i despre-care ştim că · i· s-au confifmat ~Ltunc i 
Ratele 34 • Potrivirii de nume ş i de destin îi poate fi _adău ,_ -.. 
gat acum ş i argumentul topografic, decurgînd din veci
nătatea de stăpîniri în două zone distincte ale Ţării Haţe
gului, pe cursul inferior al Streiului ş i sub Munţii Reteza
tului. într-adevăr, dat fiind că satele Cîndeştilor din jurul 
Rfolui de Mori sînt nemijlocit învecinate cu satele de pe 
valta Sălaşului, este firesc ca în cnezii vecini cu Streisîn
georgiul să îi identificăm pe aceiaşi Cîndeşti. Dar această 
problemă va fi reluată altădată, într-un cadru de reconsti
tuiri istorice mai largi. 

' Zayk (Zăicu) 
cca. 1340-1350 

I 
Petru ,,din 
districtul 
rîului Strei" 

1377 

I 
Laţcu „de Zeik-
falva" (Strei) 

1404 

~(veri)~ 

I 
Ladislau (Laţcu) 
cca. 1340 - 1350 

I 
Nicolaie „din 
Streisîngeorgiu'' 

1377 

Laţcu „din 
S treisîngeorgiu'' 

1392, 1404 ş i 
1408 - 1409 

Vlaicu 
1408 - 1409 
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bacă documentele de cancelarie a.jun :;;e pînă la noi 
nu sînt de foarte mare fo lo• pentru reconstituirea vechi
mii reale a bisericii din Streisîngeorgiu, ele confirmînd cel 
mult punctul de vedere al istoricilor de artă şi arhitectură 
după care anul 1408 nu poate fi cel al construirii monu
'mentului - fie şi numai pentru faptul că satul este ates
tat încă din 1377 cu nume care se jut;ti f i că prin hramul 
bisericii - în schimb cercetările ·arheologice iniţiate a ici 
în anii 1975-1976 au constatat o si tuaţi e cu totul excep
ţion ală . Precizăm de la bun început că „e:x.cepţion a.l '' 
nu se referă atît l<L vech imea au la caracterul monumen
tului, cît la posibilităţile unor reconstituiri certe, bazate 
pe materiale semnificative descoperite in cond i ţii clare . 
A vern certitudinea că ş i alte monumente r'omaneşti sînt 
la fel de vechi ca ş i bi erica din Streisîngedrgiu fan ch iar 
încă mai vech i, dar datarea lor precisă întîmp ină de multe 
ori dificultăţi datorită distrugerii în tinip a · documentelor 
arheologice. · 

Organizate de către fosta Direcţie a Patrimoniului 
Cultural Naţional în colaborare cu InstituLul de Arheolo 
gie ş i cu alte instituţ;ii de profil, ca ·etapă pregătitoare a 
lucl"ărilor de restaurare a monumentului, cercetăr ile a1heo
logice ·-au întin s pe o perioadă de 11 flăptămîni 25• Ele 
au con. tat din invest igarea tuturnr ·suprafeţelor di spo
nibile în interiorul ş i în jurul monumentului precum ş i din 
surprinderea ş i cercetarea altor cîtorva complexe arheo
logice din zona înconjurătoare, pe teritoriul actualului 
Oraş Nou al Călanului, al cărui ·cartier a devenit în ulti
mu l t imp şi fostu l sat Streisîngeorgiu. 

Prezentul ·tudiu îş i propune valorificarea rezultatelor 
cercetărilor arheo logice din sectorul „Biserică" al şantie 
rului Streisîngeorgiu ş i interpretarea lor în contextul 
ştirilor dip iZvo~re l e Rc ri 1:1e . Studii sep~naJ te privind mate-

:n ,, 00111eni 11/ ce"1 fii " av·incl prin urmare 1111 atîL sens ul de „ mo~ii ale 
ce /11/ii " ci acela de „ 11e11 il11 ri ale celă/ii ". 

32 O monografie istori ci\ ş i ar heo logici\ a 'f\i rii Ha\cg11l11i , pc ca re o 
avem în manuscri s , folos eş t e infornrn\iil c sc ri se ele pin i\ clupă 111ij\oc11I 
secol ului a l X V-lea. 

33 Pentru ex islcn\n şi în Tam Ha\cgul11i a clo11i\ ca tegorii de cnezi, 
unn a cn ezilor de val e d in cnrc făcea p a rte ş i fa milia cnezia l ă din Streisin
georgi u ş i altn, s 11 borclonală, a cnezilor de sal , vezi R. Popa , S lrnclures 
soc io-pol!liques roumaines au sud de la T ransy //Jan ie au x commencem enls du 
J\lloyc n A gc, 'in „ Rcv uc Houm aine d 'Hisloirc", X IV, HJ75, 2, p. 300 ş i urm . 

34 Docwnenla Va laclwrum p. 143 ; asupra famili ei Cîndea din Rîu 
ele Mori , vezi şi R. Popa , O spadii, p. 80 - 81 precum ş i. Idem , V t1er die 
B urgen , p. 252 ş i urm. 

30 în 1975 între 9 - 28 iunie ş i 2 J iulic - 16 nu gust iar în 197() între 7 
ma i- 6 iunie. 

(rude) 

?------

Grigore 
cca. 1370 - 1380 

Cîndreş 
„din Strei
sîngeorgiu" 
1392, 1404 
şi1408 -1409 

căR. cu Nistor~1 
\ 

Dionisie „din 
Streisîngeorgiu'' 

1421 

Barbu 
1404 

Jaroslav 
1421 
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1'1alul antrnpologw ş1 podoalbele diu He ·oleic XlV - XV Hl, 
provenind din acelRiş i ::;cctor, au fo st reda ·tate de al ţ i 
membri ai colectivului 36 • Pentl'u a lte i:;ec Loarn ale şan
t ierului şi pentl'u prnblernele legate de arhitectura monu
mentului ·au de cercetările pl'ivind con servarea şi restau
rarea decorului pictat, au fo t întocmite studii speciale 37 • 

O parte a rezultaLelor cercetărilor din prima campanie 
de săpături a fost deja valorificată ·ub ai:;pecL ştiinţific 38 , 

aceste pa.gini aducînd unele precizări suplimentare şi com
pletări ·ubstan(;iale la publicările anterioare. 

Planiil săpătiir-ilor. Biserica din Streisîngeorgiu este 
situată în mijlocul i:mui cimitir şi a fo st folosită ca monu
ment de cult pînă la data începerii cercetărilor. Morminte 
foarte noi se află chiar lîngă zidurile monumentului. Din 
această cauză, în exteriorul bi1:1ericii, săpătura a trebuit 
să se limiteze la o sin O'ură sec1;iune mai mare şi la casete 
de numai 3 - 5 m, care în punctele unde au apărut mor
rn.inte recente nu au mai putut fi adîncite pină la solul viu. 

Interiorul monumentului a putut fi în chimb cercetat 
inteoTal, întîi printr-o sec1;iune longitudinală plasată în 
~L:x ul bisericii şi apoi prin casete (fig. 6 ). Martorii lă ·aţi 
pentru verificări ulterioare la sfîrşitul campaniei 1975 în 
interiorul părţii vechi ~L monumentulu i, au fost desfiinţaţi 
în anul 1976 p entru a permite montarea noilor pardoseli. 

3G Vezi s ludiile separa le d in prezenlu l volum. Din colectivu l şa nlicru 

Iui a u m ai făcut par te, în diferite perioade : GIL Ballag, Dan Busuioc, 
Victor Eskcnasy, Joachim Lazăr , Mircea Lazăr , Larisa Temoia nu ş i Adrian 
H usu . 

a7 Pro iec tul ele res taurare şi con cluccr ea lu crări l or se da torează arhi 
t eclului Serban Popescu-Dolj ia r cercetăr il e as up ra picturii şi r es ta urarea 
ei apa rp1~ unui colec tiv condu s el e Marius Popescu şi Olivin Boldura. Le 
m11l\.11mim ş i aici tuturor pentru info rmapilc pe car e ni Ic-au dat. 

38 R Popa , Slreisîn!Jeorgiu. E in Zeugn is rwniinischer Gescliiclil e des 
71 - 14. Jahrh11nderls im Sa.elen Transilvaniens, în „ Dacia", N.S ., XX, 
t07Ci , p. :l7 ş i urm . P.rezcnlu l s tudiu cuprincl c ş i rcz 11 l L::ilclc ob 1'in11Lc în 
1!l7fi, nclucintl 11n clc în clrcpliiri ln ce le pn!J licnlc anlcrior , înclrepl:'\ ri cc vo i· 
fi 111 0 111 ion:ll c ex prcs. 

tn cuprin::;ul cirniLirniu! actuai, in afara seci;iuni.i hâ
saLe perpendicular p e lat.ura de nord a navei bisericii, 
-a ma,i încerec:Lt practicarea a două secţiuni, una la est 

şi lma la nord-vest de monument, pentru verificarea extin
derii celei mai vechi faze ~L necropolei. În sfirş it, prelun
O'irea , pre ve ta sec1;iunii trasate pe axul bisericii a permi·· 
preciz~1l'ea faptului că biseric~1 a fo t construită ini1;ial 
chiar la marginea terasei şi că actua.la platformă din faţa 
intrării se datorează unol' nivelări recente. 

Stratigrafia. Ou toate că mormintele mai noi au răscolit 
i.ntregul teren din jlll'ul rn.onumentului, pînă la adincimi 
situate cu mult sub cota solului viu, s-au găsit totuşi 
cîteva puncte - în special în partea de vest a navei -
unde absenţa intervenţiilor ulterioare a permis reconsti
tuirea clară a succe ·iunii de straturi (fig . 7). 

Solul viu .·e află la aclîncimea de 0,45- 0,50 m faţă 
de nivelul actual de călcare, fiind constituit din pietri ş 
galben-roşietic foarte compact şi, la limita superioară a 
acestuia, dintr-un strat de pămînt lutos castaniu, gros de 
cca 0,50 m, lipsit şi el de orice material arheologic. De
altfel, constructorii bisericii s-au mulţumit, pentru aşeza
rea temeliilor, să străpungă ace, t strat lutos de culoare 
ca, tanie ş i să plaseze talpa fundaţiei zidurilor pe pietrişul 
compact despre care a fost vorba . 

Deasupra ·olului viu a fo st surprins, în cîteva locmi şi 
doar pe distanţe foarte mici, un strat di tinct de ol cas
taniu, gros de numai 2 - 3 cm, reprezentînd solul vegetal 
de la începuturile locuirii medievale din acest loc. Pe 
profilul tran1ver al obţinut în navă (fig. 8 ), acest strat 
este acoperit parţial de o lentilă de pămint roşietic , pe 
care o interpretăm ca reprezentînd nivelul podelei bise
ricii de lemn care a precedat pe acelaş i loc actualul mo
nument de zid, bi serică de lemn deRpre care va fi vorba 
Ja locul ci:rvenit. .AceasLă Jen tilă roşietică cuprinde şi 
pigmcnţ, i ele cărbune. Pe alte mici porţiuni, în locul len-

l' ifl. :i. Di seri ca 1li11 Sti·ei sî 11neo1·giu iJ 111 i11 ten lucrăril or 1li n 1975 - UJ77. Vedere 1linsp1·e s ud-est. 
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l~ifJ. -::. niset'i ca diJ1 Streisî1111eo1·ui11. latura estiră a all.nrului. 

Wei roş ietîce apare o lenti lă di t>Linctă de lut caRtaniu pe 
care am interpretat-o ca fiind pămînt scos din şanţul 
de fundaţie al biRericîi de zid 39• Nici un material arheologic, 
u til pla ării în timp a momentului construirii bisericii, 
nu a fost descoperit în acest ·trat , au în lentilele care se 
leagă de el. 

Următoarele niveluri se leagă de pavimentele din piatră 
şi din cărămidă sau de podelele de lemn care au fo t succe
siv montate în interiorul bisericii. Oomparînd s i tuaţia din 
navă cu aceea din altar, unde nu s-a păstrat nici o porţiune 
nederanjată a, solului vegetal antic dar unde s-au consor
vat in s·itu cîteva lespezi de piatră apar\;inînd unei refa
ceri a celui mai vechi paviment, rezultă că acesta d in 
urmă este reprezentat de o placă de zidărie din mortar cu 
pietre mici de rîu, care a fo t ado ată, înainte de întărirea 
mortarului, feţelor interioare ale blocurilor mari de piatră 
ciopli tă de la limita ·uperioară a temeliei. Această placă 
de zidă,rie , -a mai păstrat sub forma unor „mu. tăţi", 
une0ri destul de late, atît în navă cit şi în altar. Plăcii de 
zidărie îi core punde, doar in navă şi numai în locurile 
în care nu .·-au produs intervenţii ulterioare, un strat 
sub\;ire de !fiOI'tar alb care are valoarea de nivel de construc
\;ie a bisericii de zid. Acest pr·im strat de mortar alb se 
Z ·ipeşte dfrect de t'e·mel'ia stUpulii1; de s1,i,d al twr·m1,l1"1: dove
d·1:nd, în afara oricăre·1: îndoiel·1:, că stîlp1>i aii fost co11strwiţ·i 
odată cu zidur?ile moniimentuliii 40• 

Tot în navă, aşezate direct pe stratul de mortar a,lb 
al constructOrilor bisericii, s-au mai păstrat in s1:tii cîteva 
lespezi mici de piati·ă . Rezultă din toate acestea,, în mod 
neîndoielnic, că cel mai vechi paviment d in bi. eri că a fost 

nu H. :Pop a , ,Ştre isîn,qeorg iu. E in Zeugnis, p. 31 ; observa \ ii le s tratigr a
fi ce din 1976 a u fost mal co nclu clcntc ]J enlru cxisten~a iniţia l ă a unui 
rnonurn ehl ele lemn . 

40 S itu aţ ia stra tl g ra fi că;-este ma i pu !.ln clar r1 la temelia slîlp ului de 
norei , uncie o „ mu st.ă\ă" de mortar l asă impresia 11n ei re faceri m a i radlcn le 
u zlcli\rlei, poate chi ar pînă în temelia ci. 
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<l in ie, pezi cie piatră aşezai Le pe phtca 11 0 z i dărie mal sus 
::nnintită ,·au pe 1tra,tul de mortar a,l com;tructorilor ş i că 
'în altar, după practicarea unor gropi care i-au răs olit 
întreag~t suprafaţă pînă la o adîncim e de 0,60 - 0,65 m, 
pavimentul de lespezi a fost refăcut deasupfit umplu turii. 
'Acea1tă din urmă operaţie explică ş i găsirea în altar a 
lesp ezilor pavimentului la o cotă mai joasă decît aceea 
a plăcii de zidărie, deoarece umplutura s-<t tasat in decul'sul 
t impului. 

Dea upra pavimentulu i ele lespezi a apărut în cîteva 
locuri, mai ales în altar, un strat subţire de pămînt negru, 
conţinind arsură şi cărbune. Pare să fie vorba de urmele, 
nu îndeajuns de bine îndepărtate, ale unui incendiu. 
Acestui strat de pămînt negru îi mrnează cel de-al doilea 
paviment, amenajat din cărămizi cu d imensiunile de 
0,32/0,16 - 0,18 m şi oTosirn ea de 0,055 - 0,06 rn . Cărăm i 
zile sînt iden1;ice ca, dimemiLmi celor fo losite la zidurile 
monumentului. Pavimentul de cărămizi e ·te aşezat pe 
un pat de mortar format din două foi, mortar roş i etic 
cu sfărîmătură de cărămidă în partea inferioară ş i mor
tar al b în partea r'Upe1'ioară . .Acest paviment de cără
midă este prezent atît în navă cît ş i în altar. Patul pe 
care a fost .montat pledează pentru legarea lui tl lucrăl'il c 
unei etape de refaceri a monumentului, eventual de modi
fi cări ale bolţilor , deoarece asemenea lucrări ar explica 
prezenţa sfărîmăturilor de cărămidă în mortar. 

Pavimentul următor este compus tot din căl'ămizi dar, 
în ace t caz, în majoritate din spolii romane, avînd inter
calate pe alocuri ş i pietre sau lespezi rnivi. în unele porţiun i 
~t fo t surprins ş i un sLrat de mortar ,· ituat la baza ace ·tui 
al treilea paviment, fapt care ne obligă să îl punem în 
legătură cu o altă etapă de tran formări a monumentulu i. 
În sffrş it, urmele mai vechi ale unei podele de lemn se 
leagă mai mult cl.ecît probab il de conRtruirea p ronaof\11lui 
sau a t ind.ei de zid (în interiorul căreia nu s-au găR i1, u1·111 e 
ale unol' pavimente de p iat ră ga,u de cărămidă), cfata 

Ilio. 5. lliso rit;a diu Sl.rtiisîugcoruiu. J, aturn smli e•'i a mw11i. 

acestei podele f iind, pare-se, anul 1858 în care -au execu
tat ş i unele picturi pe bolta din altar. Deasupra acestor 
urme , e află podeaua de lemn actuală, aşezată pe niv -
lări cu ni:-;ip ş i pămint galben. 

Aceasta fond i tuaţ ia traLigrafică din in teriorul părţi i 
vechi a monumentului , adăugăm că la ve ·t de acesta, 
adică în interiorul pronao ·ului sau al t indei, unde mor
minte mai no i sau mai vech i (dar nu mai vechi decît 
8ecolul al XV-lea) an du" la d i, pariţ; i a nivelului de căl-
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Jliu. 7. Profilul nordic ni secf,iunii nxi:1le (S. I). J_e11end11: 1, 11 '.e l.riş u1illrnl- roşc11t, sol viu; 2, lu t c11st1111i11-11ălbui, sol viu; :I, sol custnnlu; 4, mortnr alb ;5, le~11ezl 
şi 11letre; G, 111'imînt ne11ru ; 7, tnflrl.nr roşu ; 8, ci'ir1'imiz i ; 9, p1lmiut neuru cu cihbune; 1O,11m11lul.11r:'i din uro11i de morminl.e; 11, uropl cu 111imînt nmestecnt; 12, 

care al primilor constructori, a putut fi totuşi surprins 
un strat de incendiu care, coborînd în pantă spre vest, 
acoperă cele mai timpurii morminte din această zonă. 
Stratul de incendiu trebuie pus în l egătură cu un pronaos 
de lemn care a fiinţat cîndva, prin secolele XV- XVII. 

Dintre profilele casetelor practicate pe laturile exte
rioare ale monumentului, trebuie menţionat acela estic 
al casetei S VIII a/1976 pe care, fără a se putea face mpor
tări la nivelul de construcţie al bisericii de piatră, a putut 
fi totuşi identificată o succesiune de înmormîntări care 
se întinde în timp din vremea exi.·tenţei monumentului 
de lemn şi pînă în secolul al XVIII-lea (fig. 9). Dar despre 
aceste înmormîntări şi despre datarea lor, pe temeiul 
inventarului funerar, va fi vorba mai pe larg atunci cînd 
ne vom ocupa de necropolă. 

Observaţi1: privind plam:metria Ş'i zidurile monumentillil1:. 
Aşa cum s-a mai spus în treacăt, doar cele două contra
forturi şi pronaosul sau tinda constituie adăugiri ulterioare 
la planul monumentului iniţial. Toate celelalte părţ1: ale 
sale, cu toate detaliile lor plan'irnetrice, datează de la o'n:gine 
şi au fost realizate într-o singură etapă de construcţie.Teme
liile părţii vechi a monumentului, cercetate pe întregul 
lor traseu şi în toate punctele de intersecţie a zidurilor, 
sînt perfect ţ;esute ş i, mai mult, arată că au fost clădite 
dintr-o dată într~un şanţ de fundaţie continuu, umplut 
pe toată lărgimea lui cu rînduri de bolovani de rîu şi cu 
mortar. 

1n raport cu zidurile vizibile la suprafaţă, s-a mai găsit 
încă un zid, situat între navă şi altar. E te vorba de fapt 
de zidul de est al navei, prevăzut cu o temelie cu ceva mai 
puţin adîncă (numai 0,35-0,40 m faţă de nivelul de căl
care al constructorilor, în timp ce temeliile zidurilor peri
metrale sînt adînci de 0,50-0,60 m) şi care, după aşeza
rea pe temelie a unui rînd de blocuri de piatră foarte 
mari, nu a mai fost continuat în înălţime, lăsînd deschisă 
trecerea din navă în alt~11' prin intermediul unei trepte. 
Dar şi temeliile acestui zid lat de 0,80 m sînt perfect ţesute 
cu temeliile de contur ale monumentului ş i, mai mult, 
pe blocurile lui se sprijină atît picioarele arcului de triumf 
cît şi pintenii de zidărie din partea de est a navei. 

în exterior, biserica are un soclu format din două 
rînduri de blocuri de piatră cioplită, rîndul superior fiind 
prevăzut şi cu un profil în plan înclinat (fig. 10). Cele 
mai mari dintre aceste blocuri, provenind toate de la 
ruina unui monument roman, au dimensiunile de 1,30/ 
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0,60 m. Pe cîteva blocuri sînt vizibile lăcaşurile scoabelor 
de fier folosite de constructorii romani. Blocurile profilate 
au fm;t spoliate ca piese gata cioplite deoarece, în cîteva 
locuri, în care aceste blocuri nu au ajuns, constructorii 
medievali f1U recurs la imitarea profilului soclului cu mor
tar. Cîteva blocuri din rîndul inferior al soclului Upsesc, 
fiind înlocuite cu zidărie din bolovani de rîu asemănătoare 
zidăriei din temelie. Acest rînd inferior de blocmi, care 
iniţ ial nu a stat cu toată înălţimea sa deasupra nivelului 
de călcare din jurul bisericii, are în interiorul monumen
tului drept corespondent un alt rînd de blocuri care iel'e 
cu 0,10 - 0,30 m în raport cu verticala zidurilor. 

Una dintre cele mai importante observaţii privind 
planimetria şi zidurile monumentului este constatarea 
că b?:serfoa are în temelii 1tn plan cu mult ma1: regulat decît 
în eleva,tie . Diferenţa dintre verticala zidului şi faţa teme
liei ajunge în unele locuri, într-un sens sau într-altul, 
pînă la 0,30-0,35 m. Un plan pe care s-ar trece doar 
traseul temeliilor, ar fi foarte apropiat de un plan simetric 
şi logic. Aceasta ne obligă să explicăm cea mai mare 
parte a ciudăţeniilor şi asimetriei planului elevaţiei ca 
datorindu-se dificultăţilor utilizării, de către construc
torii medievali, a unor blocuri gata cioplite, luate de la 
alt monument, în cazul nostru de la un monument roman 
ruinat. 

Pe paramentele exterioare ale bisericii, deasupra soclu
lui, zidurile sînt formate din încă unul sau două rînduri de 
blocuri de piatră, intercalate în unele locuri cu porţiuni 
de zidărie din cărămidă. De aici în sus apare zidărie omo
genă de cărămidă care, examinată la nivelul acoperişului 
sau în adîncimea cîtorva sondaje, se dovedeşte a fi r.~ali
zată cu două feţe clădite îngrijit şi cu emplecton din cără
midă, piatră şi mortar. Blocuri de piatră mai apar doar 
în dreptul ferestrelor : pe faţada estică a altarului, de la 
soclu şi pînă deasupra golului ferestrei iar pe faţada sudică 
a monumentului, doar în jmul golurilor ferestrelor. Cio
plirea cu tîngăcie a arcurilor ferestrelor în grosimea aces
tor blocuri se datorează desigur constructorilor medievali. 

Cărămizile confecţionate de către constructori au 
dimensiunile de 0,30-0,32/0,15-0,16 cm şi grosimea de 
0,05-0,06 cm. Cărămizi romane şi pietre mici de carieră 
sau de rîu au fost folosite - la paramente - doar în 
locurile în care s-au produs refaceri sau reparaţii ale zidă
riei : la colţurile estice ale navei şi la limita superioară a 
pereţilor acesteia. Trebuie de asemenea adăugat că în 
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umplui.urii de gropi cu pilmîn t negru-castaniu; 13, lnt galben de ni velare; 14, pi\mint galben eu nn loz; Hi, 11;lmint nalben cu molozl ~I 111 s111 ; Hi , ni Hl 11 c!tl 
nivelare; 17, sol vcgel.ul nctuul; 18, 1111vnj recent ; 19, podea de lemn; 20, blocuri tllu zid; 21 , temelin d!n zich'\rie; 22, plncn de zicrnri e n primului 1111 viment. 

casetele practicate în jurul monumentulu i au apărut 
numeroase fragmente de ţigle cu grosimea de 0,015 m ş i 
cu l ăţimea de 0,18 m, prevăzute cu un „cioc" proeminent 
de 0,025 m ; lungimea lor este incertă. Par t icularitatea 
acestor ţigle constă din prezenţa , pe faţa lor superioară, 
a unor dungi paralele realizate cu degetele trase pe past~L 
moale, asemănătoare şenţuirilor de pe cărăm izil e ş i ţiglele 
romane. Ţ iglele găsite în jurul monumen tului sînt totuşi 
cu siguranţă medievale ş i provin, foarte probabil, de la 
primul acoperi ş al monumentului 41 • 

Ofteva observaţi1: pn:m>nd materialele romane descoperite 
la biserica din S treisîngeorgiu. Ca la toate celelalte monu
mente medievale de zid din Ţara Haţegului, şi la Strei
sîngeorgiu constatăm că ne aflăm şi aici în inima provin
ciei romane Dacia , într -o zonă în care la începuturile 
evului mediu se mai păstrau foar te multe ruine romane 
cu ziduri destul de înalte ş i poate chiar cu detalii arhi
tectonice încă destul de b ine conservate deasupra solulu i. 
Credem a nu greş i socotind că ş i aici, în Ţara Haţegului , 
ca ş i în alte părţ i, dispariţ ia din peisaj a m inelor romane 
s-a datorat în bună măsură activităţii constructorilor me
dievali, care le-au transformat în adevărate cariere de 
materiale gata fasonate . 

41 Nu cunoaştem deocamda tă analogii pent ru acest tip de ţigl e. Pasta 
din care sînt lucrate es te i dentică cu aceea a că ră miz il or din zidu ri. 

În afara blocurilor de p iatră fo losite la partea inferioară 
a zidurilor ş i a unui capitel roman refolosit în zidul de 
est al navei, precum ş i în afara cărăm izilor folosite pentru 
pavimentul tirziu sau pentru reparaţii ale zidurilor, la 
monumentul d in Streisîngeorgiu s-au mai de, caperii; unele 
materiale romane asup ra cărora trebuie să zăbovim , f ie 
ş i în treacăt . Este vorba în primul r înd de cîteva altare 
romane, utilizate în interiorul bi ericii. Unul d intre ele a 
servit ca picior al mesei din altar, altul , mai scund dar m~1i 

masiv, ca masă ţinînd loc de diaconicon lîngă peretele 
sudic iar al t reilea - singurul cu inscripţi e 42 - t ot în 
altar dar alip it p eretelui de noTd, era, încastrat într-o 
zidărie mai nouă ş i ţ inea loc de masă a proscomidiei. 
Două p ietre romane de dimensiuni mari au fost refolosite 
în ultimul paviment, de d inainte de montarea podelei 
de scînduri, în acelaşi altar al bisericii. Una dintre ele, 
cu dimensiunile de 1 ,15/0,90 m ş i grosimea de 0)30 m , 
este lucrată din marmură alb-cenuşie ş i decorată pe o 
faţă cu arcade, flori de acant ş i delfini. Ea prov ine de la 
par tea super ioară a unei stele funerare. 

42 C IL, III , 7892. Calitatea de de1:u rio colon iae a personajului pome
ni t în inscrip ţ.ie ju sti fi că opinia d u pă care complex ul roma n, a fl a l 'in veci nii
ta te şi folosit pcnlru scoaterea de materiale de constru c\j e, cu prindea c l ă
diri ma i importan te. 

Plg. 8. Profil sml-nol'll în I nterlorul nu vei, in clre11tul s tîl111lor turnului. Legendi\ : 1, pi e tri ş uulbui-roşm1t, sol viu; 2, Iul cmstnniu-g>llbu i, noi viu ; 3, so l cas tnniu ; 
4, strat de mortar n1b; 5, les;1ezi de plntr1I; G, sol cnstnulu-roşl e tl c cu urs ura\; 7, sol cus tnnin eu 11igmcmţl de mortar; 8, strut de morlnr roşu ; 9, rnortnr 
roşu cu rrunmente muri de eărămldil ; 10, sol c11sbmlu 1111rtnt ; 11 , cărămizi; 12, umplutur1'\ in gro11l; 1!J, ni velare cu Iul; 14, urme el e 1wcle11; Hi, ni vcilnre 

cu nisip; lG, bloc de 11i11tr1\ in zid; 17, zldlrrl e. 
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E ste probabil ca b locul l'Otn <1ll t1e formă paralelipipedică , 
decorat cu elemen te vegek1le şi i:;cob it u ltcl'ior pentru a 
fi transforrna,t în j ilţ, afh1t la in Lra rea în bi::;erică, :-;ă fi 
fo st folosit înain te vrem e uncleva în navă . 

Chiar fără ,: ă :wcm prnl>e directe, credem că aceste 
pietre romane ~u1 fm;t adui'ie în b i l'lerică într-o epocă foarte 
t impurie dacă nu c hi ar în vrnrn ea zid ir ii monumentului, 
fiind apoi tot mereu refo loi,; ite pentrn a,menaj ăr i fun cţiona le 
cu prilejul refacerilor ş i al Lran. ·fo rmărilor interioare. Alte 
pietre romane a,u putu t fi adui'ie a.ici într- o epocă m ~1i n ouă, 
fiind folosite în extel'ior c~1 lespezi de mormînt, cum m;te 
cazul unui alt altar roman, fără in scripţie, <Yăsit lingă 
zidul de nord ~11 biReri cii. Ou prilejul corn;truirii actuailulu i 
pronaos, nu mult după mij locu l secolu lu i trecu t, mai multe 
pietre roman e de mari elimen iun i - fr~1gmente ele altare, 
un fragment ele in scrip ţ i e etc. - care par a se fi aflat 
în jurul bisericii , au foflt inelu ·e la baza, zidărie i acestui~1 . 
P rintre ele Re a,flă ş i un b loc purtînd pe faţă un decor 
asupra semnificaţ ie i căruia vom reveni mai jos. 

.Acm;t m are număr de b locuri de p iatră romane pro
venind în prin cip ~1 l de la două, genuri de com;trucţii (de 
la un zid monumental ~11 unei con Rtrucţ ii de m ari dim en 
siuni ş i de Ia monum en te funernre ) r idică prob lerna, ex iRten
ţe i în vec i nătate a unor a.Remenea, veRtig ii rorru10e. Cer-

1110 
(1165) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1163 
o o temelie 

zid 

F ig. li • . l'rorilul t'B l.ic al case te i VIJJa / J117(i.1-t1uc n1lli: 1, uo1I vi u ; l!. sol dti!·111nit 
î n l!J7H. 

cetările arheologice întrcpr in::;e Ja, cca, 60 m nord-vest de 
bi ·erică , p e m argin ea ter a1:>e i, au ev idenţi <.Lt ex i stenţa. în 
acel Joc a un ei necropo le l'omane 43 ş i este foa,r te probabil 
ca măcar o p arte d intre pietrele cu caracter fun er~1 r r efo
lo. ite la bi r;erica din Streisîngeorgiu să prov ină de la 
f.1ceastă n ecropolă, . L~1 diRtanţa de cca 150 m vest de b iRe
rică, p e marginea ternRei inferioare a văii Luncan ilor, 
se află urmele i111 ei com;tmcţ ii romane, foa r te probabil 
vaza ri1,st'ica de ca,re ,·e leagă şi necropola abia f1mintită . 
J>înă la efectuarea unor wndaje în respectivele ruin e, 
socotim po. ibil ca o parte a rna,terialelor de constmcţi e 
folosite la m.onumentu l m edieval . ă provină din aceRt 
loc. Adăugăm totuş i că în imprejurim i, p e o rază de cîţiva 
kilometri, numărul ruinelor romane azi sesiz ~1bile p e teren 
este destul de m are 44 , fapt cu totul explicabil ţinînd seam ~1 
de imedia.ta vecin ătate cu staţiunea balneară romană de 
la Aquae, aflată la o distanţă de numa,i 4 km pe m ~1 lul 
opus al rîului Stre i. 

4a v. Es kenasy, Dale preliminare despre necropola romanli de la Slrei 
sîngeorgin - jud. Jfll nedoara, în „SCIVA", XXV II , 1977, 4, p. ()03 ş i urm. 

44 Un r eperlori11 arheo logic a l judeţ11lui H un edoa ra se n fi ă în prezent 
în pregă ti re prin grij n co iect iv11lui Muzeul ui d in Dcvn . 
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Apariţia, necropolei romane de la ve::;t de biserica din 
Streisîngeorgiu uşurează şi explicarea de coperirii în 
interioru 1 monumentului m edieval a unor fragmente cera
rn ice romane. E le :-; -au gă it în spec i ~1l în solul răsco li t 
d in altar p1'ecum ş i - în mai mică măsură - în umplu
tura gropilor de mormint de lingă zidmile b iserici i. Frag
men tele prov in aproape exchrniv de la vase mici din cera
mică roşie de factură superioară, obişnuite în inventarele 
funerare. Două asemenea va::;e au putut fi parţial între
gite din fragmentele gă ite în umplutmă. E ste vorba 
deci, foarte probab il, de vf1se întregi <Yăs ite încă din evul 
m ediu în morminte romane, poate· ch iar cu pri lejul scoate
r ii unor materfa le de con strucţi e pentru bi sel'ică , vafle 
care au putut fi chia r fo loRite ca recipiente în altar ş i 
care apoi r;-au tip a rt . 

Explicaţia p e care o dăm apariţie i fragmentelor cem
m ice romane la bi8erica din Streisîngeorgiu - ş i precizăm 
că nu este vorba decît de fragm ente provenind de la max i
mum 4 - 5 vase mici - vine în conco rd~mţă cu observaţ; ia 
clupă care p e locul monnmentulU'I; med'ieval ni1, a ex'is tat 
n'ÎC'I; o locwire anterioară constriiiri'i b1;seric'Îi de lemn $'1; 
pract'icăr1:1; pn>melor îngropăn; în necropola med,ievală. 

R elfoful creştin de lli Streisîngeorg1;u . Ou pri lejul demo
lăr ii în vara a,nului 1976 a prnnaosu lu i adăugat biser icii 
după mij locul secolului trecut, în afara pietrelor rom~111e 
deF>pre m1l'e ~1 fost vorba puţin m ai su s ş i a unor materiale 
obişnu i te de ce>nstrucţ i e - cărăm izi modem e ş i pietre 
m ici ele cari eră ş i de i·îu - au mai apărut ş i t rei piese ca.re 
merită o aten ţie specială. Două dintre ele sînt fragm ente 
de pietre fun era re cu i n Rc r·ipţ ia în limba maghiară, dat~1te 
184·7 ş i 1849, utile pentru f ix~1rea unui termen post queni 
~11 construirii pronaosului. O piatră fun erară cu textu l 
irvcripţie i tot în limba magh iară şi cu data 1812 a fo i,;t 
găs i tă sub strana cantorului, folo s ită aco lo ca un fe l de 
podium. Deş i în cuprinsul cimit irului din jurul bisericii 
nu ex i stă alte pietre de mormîn t decît cele româneşt i 
ortodoxe, nu excludem eventualitatea c::1 într-un co l ţ 
al acestui cimitir Ră se f i }1flat morm intele slujitorilor de 
ri t r eform at de la curtea nobi li ară d in StreiRîngeorgiu 45 

ş i ca aceste morminte să fi fost dezafectate la 1858. N i fle 
pare totuş i m~ti probabi l ci:1 p ietrele de morrnînt cu i n sc ripţii 
maghi~1re Ră prov ină de la o necropolă di stin ctă, aflată în 
jurul capelei clin cuprinsu l curţii nobiliare situate la cca, 
160 m spre sud, pe m a lu l văii Luncan ilor, capelă a cărei 
a rnin t ire Re m ai păstrează în Rat 46 • 

Di;;cuţia privind provenienţa pietrelor de mormînt 
cu inscr ippi maghiare a fost necesară pentru a nu lăsa 
în afara atcnţ; i e i n ici una dintre ipotezele care să explice 
apari ţi a celei de- ~1 treia piese, refolosite ~ i ea ca material 
de con. trucţ i c în acee~t~ i zidărie a pronaosului. E ste 
vorba de un bloc ele calcar cenuş iu-gMbu i , identic ca fac
tură ~i ca rocă cu celelalte pietre romane de la Strei în 
georgi u 47 , de formă aprox imativ paralelipipedică dar cu 
marginile, feţele laterale ş i faţa poster ioară foarte neregu
la.te, pare-se m1 urmare ~L unor degradări suferite în t imp. 
Faţa anterioară a blocului are dimensiunile de cca 0,.56/ 
/0,4·8 m ia r grosirnea lui e. ·te de ~tprox imativ 0,30 - 0,32 rn. 

D ecorul feţei anterioare (fig. J 1), i eş i t puţ; in în r elief 
<far r ealizat totuşi , în principal, prin adîncirea suprafeţe 
lor dintre elementele sale, constă dintr-o cruce cu braţele 
aproape egale, uşor lăţite la capete, pla ată în vîrful 
unui fronton triunghiular cu latmile ascendente puţin 
arcuite. Aceste laturi sînt formate d in cîte un ş ir de ove 
alungite, prevăzute fiecare cu o adîncitUTă centrală, 
încadrate de cîte două benzi liniare. Ovele descresc ca 
dimensiuni de la bază spre vîrf ia r cele două ove de la 
vîrful triunghiului se leagă de piciorul crucii. Aceasta 

40 După cum jumi\lntca no rdică n cimili l'lllui vechi din Slrei parc să fi 
apnr!.inu t în seco lele X VIJT - X I X cul tu l ui reformat. Adă u găm însă că 
pe a lun ei exis la la Strci, adosală !a lurii nordi ce a bisericii româneş ti din 
secolul a i X III -iea , o capelă re formată c l ăd ită ia 1717. 

46 în l egătură cu această curte, vez i in conlln11 a re în s ludiul semna t de 
V. Es kcn asy, p. 57 ş i urm. 

47 Toale aceslc pi et re par n p roveni din ca riera a le că rei urm e sîn t vizi
bil e p c crens tn dea lului Măgu rn , ln o cl i sln n\ă de numni cca 4 km spre nord. 
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din Ul'mă se află într-un n imb circulai· ale cărui capete 
se sprijină pe benzile cu ove. 

Motivul t riunghiular încadrează o adîncitUl'ă practi
ca tă în grosimea blocului, adîncitmă a cărei înălţime des
creş te treptat, pe măsura îndepărtării de la faţa pietrei. 
Toa te aceste elemente, decor ş i adîncitură triunghiulară , 
sînt sensibil dezaxate spre stînga în raport cu centrul 
blocului de piatră . O altă adîncitură , tot ele formă aprox i
ma tiv triunghiulară dar mult mai mică, a fost practicată 
la limita superioară a blocului, prezentînd aceeaşi des
cre~tere în înălţime pe măsura pMrunderii ei în grosimea 
pietrei. E a pare a se da tora unei intervenţii ulterioare 
executării decorului, deoarece nu este simetrică cu adînci
tUl'a din par tea inferioară ~ i , mai ~Lles , deoarece taie o 
parte a nimbului crucii. Această a doua adîncitmă este 
mai bine a x.a tă în raport cu centrul blocului de piatră 
ş i s-ar putea explica prin folosirea acestuia din urmă, 
la un momen t da t, ca greu tate atîmată . Trebuie totu.,i 
ad ăugat că, datorit ă d e t;eriorării marginilor blocului de 
piatră , ob ·ervaţiile priv ind di spunerea pe faţa lui a elemen
telor decorative au o valoare destul de rel ativă . 

Deşi limi ta inferioară a blocului este acum foar te 
neregulată, pare sigur că el se asambla ini ţ ial cu încă 
cel pu ţin un alt bloc, plasat dedesubtul lui, pe care e 
continua a tî t adîncitura triunghiula,ră cît ş i, poa te, benzile 
decora.te cu ove a lungite care apar acum ca, formind un 
fronton. În funcţi e de acest ~Ll doilea bloc de piaLră, pe 
care din păcate nu l- am grLsit ş i eventual în funcţie ş i 
de alte blocuri pierdute ş i ele, ·-ar putea preciza cu s i O'uranţ~ 
de la ce fel de construcţ i e provine blocul descoperit . În 
Lipsa 10!', solu ţ iile nu pot fi decît ipotetice. 

Cercetarea riguroa."ă executa tă asupra paramentelor 
exterioare ş i interioare ale bisericii din Streisîngeorgiu 
exclude eventuali ta tea ca blocul de piatră să fi fo st încas
trat cîndva în zidurile monumentului, ca limită superioară 
a unei firide sau a unei ferestre. Nu s-a găsit pe aceste 
paramen te nici un loc din care să fi fost extras cîndva 
blocul de pi atră cu relief creştin. De alt fe l, nici f'Ub aspect 
stili::itie nu găsim pentru decorul descri :o; a na,logiile necesare 
în JSc ul ptura în piatră rourn ni c~L Hau got ică timpurie din 
'Transilvania,. 

Este mai u şor de accepla t ipoteza c~L l>loeul de piaLră 
în di ·eu ţie să vrov in ă de la capela, }Lflail ă în eadrnl clli' ţ ii 
nobilia re t îrzii din Streil:l ÎTIO'eorgiu, curte ea.re pare a- ş i 
avea începuturile în secolul ~L l X V-lea 48 ~ i în cuprinsul 
căreia a, putu t ~Lpărea cîrnJva în HCcolele X V - XVII 
respectiva capel ă, demolată evcnlual imediat după 18!)0, 
atunei cînd a n fo st lua te din preajmf1 ei şi pietrele de 
mormîn t adu ·e ca ma terial de con s trucţie la biserica 
cu hramul Sf. Gheorghe. Evident că ş i în acest caz ar 
urma ă acceptăm folosirea la fo sta capelă a curţii nob iliare 
a unor blocuri de pi atră provenind ele la ruine romane 
deoarece pia tra de care ne ocupăm are a ·pectul unui 
bloc roman refolo it. S-ar putea gă. · i, nu fără dificultate, 
în arta sătească din Transilva nia secolelor X VI - XVII, 
unele analogii pentru asemenea reliefuri cioplite cu slin 
găcie , în care se combină elemente prelua le din got icul 
lîrziu cu rudimente de decoruri clasici te preluate din 
repertoriul Renaşterii 4!'. 

Dar pe blocul de pi }1tră de la Streisîngeorgiu se o bservă 
foarte clar că faţa acestuia, ca ş i elemen tele decorului 
prezintă şenţuiri ver t icale, adînci de la cî ţ iv ~L milimetri 
pînă la un centimetru ş i chiar ma i mult., produse în mod 
evident ca urmare a curgerii apelor de ploaie care au 
dizolva t treptat calcarul. Aceste urme dovedesc în mod 
neîndoielnic că blocul a stat multă vreme într-un loc 
expus intemperiilor ş i, mai mul t , că el a stat în pozi ţi e 
verticală . Asemenea şenţuiri datorate clU'gerii apei nu 
se pot produce în timp scurt ş i nu pot apărea pe o piatră 
adăpostită în tr-o încăpere sau sub o · treaşină. 

48 Vezi mai jos, p . 62 
40 Vezi, de exemplu . .T. Keop eczl Scbcs tycn, ll i!q i s: ckcly n i!pi credelil 

milemtekelnk, ln „Erdely l Tudom anyos Fll ze lel~ ", 120, Clnj , 19·!1, p . 14- 15 
şi fig. 17. 
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Din aceste motive şi ţinînd seama ş i de trăsăturile 
, t ilistice ale decorului sau de tehnica execu ţiei sale, nu 
putem evita impresia că blocul descoperit la Streisîn
georgiu este în realitate mult mai vechi şi că provine 
de la o stelă funerară creştină care a stat multă vreme 
sub cerul liber undeva în zona din împrejurimile sau din 
preajma monumen tului. Crucea cu braţele egale înscrisă 
în nimb circular, cu capetele braţelor uşor lăţite , pre
cum ş i benzile cu ove ·e în tîlnesc frecven t în arta antichită
W t îrzii 50 , iar stelele hmerare cu nişe şi chiar apariţia 
a rcului frînt î~ i găsesc şi ele corespondente în aceeaş i 
epocă 51 . Este adevărat că o analogie foar te apropiată 
de decorul bloeului descoperi t la Streisîngeorgiu nu ne 
stă la înclemînă în literatUl'a care ne-a fost accesibilă dar, 
pentru cazul în care piesa ar fi cu adevărat mult anterioară 
cb tei con ·truirii b i ·ericii , găsirea de analogii ş i plasarea 
ei în e voluţ i a arte i vechi creş tine ar în tîmpina oricum 
m.ari dif icultă \1 i datorită faptului că ne aflăm 1n faţ~L 
unei lucrări fo ar te rudimentare. P entru datarea si atribuirea 
unor aRernenea lucrări modeste ş i periferice', problema 
se pune cu totul alLfe l decît pen tru importurile veni te 
din cuprinsul Imperiului t îrziu. 

Dincolo ele aceste consideraţii ş i pînă la găsirea unei 
in terpretări sigure a reliefului creştin găsit la Streisîn
georgiu, se impune cercetarea cu d eoRebită ~1tenţ ie a 
acestei zone. 

Vig. 10. Temel ia şi soclul mo1111meu1.ului îu colp1l de !;ud-est al altarului. 

Unele ipoteze pr1:V?:nd elevaţ'ia mowwment•iiliâ . Cele care 
urmează au ma i puţină legătură cu cercetarea arheoloO' i că 
dar reprezintă to tuşi probleme care nu pot fi ocolite, 
d a torită fap tului că observaţiile realizate în săpătură 
a u ridicat anumite semne de întrebare asupra elevaţiei 
ini ţ i a.le a monumentului. Ipo tezele noastre au în principal 
scopul de ~L lărgi discuţ ia în jurul t ipului de monument 
pe care l- a reprezentat la începuturile , ale bi. erica din 
Streisî_ngeorgiu 52 . 

S-a ară t a,t ma,i ·u · că stîlpii din na vă ai turnului in te
rior aparţin , pe criterii stratigrafice incontestabile, et apei 

&o E. K irschba urn (sub reci. ), J.exikon der chtisllichen Tkonof)rapliie, II, 
"1970, sub 1\reu z, cu bibliogra fi a ; vez i, printre a llcle, ş i G. J erphanion, 
La re1•rese11lalio11 de la Croi x el du Crucif'i :t aux origin es de l'arl c/Jr elien, 
în La voix des monumenls, Paris , 19:!0 ; W. l'. Vo lbach, E lf'enbeinarbeilen 
der Spi.i lanlike unei des f'r ii /Jen l\ll illelallers, Main z, 1952 ; V. Besev liev, 
Spi.il!Jriechische und spi:i llaleinische Insc/lri{len aus JJ u/garien, Berlin , 1964. 

&1 E . Condurachi, I\/ o nu menii crisliani nell' I /lirico, !n „ E phemeris 
Dacororna na" , IX, 1940, p. 64 ; V. Vătăş i a nu , I storia ariei europene, I, 
Bucureş li , 1968, p . 123 ; L. B ark 6czi - A. M6csy, Die r umischen Jnschri{
len U n!JC11'11 s, i , B udapes la , 1972, pi . CXXX. 

r.~ Vezi ~i Şe rba n Pop esc11 -Dolj , /)o sarul unei reslmmlri , în „ Arhi tec
tura" , X XV. l!l74, 4, p . 5Ci - 58. Acei aş i nulor, rea li za tor ni proiec lul11i de 
res taurar e a monum entului "1 e Iii Strels in gco rglu , are în pregătire ş i un 
s tudiu mal amplu , 
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iniţiale de construcţie. Pe de altă parte, turnul care se 
reazimă pe aceşti stîlp i aparţine în mod cert unei faze 
de reparaţii şi transformări pe care a uferit-o monumentul, 
fază ce poate fi da ta tă fără rezerve în anii 1408 -1409, 
de cînd este pisania de pe faţa estică a turnului. Forma 
oarecum ciudată pe care o are turnul, vizibil îngustat 
în partea superioară, faptul că zidăria lui acoperă un strat 
mai vechi de pictură de pe peretele de vest al navei ca 
ş i observaţiile realizate în podul bisericii, unde zidăria 
turnuJui „încalecă" în trepte actuala limită superioară 
a zidului vestic al navei, sînt toate concludente în acest 
sen s. 

Dar în acest caz, cei doi stî lpi ai turnului au trebuit 
să aibă iniţial o altă flmcţie şi anume aceea de a susţine 
o tribună adosată peretelui de vest a l navei, la înălţimea 
de cca 3 m deasupra pavimentului. Acea ·tă ipoteză mai 
are desigur nevoie de unele verificări pe pereţii navei 
unde, sub tencuielile mai noi, s-ar putea găsi urmele de 
inserţie ale tribunei. E ste de asemenea posibil ca partea 
superioară a tribunei să fi fo st din lemn şi ca ea să nu 
fi lăsat urme pe pereţii navei. 

În aceeaşi ordine de idei, prezenţa celor doi pilaştri 
din partea de est a navei ş i constatarea că ei au fost 
construiţi odată cu zidurile perimetrale ale monumentului, 
deci încă de la început, cer o explic~tţie. Pilaştri susţin 
acum un fel de arc dublou al bolţii, în punctul de alăturare 
a celor două bolţi semicilindrice cn înălţimi diferite care 
acoperă nava , iar sondajele din podul bisericii au eviden
ţiat faptuJ că acest arc dublon este format din bolţari 
de piatră poroasă , asemănătoare tufului vulcanic. Arcul 
swţine un zid gros de 0,65-0,70 m care împarte podul 
navei în două compartimente şi care prezintă, ca şi zidurile 
perimetrale ale monumentului, o tehnică de construcţie 
caracterizată prin existenţa a două paramente îngrijite 
din cărămidă incluzînd între ele un emplecton din pietre 
de dimensiuni mici şi fragmente de cărămidă înnecate 
în mortar. Mai mult, la înălţimea păstrată a zidurilor 
navei, se observă în mod evident că, de la zidurile de 
nord ş i de sud ale navei la zidul de deasupra arcului 
dublou, cele două paramente de cărămidă şi emplectonul 
dintre ele .. c continuă ş i se t1es în mod organic. 

Pe de altă parte, porţiunea estică, mai joasă, a bolţii 
din navă, rezem~ttă pe două console de zidărie dintre care 
aceea dinspre sud pare refăcută, se adosează spre vest 
~ircu lui dublou. În această zonă, cărămizile care alcătuiesc 
bolta urmează, riguros tra.senl arcuit al bolţarilor de 
piatră. Adăogînd la aceste~t prezenţa, la limita de est a 
m1Vei, a doi pinteni de zidărie care încadrează arcul de 
triumf fără a corespunde planimetric zidurilor de nord şi 
de sud a.le altarului, pinteni care se reazemă pe temelia 
din blocmi mari de piatră de la limita dintre navă şi 
altar ~i care pot fi identificaţi şi în podul bisericii unde 
par a fi fost demontaţi pînă la nivelul extradosu lui bolţii, 
este uşor de înţ;eles r ezerva cu care trebuie abordată orice 
încercare de reconstituire a elevaţiei ini ţiale a monumentu
lui din Streisîngeorgiu. 

Cu toate sondajele întreprinse în zidăria din podul 
bi sericii, anumite probleme rămîn încă sub semnul întrebă
rii, lm ajutor substanţial fiind de a~teptat de la cercetările 
făcute asupra straturilor succesive de tencuială ş i de 
decor pictat aflate pe pereţi, pe arcuri şi pe bolţi 5 3 . 

Două ipoteze de lucru par a se impune. Pe de o parte, 
s-ar părea că porţ1iunea de est a navei, de la pilaştri şi 
pînă la limita dinspre altar, a avut iniţ}al o altă supra
structură, mai înaltă, la susţinerea căreia participa atît 
arcul dublon ce leacră pilaştri cît ş i pintenii de zidărie 

. amintiţ, i. Reconstituirea acestei suprastructmi în forma 

. unei bolţi semicilindrice înalte, cu axul orientat nord-sud, 
este doar o simplă sugestie de reconstituire. Faptul că 
colţurile de sud-est şi de nord-est ale navei au suferit 
o refacere mai importantă, desigur ca urmare a unei 
distrugeri provocate de sarcina pe care au purtat-o, 
pledează în sensul ipotezei noastre. 

53 Vezi pentru aceasta, mai jos, p. 47 şi mm. 
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Pe de altă parte, pare foarte probabil ca deasupra 
porţiunii vestice a navei, pînă la pilaştri şi incluzînd şi 
zidul nord-sud de deasupra arcului pe care îl sprijină 
aceşti pilaştri, să se fi aflat un spaţiu amenajat, cu dimen
siunile interioare de 4/3,40 m, mărginit pe trei laturi 
.de ziduri groase de 0,85 m iar pe latura sa estică de un 
zid gros de numai 0,60-0,65 m. Interpretarea acestui 
posibil spaţiu ca fiind o încăpere de locuit, ca un fel de 
tmn-locuinţă cu caracter fortificat cum ne mai e ·te 
cunoscut în Ţara Haţegului de la un alt monument la 
care respectivul tmn se află deasupra altarului bisericii 
de curte 54, se înscrie pe aceeaşi linie a ipotezelor de lucru. 

l~inînd seama de faptul că actuala elevaţie a bisericii 
din Streisîngeorgiu a rezultat în mare măsmă de pe 
urma lucrărilor din anii 1408-1409, avem convingerea 
că înţelegerea şi reconstituirea aspectului iniţial al monu
mentului depind în bună măsură de găsirea unor analogii 
concludente care să fie contemporane primei faze de 
construcţie 55 • 

Pisania din 1313-1314. După ce am făcut de mai 
multe ori referiri, în rîndurile anterioare, la vechimea 
mai mare decît anii 1408 - 1409 a bisericii din Streisîn
georgiu, lăsînd ă se înţeleagă că stabilirea vechimii 
reale a monumentului revine cercetărilor arheologice, 
am a juns la locul în care trebuie invocat un document 
care, chiar dacă nu conţine data primei faze de construc
ţ i e, coboară to.tuşi cu aproape un secol elementele cuno
scute. Pisania despre care va fi vorba are desigur o valoare 
incomparabil ma,i mare decît aceea a unei date pentru 
monumentul de care ne ocupăm şi nu ne propunem în 
nici un fel abordarea ei ca document de limbă. O analiză 
paleografică şi lingvistică, cu caracter preliminar, a văzut 
deja lumina t iparului 56 şi alte analize îi vor urma cu 
siguranţă 57 • Pentru a le uşura, considerăm necesară 
publicarea în acest loc, şi în mod detaliat, a respectivei 
pisanii. 

Ea a fost descoperită în altarul bisericii în timpul 
unor fiOnda je asupra pereţilor acoperiţi cu tenc~1ial~ 
văruită, necesare verificării raporturilor dintre z1dun 
~i niveluri arheologice din acest loc. Înainte de aceste 
sondaje, existenţa pisaniei nu putea fi nici măcar bănuit~. 
Zugrăvită cu culoare neagră întinsă cu penelul pictorului, 
pisania se află în centrul peretelui de est, chiar· sub golul 
ferestrei din axul altarului. Împreună cu chenarul, pisania 
are dimensiunile de 0,72 /0,73 m 5s (fig. 12). 

Chenarul pi saniei este lat de 0,07 - 0,09 m ş i constă 
dintr-un decor trasat în zig-zag, între două linii mai 
groase, cu aceea~i culoare neagră, dublat pe aproape 
întreg traseul său de o lin ie trasată cu culoare !'O~~e..: 
Elementul decorativ descris are o vechime apreciabila 
şi o largă ră pîndire, regăsindu- ·e şi în arta paleocreştină 51

' · 

Cîteva elemente vegetale stilizate, zugrăvite atît cu negr~ 
cît şi cu roşu în partea stîngă-superioară a chenarului, 
continuate pe marginea superioară a acestuia, vin ::;ă 
încălzească răceala geometrică a compoziţiei. 

Fără a fi u or de descifrat datorită ~ tergerii, pare-se 
încă din vechfme, a unor anumite porţiuni, datorită 
unor pete de substanţă uleioasă neagră (smoalM) sau de 
ceară precum ş i datorită degradării treptate în timp, 
pisania poate fi totuşi citită aproape integral. Ea are 
următorul conţinut repartizat pe 10 rînduri : 

1) ţ K'h.A('k'ro) s T1>CH.tp6 11 ii nTHo 

64 Avem in vedere biserica fortificată a curP i cneziale de sub cetatea 
Colţ, ctitorită de Cîndeşti i din Rîu de Mori ; H. Pop a, Ober di e Burgen, 
p . 251-254. 

55 Avem în vedere nu numai eventualele analogii de pe lerilori ii rei;a• 
lutui arpadian ci şi nordul şi nord-vestul Peninsulei Balcanice . 

56 Jon Radu Mircea, Quelques cvmideralions paUo{lraphiqucs el lin,qui s
liques ULL sujel de /'inscriplion votive de 1313 - 1314 a Slreis1ngeorgiu , în 
„Dacia", N.S„ XX, 1976, p . 63 şi urm . 

57 Vezi în acest volum studiul lui G. M ihăilă . 
58 La verificarea, corectarea ş i completarea citirii pisaniei am fost 

ajuta\! de prof. I. R. Mircea, căruia ii mulţumim şi aici. Sugestii pre\ioase 
am primit ş i de la Joana Cristache-Panalt. 

69 Acelaşi decor la Sl'. Sofia clin Conslanllnopol , sau pe Inscripţii fune
rare paleocreştine din zona rhenană ; W. Boppert, Die {rii.hchristlichen 
lnschti{len des M illelrheingebie/es, Mainz, 1971, p. 15 şi pnssim. 
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2) H K H & no4H(H)'hM1' U.P('b.KO)KI n 

3) M\OllJIM\ c(K'k)'l'dro r1wprH 

4) fii H Md'l'lpl B(om)Hli\ H &·b.ct: 

.5 ) X·b. c( K'k )'1'1!.Xa Hd noMOllJH 

6) '- -~ WCl'dK(ll 7)rnHi"" rp'kXoM·.~ KH('k)SOI( 

7) lid~~-l_f_ H Hd llOMOf.l.lb. H ClldCiHlf 

8) ţ ~ - WC'l' dKl\IHHf r p'k 

9) XMn nonov HdHf 

10) WOI( 01wziţH11t: .sorpdziţ'k 

adică, în traducere· · ~··+ La anul şase mii ş i opt u te şi două
zeci ş i doi, s-a început biserica cu ajutorul Sfîntu.lui Gheor
ghe ş i al Maicii Domnului ş i al tutUl'or sfinţilor pentru 
ajutorul şi iertarea păcatelor cneazului Balea ş i pentru 
ajutorul şi mîntuirea + ( ! ? ) ş i iertarea păcatelor popii 
Nane~ ( ş i ale lui ~ ) Teofil zugravul. 

În legătură cu citirea textului ş i cu întregirile propuse, 
se impun cîteva observaţii : 

a) în rîndul 2, unde o spărtUl'ă nu prea veche a distrus 
definitiv o porţiune de 7 cm lungime a tencuielii, întregi
rea ar putea să fie şi no4H(Kw)'hM„, pentru cazul în care 
s-au folosit litere mai înguste. Aceeaşi spărtură a afectat 
parţial şi rîndurile 1 ş i 3, fără a crea însă probleme de 
cit ire. Există cel mult incertitudinea dacă deasupra 
cuvîntului c(Kt:)-rdro se afla o titlă sau capătul de linie 
vizibil ar apa.rţina unui T mai înalt. 

b) în rîndul 5, cuvîntul Hd este nesigur. Urme vagi 
de vopsea par a sugera că acolo a fost scris iniţial un alt 
cuvînt , poate 3d, asupra căruia s-a revenit. La sfîrş itul 
aceluiaşi rînd ar fi posibilă şi citirea llM\0ti1b. H ; în acest 
caz, la începutul rîndului 6, unde primele două litere 
sînt foarte şterse, citirea ar trebui să fie Hd. 

c) În rîndul 7, a treia şi a patra literă din numele 
cneazului Balea sînt neclare, dar nu atît în sensul existen
ţei lor cît în acela al ligatUl'ii adoptate. 

. d) În rîndul 8, crucea de la începutul lui treze, te 
nedumerire. Explicarea ei pare să fi e sugerată de modul 
în care a fost scri. ·ă litera H, ce îi urmează. Acest H lasă 
impresia de a fi fo ·t scris peste alt cuvînt, foarte probabil 
peste un Hd. În ace t caz am avea de a face cu o modificare 
::;au corectare a pisaniei de către chiar autorul ei, care 
ini ţ i a l a intenţionat să o scrie în două fraze di ::;tincte. 

e) în rîndul 10, la sfîrş i tul numelui zugravului, ultimele 
două litere au fost cit ite 111' ( ~ i nu Tb., ceea ce ar fi dat 
numele de Teofit) datorită faptului că se vede un picior 
nare sugerează prezenţa literei 11 ş i deoarece cuvîntul 
următor, .sorp.t*t:, se termină în mod clar cu 'k. 

Oît priveşte conţinutul textului pisaniei, ne mulţumim 
cu acest prilej să relevăm doar două elemente. În primul 
rînd, textul ne pune în faţă numele unui personaj pînă 
acum necunoscut din familia cnezială de la Streisîngeorgiu : 
cneazul Balea. Numele este destul de răspîndit la romR.nii 
transilvăneni în secolele X IV - XV, fiind probabil folosit 
mai ales în familiile aparţinînd pătUl'ii feudale co. Numele 
a fost pus în legătUl'ă cu băl-alb (de unde şi bălan sau 
bălai) dar ş i cu bală - fiară sălbatică (de unde ş i balaUl'), 
pentru a nu pomeni aici decît opiniile mai răspîndite 61 • 

Din păcate, nu putem preciza în mod cer t locul pe care 
îl ocupă acest cneaz Balea în tabloul genealogic recon t i
tuit mai sus, deoarece nu avem nici un indiciu asupra 
vîrstei sale în 1313 - 1314, atunci cînd a fost consemnat 
ca ctitor. Dacă el ar fi fost la acea dată relativ tînăr, 
am putea vedea, în el pe tatăl cnezilor Zăicu din Strei şi 
Laţcu din Streisîngeorgiu, cei pomeniţi la 1377 pentru 
precizarea ascendenţei fiilor lor. Dar dacă Balea avea 
la 1313 - 1314 o vîrstă mai înaintată, atunci el ar putea 
fi considerat drept bunic al cnezilor amintiţi. În orice 

eo Printre cei mai cunocuţi feudali rom âni cu aces t nume, din sudul 
Transilvaniei, se numără jupan ul Balea , fiul lui Boar din Criscior, a testat 
documentar la 1404 (Hu rmuzaki-Densuşianu , .Documente, 12 , p . 433) ş i 

reprezentat !n tabloul votiv al b isericii de acolo (V. Drăguţ , op. cil., p. 47 
ş i fig. 36, 38). Pentrn acelaşi nume la rom ânii din nordul Transilvan iei, 
vezi R. Popa, Tara Maramureşului, p. 87-89 ş i sub voce. 

61 N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic romt'tnesc, Bucureşti. 
1963, p. 187-188. 
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caz, este în afara oricărei îndoieli că avem de a face cu 
strămoşul a cel puţin două dacă nu a toate t rei liniile 
familiare despre care s-a vorbit mai sus. 

A doua observaţie priveşte afirmaţia pisaniei că bise
rica „s-ar fi început" la; data indicată de text. Dacă 
întregirea şi traducerea la care ne-am oprit sînt corecte, 
atunci nu poate fi vorba decît de exprimarea unei mentali
tăţi proprii evului mediu românesc şi nu numai românesc, 
mentalitate pe care o regăsim şi în pisania tabloului 
votiv din 1408-1409 şi după care o restaurare, transfor
mare, adăugire sau poate numai zugrăvirea unei biserici 
mai vechi, moştenită de la înaintaşi, erau socotite ca o 
adevărată „ctitorire" a monumentului respectiv. Putem 
spune aceasta deoarece, dincolo de argumentele strict 
arheologice despre care va fi vorba, pisania din 1313-
1314 S'i ansamblul de pictură murală care îi corespunde 
nu se află p e cel mai vech'i strat de te ncuială, ci pe oel de-al 
doilea strat. Chiar ş i în spărtura exi stentă în cîmpul pisa
niei se vede, cu claritate, ex istenţa dedesubt a unui strat 
mai vechi de tencuială, cu suprafaţ;a îngrijit netezită. 

Săpătura arheologică nu a putut stabili dacă în anul 
1313 - 1314 s-au produs lucrări care să afecteze elevaţia 
monumentului de la Streisîngeorgiu. S-ar putea ca refa
cerea pavimentului de lespezi, refacere despre care a fost 
vorba în consideraţiile asupra stratigrafiei, să dateze din 
acest an, după cum s-ar putea de asemenea ca cel mai 
vechi pavim ent de cărămidă să dateze din 1313 - 1314. 
Sîntem înclin aţ i mai degrabă pentm adoptarea celei de-a 
doua ipoteze şi, din această cauză, nu excludem even
tualitatea ca între data înălţării monumentului ş i anul 
1313 - 1314 să se mai f i produs o fază de transformări 
a monumentului 62• Din punctul de vedere al criteriilor 
strict arheologice, inceititudinea se datorează faptului 
că între pavimentele succesive r.u au fost găsite materiale 
care să le dateze cu precizie precum ş i împrejurării că 
raportmile acestor pavimente cu diferitele porţiuni ale 
zidurilor monumentului nu •înt întru totul concludente. 

În ceea ce priveşte stratul mai vechi de tencuial~ 
care sub rezerva cercetărilor viitoare asupra decorului 
p ict~t, poate fi con siderat ca fiind de la data înălţării 
monumentului, porţiunile din el, azi vizibile datorită son
dajelor sau degradărilor suferite de straturile ulterioare, 
sînt prea m ici pentru a permite precizarea ex i stenţe~ 
unor zug l'ăveli ini ţ i ale sau eventual a unei pi::;anii ma! 
vechi. Pe alocuri, el pare a fi acoperit cu o substanţa 
neagră. , a::;emănătoare funinginii, fapt ce sugerează pro.~ 
ducerea înainte de 1313 a unui incendiu care ar putea fi 
legat eventual de stratul subţire de pămînt negru, cu 
arsură şi cărbune, surprins deasupra vechiului pa-:imvent 
de lespezi 63 • Dar p e acest mai vechi strat de ţ encuia_la se 
văd foarte clar, pe pioforul de nord al arculu'i de t_numf, 
cîteva li tere din alfabetul chfri lic, zgîriate acolo îna1,nte de 
dep1merea peliculei negr'ioioase ce ar putea reprezen~a ur
rnele unU'i 'incendiu. Ele ne încredinţează, la fel ca ş 1 con
tinuitatea neîntreruptă a necropolei, că rnonu_mentul_ d_e }a_ 
S treisîngeorgiu a apar,t'1:nut de la început 'Une'l colectivi.taţ~ 
care se exprima în son:s prin 'intermediul alfabetului ~ 'l 
- foarte probabn - al l?>mbi'i slavone. Pisan ia de la 1313-::-
1314 ş i însemnările slavone din secolele XIV -XV zg1-
riate pe pereţii din altar dovedesc, dacă mai era nevoie, 
că această colectivitate era românească . 

Necropola . Datorită marelui număr de inmormîntări 
practicate succEsiv în imediata vecinătate a monumen
tului , posib ilităţile de cercetare metodică a etapelor mai 
vechi de tunet.ionare a cim itirului au fost foarte limitate. 
Au fost indiv'idualizate în săpătură, numerotate şi cer
cetate, un număr de 114 morminte, dar dintre acestea 
doar cîteva contribuie la stabilirea vechimii ş i a fazelor 
de evoluţie a necropolei. Numărul redus al acestor. din 
urmă morminte, care merită ca.Jificativul de „mormmte-

02 Ipoteza aparţine Iul ş . Popescu-Dolj , ca re invocă în acest sens obser
va ţii făcute asupra bolţilor din altar . 

03 Vezi mal sus p. 15 precum şi profilul din fig. 7. 
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cheie", este compensat de claritatea s itrn1ţiil\.H' surprincs 
şi de cer t itudinea concluziilor. 

Pe de altă parte, lăsind în afara atenţiei noastre cele 
cîteva zeci de morminte recente, din ultimii 100 - 150 
de ani, care au fost doar localizate topografic fără a f i 
numerotate sau cercetate, nia.i putem aduce în discuţie 
un număr de cca 20 de morminte vech i, anterioare seco
lului al X IV-lea. Existenţa lor este atestată de piesele de 
inventar fun erar - podm1be şi monede - gă ite în pă
rnîntul de umplutură al grop ilor unor morrninLe mai no i. 
Desigur că toate aceste eifre, aceea a morm intelor vechi, 
identificate ş i individuali rnte prin i:;chelete întregi :>au 
fragmentare, sau cn1 a morm in te lor di1:>truse complet 
de îngropări le ulte1'ioa re, nu reflectă numărul rea l al 
înmormîntă,rilor practicate aic i de-a hmgul timpului. Acest 
număr nu poate fi stabili t dato l'i tă folo1:>irii intense, pentru 
îngropăr i ·ucce ··ive, a unui teritoriu relativ mic. 
_ înainte de a ne ocupa de diferitele grupuri de mor
m inte, se cere făcută o precizare foarte importantă i;entTU 
aprecierea s ituaţiei de ansamblu. în interiorul părţi i vechi 
a monumentulu i, deci în navă ş i în a,Uar, nu au existat 
decît patru morminte. Ele ,·e află pe un singur ş ir, în 
navă, oferind posibilităţi de datare rela tiv precii:;ă. Cel 
mai vechi din tre. ele (M. 37 - vezi pe p lan ) se afh1 în 
partea de nord a navei, la adîn cim ea de numa i 0,60 m 
în raport cu primul paviment ş i a avut, ca inventar, 
llll inel de argint cu pecete de la sfîrş i tul ecolului al X IV
lea ·au în ceputul celui următor 64 • E ste vorba foarte pro
babil de mormîntul personajului la care se referă o lungă, 
in scripţie în limba slavonă, zgîr iată în altar pe stratul 
de pictură din 1313-1314 de pe peretele sudic al acestuia, 
inscripţie în care se spune că „a răposat . . . Elina, ş i s-a 
îngropat în biserică . , .. " 6". Textul indică ziua de 1 ianua
rie, probabil pentru pomenire, dar nu precizează anul. 
Alte trei morminte, mult mai adînci (M. 38, M . 39 ş i 
M . 12), se aflau la sud de c~l abia pomenit, primul dintre 
ele tăind pe jumătate groapa lui M . 37. E le Rîn t relativ 
recente, de la sfirş i tul secolu lui a, I XVIII-lea ş i de la înce
putul secolului al XIX-lea, tlatarea lor fiind at> i gurată 
atît de inelul de am al lui M. 39 cît şi de restmi de îmbră
căm inte . Jn afara acestor patrii, rnurrn'inte nu s-a rna,1: _prac
l'foat ni01: o altă îngropare în 'interioru,l părţ1>i veclâ a b'iseri01>1: 
d'in S tre'ÎS'Î:ngeurrr1:i1, ş-1: - totodată - nu s-a surprins în 
nic'i i1,n lua o s1:ti1,a,tfo care să ateste, prin observaţ'i'i strati
grafice sem, pn:n descup er'ir'1: de oase umane răvăş1:te , distrii,
gerea unor rnonnintr! vech:i prin săparea şanţtt:rilor de fu,n
daţie ale b'1:ser'ici,1: de piatră sau prin îngropăn: iilierfoare . 

Delimitînd 1.nmormîntări l e prin cri terii cronologice, lm 
prim grup format din 6 morminte Re plasează într-o epocă 
anterioară construirii b isericii de zid. Datarea lor rela
ti vă, în raport cu momentul înălţării actua lului monu
ment, a fost po ibilă d~1torită t> i tuării acestora în imediata 
vecinătate a temeliilor ş i se bazează atît pe constatarea 
că talpa temeliilor acoperă o anumită porţiune din um
plutun1 gropilor de morrnînt cît ş i pe absenţa pigmeuţ; ilor 
de mortar ş i de cărămidă din pămîntul de umplutmă a 
gropilor. Este foarte probabil ca ş i alte morminte, situate 
mai departe de zidurile biHericii, să-i fie anterioare, dar 
în acest sen .. nu s-au putut face observaţ ii stratigrafice 
concludente care să suplinească ab::;enţ;a inventarnlui fu
nerar. 

Cinci d in t;re acet>te morminte a'u apăru t pe laLLu·~1 est i că 
a a lta1ului, in e:xter io1ul monumentului. Este vorba de 
fapt despre porţiuni foarte mici din umplutura, unor gropi 
de morm in te, mai adînci cu 0,10 - 0,15 m decît talpa 
temeliei b isericii, tăiate în cea mai mare parte de înmor
mîntări ulterioare practim1te în gropi mai adînci. Una 
din tre aceste gropi de mormînt, con ţ;inînd cîteva oase din 
scheletul unui cop il notat ca M. 56, păstrate 1:n s-itti, sub 
talpa temeliei altarului pe o adîncim e de cca 0,40 m (limita 
de vest a gropi i mormîntulu i a putut fi precizată lucrîndu-· 
se sub temelie), a fost tăiată de groapa lui M . 57 despre 

04 Pcntrn podoabele din secolele X IV- XV l Ir găs ite ca inventar fun e
ra r, vezi stncliul lui Gh. Ba llag. 

u:; Te1\Lu1 n fost descifrat ele prof. I, R. Mircea. 
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care va 1' i vorba mai jos ş i care 1:>e dalează, prin inventarul 
său, în prima jumătate a secolului al XII-lea. Altă groapă 
de mormînt mai conţinea, un fragment de craniu, notat 
ca M . 16, fragment care a fost găsit lipit de talpa temeliei. 
Este deci .- igm că cei care au :;;ăpa, t şanţul de fundaţie 
al temeliei au găs i t în acest loc un rnormînt mai vechi. 

Singurul mormînt cu inventar funerar din acei:;t grup 
de înrnormîntăr i anter ioare b isericii de zid a apărut pe 
latura de nord a navei şi a, fost notat m1 M. 69. Groapa 
lui a putut Ji surpl'in ·ă pe profilul eHtic al secţiunii a 
VIII-a (vezi l'ig. 9) . D in 8Chelet nu a nrni răm as 1:n sit1,1, 
decît craniul , Testul fiind tăiat de morminte mai noi. 
Umplutura gropii lui M . 69 a, fost din pămînt negru cu 
fragmente de cărbun e, fără p igmenţ i de mortar ş i fă.ră 
bucăţele de cărăm id ă, deosebindu-se prin aceasta în mod 
cla r de umplutu ra grop ilor mormintelor M. 64 ş i M . 63, 
c~ue o suprapun . Şanţ;ul temeliei b iser icii de zid ~1 fost 
săpat la, 0,25 m sud cle marginea gropii lui M . 69 în timp 
ce 1:-rrop ile morm intelor M . 64 ş i M . 63 au fo st săpate chiar 
lîngă temelie, folo ·ind-o ca latmă. Toate aceste observaţ;ii 
fac ev ident faptul că M. 69 este anteTior bisericii de zid 
în vreme ce M. 64 ş i M. 63 d atează din t im pul ex istenţe i 
bisericii. 

Întîmplarea a făcut ca aceste trei morminte suprapuse 
să aibă toate inventar funerar, care să confirme obser
vaţ iile stratigrnfice. Cît p riveşte cel mai vechi dintre mor
m inte, inventarul lui a comtat din două inele de buclă 
d in argint cu capătul intors în formă de S, găs i te amîn
două pe partea .·tîngă a cnwiului. Unul din tre ele, păstrat 
întreg, confecţ ionat din sîrmă de argint de bună calitate, 
groasă de 1,2 mm, are diametrul de 17 mm. Capătul 
lăţit prin batere, pînă la 3,5 mm , este decora t cu patru 
caneluri longitudina le ş i răsuc i t în forma literei S. (vezi 
fig. 13 /15 - 16). 

A I doi lea inel, identic ca dim ens iuni, are capătul rnpt 
puţin mai sus de începuLul decorului canelat, ceea ce ne 
as igură că id entitatea p ie,·elor se f:':xt inde ş i la formă 
Rau decor. 

Antici pînd cfatarea fazelor necropolei ş i a rnomu:nen lului 
ele zid, 1JU1 em preeiza că inven k11 ul morrn întului M. 69 
se pl ai:;ea,ză în a doua jumătate a secolului a l XI- le:L K:,:u 
la începutul t>eco lului al XII- l e~1 66 • Ex i Hteoţ,~1 ~tcesie i p ri1To 
faze a necropo lei, ~Lnter ioară bi i,;e rieii de zid, trebuie deK iglll' 
pu8ă în legătLU ă cu ex iHtenţa unui mai vechi monumrni 
el e lemn, despre caTe a fm;t vorba cu prilejul observaţ; iilor 
privind :-;Ln1t igra lfa din acest loc .. Judecînd s i tuaţ i ~1 în 
funcţ i e de topogrnfia, <l eHcoperirilor, putem merge ebi~H 
mai dep a1te, aJirrnînd că b?·sen:ca de lemn a av11t ace loş-1: 
plan ş1: aceleaş1; dim ensiurâ ca şi bfaerica de Z'id care 'i-a 
lu,at locul . 

E ste semnificativ, în acest sen ., faptul că nici w~ a 
dintre cele şase gropi de morm inte, determinate Rtrn ti
grafic c~1 fiind mai vech i decît biser ica de zid, rm este 
tăiată de şanţurile de fundaţie ale acesteia din urmă ş i 
că, în general, nu au fost nicăieri surprin. e distruge1i do 
morminte produse cu prilejul săpări i acestor şanţmi, aşa 
cum am sublin iat-o puţin mai sus. ];..,aptul că gropile de 
morminte clin prim a fază a necropolei, situate pe la turn 
de est a a ltarului, au umplutura, suprapusă, , pe o d i stanţR. 
de cîtcva zeci de centimetri, de către t alp a iunda1i< i 
bisericii de zid, Re expli că în m od logic prin în locuirea unu i 
perete ele lemn anterior, sprijin it foa1te probabil pe o 
talpă· , gros de 0)30 - 0,40 m, cu un zid a că rui t eme lie 
avea grosimea de aproape un metru . 

Mormintele din prima fază a necropolei i:;înt as tfel 
dispuse încît lasă im pre ·ia că r e ·pectă planul b iserici i de 
zid, deci p lanul urmi monument ce le este ulter ior. Con ti
nuitate~1 topografică dintre aceste morminte şi cele a.par
ţinînd fazelor urm ătoare, d in vremea existente i monumen
tului de zid, ne dă dreptul să afirmăm că prfrnt1,l monu
ment, d1:n lemn, ridicat p e acest loc, se compunea şi el d1'ntr-o 
navă rectangti,lară Ş'i 1,1,n altar pătrat, ou tlimens'iUn'i în rnod 

ooAşn cum seva n ră la in cele ce m111 enz17i. an ii 11 3 1- 1 14 1 rcp rczin U\ 
un term en ante qucm penlru invenlnn1l lui M. (\ \), 
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practic identice celor ale mon'llment7tltl1: cu care a fost înlo
cuit şi care mai stă şi az'i în p fofo are . 

.Al doilea grup de morminte e,'te form at din cele m a i 
vechi îrunormîntări pract icat e în jurul bisericii de zid. 
Plasăm în mod convenţional liro ita cronologică superioară 
·a mormintelor din acest grup în secolul al XIV-lea, por
nind de la considerentul că , de pe la mij locul ace ·tui secol 
înainte, dat area şi particularităţile stratigrafice ale necro
polei au o mai mică importanţă pentm concluziile noastre, 
datorită cunoştinţelor pe care l e avem deja aRupra monu
mentului pe carn îl înconjură . Morm in t elor ulterioare mo
mentului con::;truiri i bi:,;er ici i de zid ş i anterioare Hfîr
ş i tului secolulu i al XIV-lea t rebu ie iu schimb ·ă le aco r
dăm o atenţie deosebită, atît p entru a data cu a jutom1 
lor cît m a i strîns zidirea monumentului cît ş i p entru a 
, tabili continuitatea necrnpolei. 
Numărul exact al mormintelor din acest a l doilea oTup 

rămîne cu totul ne:,;igur, datorită fapt ului că doar o mică 
parte a îrunormîntărilor, :,;en sibil mai mică decit 50% , 
s-a făcut cu inventar funerar precum ş i ca mrn are a fap
tului că foarte puţiine morminte fără inventar au putu t f'i 
datate, pe criteTii str a tigrafice 67 , în secolele XII - XIIT. 
Putem totuşi preciza că. , din t re mormintele indiv iduali 
zate p1'in schelete Rau fntgmente de schelete găsite fa S'1:tii 
iu ăpătură ş i conţinînd inventar fun erar, cel puţin 12 
aparţiin acestui grup. Lor li se adaugă cele c ai 20 de mor
minte d istruse din care provin pieflele de inventar fun e
rar anterioare secolului al X I V- iea, gă,· ite în pămîntu l 
de umplutură al unor morminte m ai noi p recum şi cîteva 
morminte fără inventar, datind dinainte de Recolul al 
XIV-lea p e temeiul faptului că sînt tăia te Rau Ruprapm;e 
de morminte cu inventar din secolele X IV - XV. Grupul 
cuprinde deci cel p·u ţ in 35 de morminte, clar condiţiile 
evocate ca şi descoperirea, unor piese ele inventa r· d it1 
·ecolele XII - XIII ş i chiar a unor morminte din ace:,; t 
grup pînă la o di . tanţă ele cca 20 m de biserică 68 , fac 
ca cifra noastră să nu fi e semnificativă nici măcar ca 
ordine ele valoare. 

Datorită importanţei lor deo:,;ebite, vom tle:-;c rie în 
detaliu uncie dintre <tceHLc morminte. 

M. 24. înoTopat la colţul de sud-eHL ~Ll naivei, în sicriu 
de lemn. Groapa lui cobora cu 0,30 m mai joH decît ta,lpa1 
temeliei b i:-;ericii ~ i intnt Ruh temelie, în clirec\iia, :nord, 
cu 0,30 - 0 ,3!) m .. E st e totu.; i cu certi tudin e un mormînt 
pract icat ulterio r con.· t ruiTii monumcntulţ1i de zid deoa rece 
în umpluLurn gropii fl-au gă:-; it, pînă La fund, fragmenLe de 
m.ortar care nu pot proveni clecît de la p erforarea nivelului 
de conr-;trucţie a, bi:,;ericii . .A <tvut ca inventa r , lînrră Limpla 
'tingă, un inel ele buclă din îrmă de argint, cu unul dintre 
capete lăţit ş i întors p e traiseul unui semicerc (fig. 13/6) . 
S-au conservat doar membrele inferioare şi o pa,r tc a 
craniului, rnstu l scheletului s-a calcinat. 

M. t.4. Craniu conservat 1in S'1:til la, 3,30 m ·ud-est de 
altar, r estul scheletului fiind distrus ele înmormîntări 
ulterioare. Lino'ă tîmpla dreaptă :,;-a gă,· i t un inel ele buc l~t 
clin argint ·u capătul lăţi t şi întors în formă de , decorat 
cu două şenţuil'i longitudinale (fig. 13 /23 ). Suma clin care 
este confecţionat are grosimea, de 1,2 mm iar diametrul 
inelului (puţin deformat) este de 17 mm. Poziţia oaF;elor 
con ervate indi că o orientare VNV-E E care e ab ate 
cu 24° de la aceea normală, abatere ce C<tracterizcaz~t 
cîteva dintre înmormiutările practicate în această p arte 
a necropolei precum ~ i - după cum se va ~trăta mai jos 
unele morminte m a i r ecente. 

07 Crite rii dccur«încl clin c ronol og ia re l a ti vă a necropo le i şi, în puJin c 
ca zuri , din posibilitalc:i ele a integra in aceas lă cronologic r c lali vă c ile un 
morrnînt cu cl ată ce rlă. 

08 Revenim as upra ce lor consemnu le în 1!l75, re l'erilor la s il uarea t utu 
ror morminle lor din secolele X I! - X !J l numai in jurul pă rJ i i !.l e es l a monu 
mcnlului (R. Pop a, Stre i.~î ngeorgi u , Ei1t :t.cuguis, p. 55). Penlrn lop oarari a 
necropol ei. vez i mai jos. 

00 E. Unger, Mar;uar t!rem hal âro:6, B ucl npestn , 19li0, J" , nr . 52. Dnlo
ri\ rn loate delermină ril e 1111111ismnlice Lovnrilsci E lcnn l săceseu ele la Cn bi
nelul Nu111i s1m1 li c n i B ib liolec ii Acaclemj cj i , S, Hom â njn , căr e in ii 111111-
l·llmim ş i p e a cens li\ cn le, 

25 

l~ ig. 11. llelie!ul creştin de ln Streinîngeorgiu; o) Ioto, IJ) de en. 

M. t.6. JYJormînt răvă.;it de îngropări ulterimtre, :,; iLrnLt 
la, 3,GO m . ud-est ele altar. I-a ap:-trţinut ca inventar, fără 
a, se putea, preciza locul de depun ere, o monedă o·ăurită 
de la Beht II (1131 - 1141) 69 . 

M. 51. Schelet îngropat la, 0,80 m sud ele alL~n, clin care 
s-a,u păstrat in s itil membrel inferioare ş i baz inul, cu 
orientare ce re:,;pectă riguro.· :-wul vest-e"t. Un craniu 
găsit puţin deplaisa.t :,;p re nord, p are de asem.cnea a-1 
aipar~ină . Între oasel b azinului, <tcolo unde se afla un a 
sau amîndouă mîini le, un inel cu C<Lpete a.propiaitc ş i 
lăţite prin baLerc, confecţionat prin ră:mcirc«L ~" trei sîrme 
de argint (fig. 13/1). La jumătate<1 înă l ~imii femurelor, 
cîte un inel ele buclă clin sîrmă ele argin t groasă de 1,2 mm, 
cu capătul lăţ i t, prost conservat, dar care p are a indica 
totuşi a,p arten n~a la tipul ele inel de buclă cu capătul 
răsu it simplu, p e tra. eul unui Remicerc (fig. 13 /12 - 13). 

M. 57. Schelet îngropat pe latura e tică a al tarului, 
H1 cărui temelie a serv it drept margine vestică a gropii 
mormîntului. Groapa lui a •ecţ i on at umplu tura gropii 
lui M. 56 care este ainLerior bi. eri cii <l.e p i«1itră ~ i despre 
care a fost vorba mai su . . Scheletul a fost ta, rînclul lui 
tă i a,1; în bnn~t mă:;;m·ă, de îngropări ulteriorwc, dar au 
rămas tot.u~i i11 «il1,1, craniul cu cele două bumerusuri ş i 
cu o parte a, colormei verLebra le. A a,vut pe maxilarul 
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inferior alunecată foar te probabil din gură, o monedă de 
la Bela' II (1131 - 1141) 70 • î n umplutura gropii lui s-au 
O'ăs i t fragmente de mortar . Deasupra m1selor s-a găsit o . 
mormîntul notat cu M. 58 care a avut de asemenea mven-
tar funefitr ş i a cărui groapă s-a oprit cu 0,35 ro mai sus. 

M. 58. Schelet. de cop il îngropat pe latura de est a 
<1ltarului, exact deasupra gropii lui M. 57. Deranjat pa!ţi~t~ 
de îngropări ulterioare. Aproape de creştetul craniului 
s-a găsit un inel de buclă din sîrmă de argint groasă de 
1 ,4 mm, cu capătul mult lăţit (4,5 mm), decora~ cu patru 
şen ţuiri longitudinale ş i întors în formă de S (fig. 13/24). 
Diametrul inelului este de 18 mm. 

M. 64. Mormînt practicat pe latµm de nord a navei, 
groapa lui folosind t emelia zid~lui c~ margi?-~ de ~ud. 
Conţinea fragmente de mortar _ Ş L bucaţele mlCL de vcară
midă în umplutura gropii. .Dm schelet nu s-a pastrat 
1>n s·itu decît craniul, restul a fost distrus de înmormîn
tări ulterioare. Scheletul pare a fi aparţinut unui copil 
( fetiţă ~ ) de 8 - 10 ani. Lîngă craniu s-au găsit două inele 
de buclă din sîrmă de argint , groasă de 1,2 mm. Unul 
wntre ele a avut capătul lăţit dar acesta s-a rupt . Al 
doilea inel de buclă ~tre capătul lăţ;it prin batere pînă la 
4 2 mm decorat cu t rei şenţuiri longitudinale şi în tors 
î1~ formă de S. Diametrele celor două inele variază între 
19 ş i 24 mm dar amîndouă piesele sînt deformate (fig. 13/ 
17 - 18 ). Groapa mormîntului acoperea, în profil, pe 
aceea a lui M. 69 , anterior bisericii de zid ş i era suprapusă 
la rîndul ei de groapa lui M. 63 ., datat cu două monede 
în a doua jumătate a secol:ul~1i al XVI-lea (fig. 9) . . . V 

M. 85. Mormînt situat la cca 20 m nord de bi. en ca. 
Din schelet ·-au conservat doar fragmente de craniu, 
un humerus ş i membrele inferioare, restul s-a calcinat. 
Aproape de t împla dreaptă s-a găsit un inel ~e buclă din 
sîrmă de argint groasă de 1,3 mm, cu unul dmtre capete 
l ăţit pînă la 6 mm, lipsit de decor şi întors în formă de S. 
Diametrul inelului est e de 25 mm (fig. 13/19). 

M. 93. Mormînt situat la 3,70 m nord de nava b isericii: 
Nu s-a conservat ·in situ decît crani").11, restul scheletului 
R-a calcinat sau a fost distrus de înmorrnîntări ulterioare. 
Sub craniu s-a găsit o monedă de la Ladislau IV (1272 -
1290) 71 • 

M. 95. Mormînt situat la 22 m nord de biserică. S-a, 
dezvelit doar o porţ iune a craniului, rr1maRă in s·itu la 
mar O'inea unei gropi ulterioare de mormînt. La 0,20 m de 
t împla stîngă s-a găsi t un în.el de buclă din ~îr~ă. de ~1i.rg i~t 
groasă de 1,1 mm, cu unul dmtre capete puţm la \,1t, taiat m 
unghi ascuţ i t ş i întors pe t raseul unui semicerc. Diametrul 
inelului este de numai 16 mm (fig. 13/11). 

M. 911. Mormînt situat .l a cc~1i 21 m nord de biserică . 
Din schelet s-a păstrat fr1, situ doar o porţiune din zona 
bazinului restul a fost distrus de înmormîntări ulterioare. 
P e o fal~ngă de deget s-a găsit un inel mic confecţionat 
dintr-o singură bucată de tablă ·ubţire de aramă, avînd 
placa circulară decorată cu un mot iv . r~diar . (elem~n~ 
veO'etal sau cruce stilizată ~ ). Pe porţiunile dm veriga 
ca; e încadrează plac~t sînt gravate motive decorative 
liniare foarte prost conservate 72 . 

Acest al doilea grup de morminte, al cărui cel !nai vechi 
element sigur de da tare îl reprezintă moneda dn:1: 1131. -
1141 este ulterior datei construirii monurnentulµi de zid. 
La a~eastă încheiere ne duc mai multe observaţii conver
gente şi clare. Gtupul de morminte ne oferă un termen 
ante q·uem pentru data la care bi er ica de lemn a fost 
înlocui tă, cu monumentul păstrat pînă azi. ~ B iserica de 
zid a f ost pr-in urrnare constru1:tă îna1:nte de mijlocul seco
lulu·i al X II-Zea sau, dacă acceptăm op·iniile p r-i·1rind scurta 
cfrcula,tie în tfrnp a monedelor arp ad·iene, cel tîrz·iu în dece
n ·iul p atru al secolulu1: nurnit. 

Din morminte distruse integral de înrnormî11tări ulte
rioare, provin piese de inventar funerar datînd_ ~in secolele 
XII-XIV ş i care , e cuvin menţionate t ot a1c1 deoarece 

70 Idem. 
71 I. Rengjeo, Corpus cler m illela//er/icllen M ii nzen liOll J(roalien , S lavo

nien, n almali en und Bosnien, Gra z, 1959 , p. 23. 
7 ~ Vezi mai jos, p. 53 ş i fi g. 1/1. 
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contribuie la completarea imaginii ace, tei a dou.a faze a 
necropolei. Nu pute~ desi~ur ex.cl:ide_ event~a_ht_atea ca 
unele dintre aceste piese sa provma dm ~01m~nte ante
rioare bisericii de zid, făcînd deci parte dm primul grup 
de morminte. 

- Inel de bronz confecţ;ionat prin răsucirea a t rei 
sîrme, cu capetele libere, uşor deformat rombic, cu diame
trul mare de 25 mm (fig. 13/2 ). 

- Capătul unei brăţări sau al unui colier de bronz, 
confecţionat din t rei sîrme răsucite (fig. 13/3 ). 

- 5 inele de buclă din sîrmă de argint cu unul dintre 
capete lăţit şi întors scurt , pe t raseul unui semicerc. La 
t rei dintre piese, capătul este decorat cu cît e două şen
ţuiri longitud~ale . Starea de_ conse~v~~·e foar te bună .a 
două dintre piese exclude once posibilitate de confuzie 
cu inele de buclă cu capătul în formă de S, de la care să 
se fi rupt even tual capetele (fig . 13/7 - 10). 

- Inel de buclă din sîrmă de bronz groasă de 1,8 mm, 
cu capătul puţin lăţit şi întors scurt , pe traseul unui semi
cerc. Diametrul inelului este de 24 mm (fig. 13 /14). 

- Inel de buclă din sîrmă de argint groasă de 1,2 mm, 
cu diametrul de 18,5 mm, cu capătul lăţit, fără decor 
v izibil, întors în formă de S (fig. 13/25). 

- 2 inele de buclă din sîrmă de bronz, cu unul dint re 
capete lăţi t şi întors în formă de S. Un inel este înt reg 
ş i are diametrul de 32 mm (fig. 13/21), al doilea fragmentar , 
are capătul lăţit decorat cu t rei şenţuiri longitudinal e 
(fig. 13 /20). 

- 3 inele de buclă simple, d in sîrmă s·ubţire de bronz, 
cu capetele aprop iate (fig. 13/28 -30) . 

- Aplică trilobată din tablă de am, cu lobii uşor con
cavi ş i diametrul max im de 11 mm (fig. 13 /4). 

- Fragmen t dintr-o plăcuţă ( circulară ~ ) de argint , 
cu marginea decorată cu două şiruri concen trice de incizii 
liniare (fig. 13/5 ). 

- Fragmen te de la alte cca 10 inele de buclă sau dife
rite podoabe, din argint sa,u bronz, prea mici pentru recons
t ituirea grafică a pieselor de la care provin, dar încadrîn 
du-se, foarte probabil , î.n t ipuri le descrise mai su f: . 

- Inel (de buclă ~ ) din sîrmă de argint groasă de 
2 mrn , eu C<Lpelele simple ftp rop iate f:\ Î <l iametrul de 2r; mm 
(fig. 13 /26 ). . "î 

- 14: monede din secolele XII- X IV, dintre care 2 
din secolul ~Ll X II-lea, 4 ·din secolul al X III-lea, ~ i 8 din 
secolul al X IV-lea 73 . 

L~t toate aceste mait eriale, ca.re acoperă n er ioada de 
t imp cuprin să între domnia lui Bela al II-lea (1131 - 1141) 
ş i a doua jumătate a secolului al X IV-lea , se mai adauiră 
unele fragmente ceramice datînd din ~cPeaşi vreme. Ele 
vor fi prezentate împreună cu ceramica găsită în complexul 
reşedinţe i cneziale cercetate la cca. 60 m vest de mnuu
ment 74

• F acem excepţie cu fragmentele unei căldări de 
lut , găs i te în altarul b isericii, care pot fi luate în discuţie 
pentru datarea construirii monumentului. 

Aşa cum s-a precizat, întreg interiorul altarului a fos t 
răscol i t de gropi astfel încît pozit ia strati grafică a materia
lelor gă ite acolo este nesigură . Dar deoarece fragmentele 
de căldare de lut gă.s ite în pămîntul de umplutură provin 
toate de la aceeaşi pie ă, care de altfel s-a ş i întregit 
parţial (fig. 14 b), este mai mult decît probabilă prezenta 
respectivei căldări, ca piesă în treagă , în altar . Cunoaştem 
pentru o asemenea situatie şi o analogie foarte convingă
toare. O căldare de lut întreagă a fost îngropată în alta
rul b isericii din secolul al XII-lea de la Cbotin (reg. Komar 
no) în Slovacia, unde a fost descoperită de cercetările 
arheologice 75 • 

în ceea ce priveşte datarea căldării de lu t găsite în 
altarul bisericii din Streisîngeorgiu ş i pe care o putem 
pune în legătură cu momentul construirii b isericii de zid, 

73 D e la Ştefa n III (11 62 - 1172) , Ştefan V ( 1 27.0 - 1 27~) , La disla u 
JV (1272 - 1290) , Ca ro l R ob er t (1307 - 1:342), L ud ovic I (1342- 1382), 
Maria (1382 - 1387) ş i Sigismun d (1'387 - 14 37) ; Un ger , I. 81, 87, 288, 
~ 1 5 ş i Sclavonia , 11 . 

74 Vezi mai jos , p. 59 ş i urm. 
75 A. H abovstiak, N d/ezu slredovekych li/in enycli kollikov na S /o ven sk u , 

in „Zhorn ik Bra tislava" , 48, 1974, Historla, 14, p. 134. 
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Vin. l!.'. Pisania din J:JJ3-13H.. 

fă,6'L însă a ex clude prn;ibiliLa,Lc<L prezenţei Hale acolo 1ncă 
dimtinLe, în altarnl bisericii ele lemn, cerce tăril e privind 
ace ·L gen de ma te1·ic.tle nu „înt în că a tit de a,va,ns<Lte în cîL 
să permiL:\ încadrări cronologi ·c foarLc Htrîm;e 76• Oricum, 
perioada cuprint;ă intre sfî r~ i t11 l secolului a l X I -lca, '! i 
mijlocul Recolulu i a l X II-lea ni He p~tre cea ma.i potriviLă 
pentru da tare<t p ietie i. 

Tot în alta,rnl bisericii, în 8ol ră ·eolit de gropi Lîrzii 
~ i alături de fmgmentclo căldării de lut, , -au gă, it p atrn 
p~1ndant iv de sticlă albasLră care au făcut obiectul unei 
descri ri amănun~ i te în .· tudiul publi a.t, după ca.mpania, 
de săpături din 1975, ~ i pe care le-am da.Lat, cu oarecari 

76 în l egă lură cu atr ibui rea aces tor că l d ă ri pecenegilor (P. D iaconu , 
Cu pri1Jir e la probl ema câl clâ1 ilor ele Iul în epoca f'euclală tim pur ie (sec. A. 
X 1 IJ ) în „S.C. l.V ." , V ll , 3- 4, 1956 , p . 42 1 ş i urm . ia r ma i rcce nl, dar 
cu nunn\ ă ri ş i rezerve, A. l-laboY s~ iak , op . cil„ p. 12:3 ş i urm .), Lrcbui e obser
vat că la s lacliu l ac lu a l a l ·e rcc tă r il or , accs lc ma lcria le nu pol fi puse în 
Trans ilva nia pc seama unui a numiL e lnic. ExcepLîncl anum ilc zone p erife
rice a le Tra ns il va niei , că ldăril e el e Iul par a nu li ps i din nici o a şcz:ne da linei 
din secolele X I- X lll. Răm în c de s tabi liL cl acă apar i\ ia aces lor ma Lcria lc 
in inleriorul a rcu lu i ca rpa ti c p oate fi pu să cvenlua l în l cgălură cu p ece
negii. D a r p cnlru aceas la ar trebui mu lt ma i bin e cunoscnli\ tipologin că l 
dărilor el e lut ş i clnla reii lor ronrlc s trin să. 
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rezerve, în cpoc:1 conHtruirii monumentulpi de ziu 77 • În 
c:-1mp<t ni;-1 de cercet~Lri tlin 1.976 s- <:t găti i t un alt pa.nclantiv 
foar te atiemănător , to t d in s L iclă alb:-u; tră , lucrat cu ace
lea~ i 1m1tiri~c ca, ş i primele patm. El esLe într-o 1:1 Larc mai 
bună de com;ervare, pă.8tl'Înd aproape inteoTal toarta de 
agăţare care, după cum He poa,te ob1:>erv~1 pe aceas tă 
pieRă, a avuL forma unui cîrlig răs uc i t, cu un singur punct 
de prindere pe corpul p :-wdantivulu i. Oi;:1mctrelepandan
tivului sînt tle 5 ,2 ş i 4·,2 cm (fig. 14 a ). 

P andantivul <răs i t în 1976 a ·ervi t drepL invenLar 
fun erar într-un mormînt 1:> itua t pe latura de nord <t navei, 
îJ1 exterioml b iHeri cii (M. 27) . El a fo .-t depu8 8ub et«tniul 
flcheletului. MormînLul nu a puLut fi da tat prin nici o 
:-t l tă ob crva~ i e în afara aceleia că, datorită. prezenţei 
fragmentelor <le morLar 1n pămîntul de umplut1ll'ă a,l 
gropii, el ap :-1r(iine în mod cert epocii de după con ·truirea 
bisericii de zid. 

R eferitor la cl.a ta re:-1 în 1:>ecolul al X II-lea a pandan t ivelor 
de sticlă albast1 ă tle la Streisîn.georgiu, el.atare asupra 
căreia ne-am oprit ini ţ i al, sîntem obli <raţi l:ă revenim. Con-

77 R , Popn, Strei slngcorgiu . E in Z e11g11i s, p. 55 ş l urm . 
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servarn-1 hi bi::>el'ÎCH, llin J~~rişor ( Ba,n1 Mic) a unei m1ndele 
mari de sticlă, produs de manufactură, pe corpul căreia 
'Îllt fixate în urechiuşe lipite cîtev~1 pandantive destul de 
asemănătoare celor de la; Steeisîngeorgiu, le datează şi pe 
acestea din urmă într-o epocă relativ tîrzie, probabil în 
secolele XVII - XVIII. 

Revenind la mormintele din necropola bisericii din 
Streisîngeorgiu, socotim că prezentarea celei de-a treia 
grupe cronologice de înmormintări, datînd din secolele 
XV -XVIII, poate fi limitată la cîteva observaţii cu ca
racter mai ganeral. 

Inventar funerar s-a gă ·it în cca 28 % dintre mormin
tele cercetate ş i atribui te acestei gmpe. El constă din mo
nede, inele ş i, ca excepţie, din piese de costum - cata
rame ş i copci. Monedele au fost depuse de regulă cîte una 
în mormînt, fiind găsite în mîna, pe pieptul sau lîngă 
craniul scheletului. în mod excepţional a apărut şi o mo
nedă aşezată în gura unui. mort. În t rei dintre cazuri, 
s-au găs i t cîte două monede într-un mormînt. Inelele s-au 
descoperit, fără excepţie, în regiunea mîinilor. Destul de 
multe monede şi inele din Recolele XV - XVII a,u fo. t 
găsi te în pămîntul răvăşit de îngropări mai noi. 

Orientarea, mormintelor Re i1ba,te în destule ca,zuri de 
la axul vest-est. Mormintele cu abateri de ax se află în 
·pecial la ·ud-est de altar (abaterea constînd a ici din orien
tarea picioarelor spre sud-est ), la nord-est de altar (picioa,
rele orientate spre nord-est ) ş i la vest de bi erica, veche, 
în interiorul pronao ului adăugat în secolul al XIX-lea, 
unde a apăru t un mormînt (M.18.) datat cu două monede 
în prima jumătate a secolului ~11 XVI-lea, ale cărui picioare 
se abat cu 42° spre sud-est şi altul (M.112.) ale cărui picioa
re se abat cu 70° spre nord-nord-eflt. Asemenea orientări 
particulare ale mormintelor relativ tîrzii continu ă, ca si
tuaţie, abaterea de orientare constatată la unul dintre 
mormintele din secolul al XII-iea CM. 44., vezi mai sus), 
fmbliniind deci ş i sub acest af\pect con tinui ta.tea necro
polei. 

în mai mult de jumăta, tc dintre mormintele a.parţ; i
nînd acestui grup cronologi c R-au găsit resturi de sicriu 
constînd fi e din fragmente de lemn, f ie din cuie şi piroane. 
Probabil că şi într-o bună parte a mormintelor în ca,re nu 
8-au de coperit asemenea reRturi, au existat totuşi sicri e 
de lemn. 

Poziţia braţelor sch eletelor este foarte variată ş i nu 
permi te stabilirea de tipuri clare care . ă corespundă unei 
evoluţii în timp. Se adaugă la aceasta ş i faptul că într-o 
necropolă ca aceea de la Streisî.ngeorgiu, cu foarte multe 
morminte lipsite de datare sau parţial deranjate, obser
vaţiile privind această problemă sînt destul de puţin con
cludente. Se poate afirma totuşi că braţele îndoite din 
cot ş i aduse pe piept, p e zona ventrală sau pe bazin, în 
mod simetric sau asimetric, precum ş i schelete cu unul sau 
amîndouă braţele întinse paralel cu corpul, apar în mor
minte fără a avea o legătură cu datarea acestora. 
Braţele dispuse paralel cu corpul, interpreta,te de obicei 
ca un indiciu pentru datarea mai t impurie a mormintelor, 
apar la Strei:ilîngeorgiu în morminte tîrzii, d~1tate cu monede 
in secolele XVII - XVIII sau, pentru cele nedatate, 
ulterioare din punct de vedere stratigrafic unor morminte 
din secolele XII-XIV, cum ar fi M. 19, M. 27, M. 47, 
M. 102 sau M. 112. în aceste condiţii, poziţia braţelor 
scheletului nu poate servi ca element de îneadrare crono
logică, cu atît mai mult cu cît în cazul mormintelor cu 
sicrie, credem că nu se poate exclude eventualitatea depla
sării ul terioare a bra\;elor, pe durata transportului sicriu
lui sau a tasării pămîntului. 

Raportmile stratigrafice dintre unele morminte datate, 
situate pe latura de vest a b isericii vechi de zid şi stratul 
de arsmă surprins în acest loc, strat provenit de la un 
pronaos de lemn căruia i- a luat locul în secolul al XIX-lea 
actualul pronaos de zid 78 , permit datarea construcţie i 
de lemn la sfîrş i tul secolului al XV-lea, sau în secolul al 
XVI-lea. Un mic tezaur format din 10 monede de argint 

ia Vezi mai s11s p. 18 

dln secolul ~11 X VI-lea,, îngropat pe ia ·firş i tu1 secoluiu1 
al XVI-lea 79 , găsi t răspîndi t la fundul umpluturii unei 
gropi adînci de 1,20 m din interiorul fostulni pronaos 
de lemn, ar putea fi pus în legătură cu construirea lui 
sau mai degrabă cu epoca ex istenţei lui. 
. În ceea ce priveşte topografia necropolei, a,şa cum s-a, 
subliniat ş i mai u , cele precizate la sfîrşitul m1mpan iei 
din anul 1975, cu privire la faiptul că înmormîntările ~111 
fost practicate de la bun început în jurul unei b iserici 80 , 

s-au verificat întru totul. Vrem să spunem că la Streisîn
georgiu nu avem de a, face cu apari ţia unui monument de 
cult în interiorul_ şi nici chiar în marginea unei necropole 
anterioare, aşa cum se constată la foarte multe dintre 
necropolele din secolele XI -XIII. 

Încheierea pe care am formulat -o în 197 5 asupra pre
zenţei mormintelor din secolele XI-XIII n1,1,ma,i în jurul 
bisericii de lemn ş i apoi a celei de zid, t rebuie în schimb 
revizuită . Apariţ i a la cca 20 - 24 m nord de monument a 
unui grup de cel puţin 3 morminte, din s ~colele XII -XIII 
sau chiar din secolele XI -XIII 81 , duce la concluzia că 
de la bun început necropola a fost ma i mare, întinzîndu-se 
de la marginea terasei, adică de la locul unde se a,Hă b ise
rica , spre nord. Amploarea iniţ i ală a acestei necropole nu 
poate fi stabilită datorită prezenţei, pe o suprafaţă aprecia
bilă, a mormintelor recente. Chiar ş i surprinderea grupului 
de 3 morminte vechi s-a datorat întîmplării că între mor
mintele azi v izibile ~1 ex istat spaţiul neceRar trasării unei 
sectiuni. 

Pe de altă parte, necropola iniţ ială pare a fi avut mor
mintele dispuse pe rîndmi ş i grupate topografic pe familii, 
deoarece doar astfel se explică apariţia pe o suprafaţă 
mică a trei morminte relativ contemporane, mult ma,i 
vechi decît mormintele găs i te la nord sau la, sud de ele. 
Existenţa în cimitir a unor zone precizate, care să apar
ţ;ină unor ~.1numite familii, e mai păstrează ca amint ire 
in sat, chiar dacă aiceastă regulă nu mai e.'te az i aprm1pe 
deloc respectată. 

Rezultă din accaf\ta, crL necrnpoh1 de la, Strei::;îngeorgiu 
nu a avut ini ţial un car~1cter strict fam ilial ş i că nu a, 
devenit cimit ir a l comunitătii sr1testi abia în secolele 
XV -XVI 8 2, ci a fost necropola comunită~ ii încă din 
momentul în care s-a riflica,t b i::;erica de la marginer1 
terasei. 

Cîteva închefori de ordin arheolog·ic şi istoric. Constatările 
pe care le-au prilejuit cercetările arheologice de la Streisîn
georgiu au relevat o s ituaţie atît de nouă în raport cu 
cele cunoscute pînă acurn de, pre cultura materia.lă ş i 
spirituală a românilor trans ilvăneni din primele două-trei 
, ecole ale mileniului no·tru, încît formuh1rea unor încheieri 
cu caracter definitiv este deosebit de dif ic ilă . Ou toate 
acestea, unele concluzii de ot·din airheologic se impun de 
pe acuma, în timp ce valorifim1rea istoricr1 deplină, ~1 infor
maţiilor cîştigate la Streisîngeorgiu se cere făcută în con
textul problemelor Rpecifice ale trecu tului întregii Ţări 
a Ha\;egului . 

O primă const~1taire ce se cere subliniatr1 este aceea, c~1 
la Strm:sîngeorgiu ne af lăm în faţa celU'I: ma1: vechii: ·monii
ment medfoval s·1:gitr lla.tat Ş 'i păstrat în pic'ioare de pe întreg 
teritoriul ţări'i, monilment care Ş 'i-a păstrat pînă astăz i des
tfr1,aţ1:a sa or1:,rrinară . Desigur că este posibil ca în urm1 ~ 31'
cetărilor v ii toare să poată fi reconstituite acte de vech tme 
la, fel de îndepărtate sau încă mai îndepărtate ş i pentru 
alte monumente dintre cele C'.'lire ni s-au păstrat. În acest 

79 Tezaurul era cornpu s clinlr-o jumă tate ele gros polonez de la Sigis 
mund I cu data 1507, :~ dina ri el e la Ferdinand I (1526 - l 5u1I), 4 dinari ele la 
Max imilian 11 (15()4 - 1576) şi 2 dinari de la Ruclol[ 11 din 1591. N11 putem 
exclud e eventualitatea ca tezaurul s~ fi fost mai mare ş i si fi fo st grupat 
într-o oală sau în all rec ipient, monedele g:Jsite rămînind accidenta l 111 
pămint cu prilejul scoaterii teza urului. 

so Cu observa \ia fă cută mai sus (nota 68) că cele mai vechi mor1ninle 
nu se grupează doar în im ediata vecinătate a monum entuluL 

81 M. 85, M. 95 si M. 98, Din motive tehnice. nu a :·n pulul includ e în 
planul publicul a ici por\iunea clin S, ll! in car e a u ap) r11L aces te morminte, 

82 Holul pe ca re l-a u avut in via\a spirituală a com unită ţ. il or silteş ti 
aces te capele cnezia le el e cur te în vremea ctitoririi lor , va trebui urmărit prin 
cerce tă ril e viitoare, cu cel mai mare folos pentru cunoaş l e r ea începuturilor 
feudalismului românesc, 
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sen i:; , rezult~Lie l e de h1 Stei::; îngeorgiu xînt încurnjatmLt'e 
dar obligă totodată la, pruden\;ă şi la judecarea monumen
telor noastre pe baza unor cercetări complexe prealabile. 

Din punctul de vedere al istoriei artei ş i arhitecturii 
medievale, ituaţ ia de la, Streisîngeorgiu confirmă ş i ilus
trează ideea transpunerii în piatră, la începuturile evului 
mediu, a unor monumente mai vechi din lemn. Sub a,cest 
aspect, interesul rezultatelor cercetr.1rii depăşeşte în mod 
apreciabil cadrul strict local. Valoarea observaţiilor noastre 
trebuie însă limitată la planimetria monumentelor. Există 
destule mot ive pentru a se lăsa în afara tentaţiilor de gene
ralizare întregul grup al bisericilor- ală trans ilvănene cu 
altarul dreptunghiular boltit în cruce, reprezentat ş i de 
biserim1 din satul învecinat Strei, unde cercetările arheo
logice încă inedite, din anii 1969 -1970, nu au produs 
argumente pentru datarea monumentului înainte de a 
doua jumătate a secolului a l X III-lea 83 • 

Credem deci că , pe de o parte, rezultatele cercetărilor 
de la Streisîngeorgiu nu vin în contradicţie cu opinia după 
care răspîndirea în Transilvania, ca în general în interiorul 
arcului carpatic, a bisericilor-sală cu altar dreptunghiular 
şi cu elemente got ice timpurii s-a produ în a doua jumă
tate a secolului al XIII-lea 84 • Dar pe de altă parte, în 
afara sugestiilor noi şi în primul rînd a influenţelor exer
citate de şantierele cisterciene din perioada imedia t pre
mergătoare invaziei mongole, trebuie ţinut seama ş i de 
existenţa, de acum înainte certă, a unor izvoare locale mai 
vechi, descinzînd din arhitectura tradiţională în lemn ş i 
din transpunerea în zid a formelor acesteia . Întrebarea, 
d~tcă acest izvor mai vechi poa te fi considerat drep t prero
manic ş i poate fi pus în legătură cu arhitectura de zid 
balcano-bizantină sau cu aceea, a Moraviei M~tri, aşa cum 
s-a propus, deci dacă poate fi înţeles în afara condiţio
nărilor din cadrul evoluţ iei arhitecturii romanice din st~1tul 
arpadian, rămîne ueocamdată în domeniul ipotezelor 
de lucru. P entru a da un răspun · în acea ·tă direcţie , m· 
t rel>ui să ştim mai multe despre monumentele tranKilvă
nene de zid din secolul al X-lea, pe care le cunoaştem deo
camdată doar din izvoarele scrii:;e sau a căror exis tentă ne 
îndreptă\.eşte ::;ă, o pre,•upunem în contextul i,·toric' m~t i 
general. 

Dimensiunile fo<Lrte mici ale nwnumentului ini\;ift l 
din lemn de la Strei. îngeorgiu ca ş i ale celui din zid ca.re 
i- a luat locul, situarea lui la numai cîţiva zeci de metri 
de re turile curţii cneziale, existenţa tribunei în prima fază 
a bisericii de zid ca ş i pisaniile ş i t abloul vot iv din 1313 -
1314 şi 1408 - 1409, ne obligă ă considerăm monumentul 
ca fiind, cel puţin pînă în secolul al XV-lea, o capelă de 
curte. Acea tă capelă de curte a putut servi ş i pentru 
nevoile spirituale ale obştii săteşti din Streisîngeorgiu 
dar ~wem toat e motivele să ne îndoim asupra prezen\;ei, 
în cei cca 16 m 2 a i navei, a întregi.i colectivităţ,i săteşti85 • 
Chiar dacă necropola din jurul bisericii a fost folos ită încă 
din secolele XI - XII de întreaga comunitate, credem că 
aceasta nu modifică caracterul ş i funcţ ia iniţ ială a monu
mentului. În toată ~~ara Haţegului nu cunoaştem de 
altfel, pînă în secolul al XV-lea cu o singură excepţ ie sa, 
decît biserici de dimensiuni mici ctit orite de familii cne
ziale care pot fi interpretate ca reprezentînd mtpele de 
curte. 

8 3 O monedă de la Ş tefan I (1000- 1038) găs ită in pozi\ie secundar :i 
nu departe de biserica clin Strei precum ş i c'i teva fra gmente ceramice clin 
secolele X l- Xlll găsite tot acolo , nu pot se rvi pcntrn da tarea monum en
tului şi nici chiar pentru cerliludinea existenţe i 1n acel loc a un ei necropole 
a nterioare mijlocului secolului al X [[[-!ea. 

84 V. Dră guţ: , Biserica din S lrei , în „SC IA", 12, 1965, 2, p. 299 - 305; 
Idem, Contribuţii pril!ind arhil eclura golicului timpuriu ln 1.'ransiloania, în 
„ SC IA", 15, 1968, 1, p. 41 ş i urm. Acela ş i punct de vedere la l< . Koz ăk , 
A N yiradonui premonlrei preposlsag, în „ A Debrcceni Dcri Mi1ze11m E vkii 
nyve" , 18, 1974, p . 272 cu bibliografia . 

86 Pentru compara\ie, nava bisericii din Strei arc o suprafa\.ă dublă 
(31,80 m2 ), aceea a bisericii clin Dcnsuş are aproape 40 m 2 iar nava bisericii 
din Sîntămă rie- Orlca, biseri că parohială prin excelenţă, este ele p este 100 rn2 • 

86 Avem in vedere biserica clin Nucşoara, sat aparţinind Cindcştilor 
din învecinatul Riu de Mori si und e nu este atesta tă nici o familie cnezi ală. 
Sîntă mărie- Orlea era la sfirŞitul secolului al X lll-lea o comunitate cato
lici\; vezi R. Popn , liber clic B urgen, p . 2G4 . 

~o 

Pe 1muginea aces tor conRidern~ii se ridică două între
băt·i. Prima priveşte originea t ribunei bisericii din Strei
sîngeorgiu, care apare ca fiind mai t impurie decît tot ce 
se cunoaşte deocamda,tă în Transilvania în domeniul bise
ricilor de cuTte. Putem totuş i invoca în acest sens, ca 
ana,logie contemporană şi chiar cu puţin mai veche, 
prima dintre bisericile de curte ale complexului încă 
inedit de la Sînnicolau de Beiuş , pe Crişul Negru, datînd 
de la sfîrşitul secolului al XI-lea sau cel tîrziu de pe la 
anul 1100 87 . Monumentul a aparţinut foarte probabil 
familiei Borşa care a jucat un rol de frunte în Bihor în 
secolele XI - XIII. Indiferent de faptul că evoluţia arhi
t ecturii romanice din Bihor a devansat cu cel puţin cîteva 
decenii pe aceea din centrul sau sudul Transilvaniei, 
prezenţa monumentului de la Sînnicolau de Beiuş ne dă 
dreptul să pre upunem că la începutul secolului al XII-lea 
existau şi pe cursul mijlociu al Mureşului, în vecinătatea 
Ţării Haţegului, capele de curte care să conţină modelul 
tribunei monumentului din Streisîngeorgiu. 

A doua întrebare se leagă de precizarea momentului 
la care diferenţierea socială produsă în interiorul mediului 
românesc transilvănean a avut ca m·mare desprinderea 
fizică a feudalităţii în raport cu obştiile săteşti. Sub acest 
aspect, biserica de curte de la Streisîngeorgiu ne oferă o 
dată timpurie, a cărei importanţă nu mai este nevoie să 
fie subliniată . Data pare timpurie doar în raport cu cele 
care se cunoşteau pînă acum despre manifestările feu
dalitil,ţii româneşti în calitatea ei de clasă socială dominantă, 
de stăpînă a satelor precum şi doar în raport cu acele opinii 
care îi consideră pe cnezii români drept o categorie de
abia diferenţiată de fruntaşi ai satelor, categorie a căre i 
ascensiune social-politică s-a datorat iniţiativelor coroanei 
maghia,re sau colaborării cu reprezentanţ ii locali ai aces
teia. Da ta oferită de complexul cercetat este în schimb 
cu totul firească pentru cazul în care îi considerăm pe 
cnezii români din Transilvania ca reprezentînd, în epoca 
~1nierioară d ecăderii lor, o feudalitate autentică de8prin. ă 
din comunităţile săteş ti în urma unui îndelungat proces 
intern de diferenţiere social- economică . Existenţa unei 
capele de curte cneziale de la cumpăna secolelor XI ~i 
XII reprezintă o dovadă solidă, pentru caracterul de feu
dalitate prestatală pe care l-a avut ace~1stă m1tegorie socia
lă cu cel pu ţin două t1ecole înainte de a fi consemnată ca 
atare în izvoarele scrise. 

Inventarul funerar descoperit în necropola de la Strei
sîngeorgiu este ş i el de natură să modifice anumite opinii 
destul de puternic îmădăcinate în arheologia feudalismu
lui timpuriu transilvănean. O parte a obiectelor de po
doabă descoperite, ş i în mod special inelele de buclă 
cu capătul întors în formă de S, sînt caracteristice pentru 
aşa numitele necropole de t ip Bjelo-Brdo. După cum se 
şt ie , aceste necropole a.par în interiorul arcului carpatic 
spre sfîrş itul secolului a l X -lea şi evoluează pînă în secolul 
al XII-lea suscitînd, în ceea ce priveşte atribuirea lor 
etnică, o lungă discuţie care este încă departe de a fi 
încheiată 88 • P e teritoriul Transilvaniei, necropolele de 
tip Bjelo-Brdo au fo. t a t ribuite cu precădere populaţiei 
maghiare sau „slavo-maghiare". Această atribuire este 
acceptabilă pînă la un anumit punct, în sensul interpre
tării respectivelor cimitire ca oglindind în principal sim
bioza etnică, produsă de pe la mijlocul secolului al X-lea 
înainte, dintre maghiarii sedentarizaţi ş i în cm·s de a se 
c reştina pe de o parte, ·i unele populaţii premaghiare, 
în primul rînd slavi, pe de altă parte. 

S-a făcut însă în mod curent greşeala de a se inter
preta găsirea întîmplătoare a unor piese caracterstice 
inventarului acestor cimi t ire ca fiind dovada exi stenţei 

87 Cercetă rile de la Sinnicolau de Beiu ş , în că inedite, nu rost iniţiate 
în 1971 ele un colecliv compus clin autor. N. Chidioşan ş i A. Avram. 

88 Discu\:ia a fost relua tă, cu un sfert de veac ln urmă , ele către Zd. 
Vit ifa, Mad'ai'i a Slooane 11e svWe arclieologickycil natezu X. - X II . sloleli, 
în „Slov. Arch.", 2, 1954, p. 51- 104 ; el e atunci, bibliografia problemei a 
crescut necontenit, ln special cla torilă contribuţiei cercetătorilor m aghiari. 
Vezi şi R. I-leitei, A rchiiologlsche Beilriige Zll elen romaniscilen Baudenkmiilern 
aus S Odsi ebenbiirgen , în „ RRHA" , 2, IX, 1972, p . 142 ş i mm. cn bibliogra
fia mni nou:1 . 
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în ace l loe a unul clini Ll r de Lip Bjeio-Brdo su, fără a ::;e 
ţine seama de faptul că aceste podoabe apar la sfîrşitul 
·ecolului al XI-lea ş i în secolul al XII-leaşi în necropole 
situate în jurul unor biserici. Cimit irele de t ip Bjelo-Brdo 
- pentru că de o eultură cu acest nume nu poate fi vor
ba - nu ·e caracterizează numai, si nici în primul rind, 
prin inventarul funerar. Mult mai 'semnificativă este, în 
cazul lor, lip s~t monumenLului de cult în jurul căruia să 
fie dispuse mormintele ca ş i ex i stenţ~L unei anumite topo
grafii interne, pe rinduri şi pe gruplU'i de morminte, reflec
tînd structlll'a famili a lă, particularităţile ::;ociale ş i stadiul 
de organizare al comunităţilor care le-au folo it . 

Dispu,'ă de la bun început în jurul unei biserici, necro
pola de la Strei.·îngeorgiu nu este de t ip Bjelo-Brdo iar 
piesele de podoabă din inventarul mormintelor, produse 
larg răspîndite ale unor ateliere locale, au fost fără îndoială 
fo losite ş i în alte medii etnice decît acelea maghiare sau 
„maghiaro-slave" . Piesele de podoabă găsite la Streisîn
georgiu demonstrează imposibilitatea întocmirii de hărţi 
ale răspîndir ii necropolelor de t ip Bjelo-Brdo pe baza 
unor descoperiri întîmplătoare ş i pledează totodată împo
triva caracterului etn ic al acestor podoabe în secolele 
XI-XII în interiorul arcului carpatic. Obiceiul prinde
r ii şuviţelor de păr in inele de buclă este cu mult mai 
vechi decît data sosirii în aceste regiuni a triblU'ilor ma
ghiare. Putem de altfel adăuga că, la fel după cum o 
parte a podoabelor ce caracterizează inventarul necropo
lelor de tip Bjelo-Brdo se regăsesc în secolele XI -XII 
sau încă mai devreme la Dunărea de Jos ş i în Balcani în 
medii care nu au nici o legătură cu maghiarii sau cu sim
bioza „maghiaro- slavă" 90 , tot aşa ş i unele dintre piesele 
apărute la Streisîngeorgiu î ş i găsesc analogii apropiate 
în aceleaşi părţi sud-estice ale ţării sau în nordul Peninsu
lei balcanice 91. 

Trebuie subliniat ş i faptul că inelele <le buclă de Ia 
Streisîngeorgiu, care ne obligă la această discuţie asupra 
inventarului ş i a caracterului cimitirelor de tip Bjelo
Brdo, se împart în mod aproape egal între inele cu capătul 
în formă de S ş i inele cu capătul răsucit pe traseul unui 
semicerc. Ol>serva\,iile din t impul cercetării dovedesc că 
cele două tipuri sînt în mod practic contemporane. Or, 
inelele de buclă cu capătul întors pe tr~tseul unu i semicerc 
sint deocamdată foarte rare, da.că nu chiar cu totul excep
ţionale, în descoperirile din secolele XI-XII din interiorul 
arcului carpatic 92 . Informaţiile de care dispunem sint 
deocamdată insuficiente pentru a avansa fie ş i numai o 
ipoteză de lucru în legătură cu aceste din Ul'mă inele. 

Nu ne putem pronunţa asupra eventualităţii ca, cel 
puţin în unele zone, necropolele de tip Bjelo-Brdo să 
acopere ş i colectivităţi româneşti intracarpatice. Avem 
însă acum certitudinea - iar descoperirile de la Strei
sîngeorgiu o demonstrează - că la sfîrş i tul secolului al 
XI -lea ş i în secolul al X II-lea, românii transilvăneni 
foloseau ş i ei podoabe caracteristice pentru inventarele 
funerare ale fazei tîrzii a necropolelor de t ip Bjelo-Brdo. 
S-ar putea, desigur, ca lucrurile să se prezinte diferit 
în alte zone.ale Transilvaniei ş i ca pe cul'Sul inferior al văii 
Streiului să fi existat condi ţii particulare datorate unui 
contact mai strîns dintre comunităţile româneşti ş i cele 

s9 Ibidem, p . 143; G . Bako, Conlribufii la. isloria.Tra.nsilvani ei de sud-esl 
ln secolele X J- X JJl, în „SC IV" , 12, 1961, 1, p . 113 ş i urm. 

9 0 Pentru inele hnpletite din s'irmă de a rgint sau b rnnz sau p entm 
brăţ.ări cu capete zoomorfe, vezi G h. Şte fa n şi colab„ Di nor1eti a. I , Bucureş ti 
1967, p . 277 ş i urm . ; c i'. ş i P. Gatev, Nak ili ol pogrebcnia ol X I - X IT v., 
în „Arheologhia" Sofia, 1977, 1, p. 30 şi urm. 

n G h. Ştefa n şi cola b ., op. cil. , p. 288 şi fig. 170 - 171. Faptul că inelul 
împletit din sî rmă de a rgint descoperit la Streisîngeorgiu a fă cu t par l e din 
inven tarul mormîntului 5 1 impreună cu două inele de buclă cu capăt ul intors 
pe traseul unui sem icerc, as i gură acestor clin urmă inele o datare in seco lul 
al X l I-lea. E le sint prin urmare în moci praclic contemporane inelelor el e 
bu clă cu capătul în tors in formii ele S găs ite la S Lreish1georgiu . 

92 Am putut vedea, da torită amabilită\ii colegului Szo ke Bela Miklos 
jr. de la Institutul de A rheologie din Budapesta, tre i asemen ea inele d esco
perite ·in cimitirul ele tip Bjelo-Brdo ele la P usztaszentl aszlo clin sud- vestul 
Ungariei (reprezentîncl 5 % din in elele el e buclă găsi te în necropolă). P rin 
bunăvoinţa colegei Ma riana Dumitrache artăm că o asemenea piesă a apărut 
şi în necropola din secolul al X 11- lea ele la Viscri, jud. Braşov. Din inve ntarul 
„clasic" al n ecropolelor de acest Lip p'ină a c um publicate, asemenea piese 
lipsesc. 
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maghiare ::;a,u Hiave În curs tic maghiarizare Î ncă din prima 
jumăta.te a secolului al XI- le~t 93• La asemenea intrebă.ri 
vor da răspunsmi cercetările v iitoare. 

Oricum însă, în sensul opiniilor a ici exprimate poate fi 
invocată ş i apariţ ia în secolele XIII - XV a unor inele de 
buclă în teritoriile din exlieriornl arcului carp~tt i c, în zone 
locuite atunci de o populaţie romfmea, că omogenă 1M. 

9 :i Pentru stabili rea unor comunitii\i magh ia re ·111 prim a j11111 ă L ate a 
secolului al XC-lea la vă rsarea Streiului şi n Cernci in Mu reş şi p entru pătrun 
derea acestor comuni tă ţi , tu l ·111 scco l11l a l X [- lca, pc Cerna în sus, în l egă
tură d es igur cu exp loatarea fi erului , vez i R Popa, Struclurcs, p . 298 - 299. 

91 Vezi, printre altele, J. Joni\.ti, Săpă/ur il e de sa /1Jare de la Trifcşfi 
în „ MCA' ', V ili, 19G2, p. 736 - 738; V. Sp inei ş i Hocl ica Popovic i- Baltă , 

Fin. H. 11) 1111111111111.iv de s t.i chi ulbus1.r11 dlu morminl.ul 27; b) trunm eut de 
că ltlnl'e dtl lut u11 slt Îll nltnl'. 
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Faptui că aceste dli1 urmă inele de buclă, care plnă acum 
nu au mcut încă obiectul unui studiu de ansamblu, apar
ţin unor a ltor t ipuri decît cele caracteristice necropolelor 
il fl t ip Bjelo-Brdo 95 , ţine fără îndoială de decala je crono
logice ş i de aspfletc regionale. 

În încheierea acestor consideraţii, ne oprim asupra 
repartizării geografi ce a atelor stăpînite de familia cne
zială care a ctitorit monumentul de la Streisîngeorgiu. 
Cu prilejul unei analize a sistemului de stăpîniri de :.,;ate 
româneşti, am stabilit exi · tenţa şi în Ţara Haţegului a 
unei categorii superioare de cnezi, la fel ca ş i în Maramureş 
unde am propus <lesemnarea lor drept cnezi de vale 96 • 

A.tît famili a cnezială de la Streisîngeorgiu cît ş i aceea înve
cinată de la Rîu de Mori au făcut par te din această cate
gorie superioară a feudalităţ; ii române, t i. 

Cu acelaş i prilej am pus întrebarea dacă Ţara Haţegului, 
înţeleasă în limitele ei re ·trictive, corespunzind deci doar 
bazinului superior al Streiului, reprezintă rezultatul unei 

în Din lrecu l11.ljude/11/11i Bolo*ani , Boto~a ni , 1\)74, p . 115 ş i urm. ; V. Spinei, 
Necropola medie1Jală de la Pialra Neamj.-flărmăneşli, în „M.emo ria Anliquita
tis'', I, 1969, p. 219; N. Co nsta ntin escu, Coconi . Un sal din Clmp ia Roml'tnă 
1n epoca lu i Mircea cel Bâlrîn, B 11 c 11 reş li , 1!J72, p. 100 ş i pi. XU l./1. B. Mitrea, 
I. Nestor ş i colab„ .5anli ernl arheolo{li c S ucea 11a , în „ SC TV", 4, l.953, 1 - 2 
p. 363 ş i fig . 27, pentru inele de b uchi cu ca pătu l răsucit în sp iraUl găsite ca 
inven tar în morminte din seco lul al XV- iea, r espectivul lip fiind mult mai 
limpuriu în interiorul arcu lui ca rpa tic. După informa\iile pe care ni Ic-a 
oferit A. Artim on, inele de bu clă cu capătul răsucit în formă de Sau apă rut 
recent în necropola ce rcetată la Volovăţ , în nordul Moldovei. 

96 Avem în vedere inele de buclă cu capătul întors în formă ele S, da r o 
prelu crare reg ională şi cronologică a respectivelor materia le a r putea modi 
fi ca această opinie. 

911 R. Popa, Str 11 cl11res, p . :rn:3 ş i lll'm. 

„contractăir i 1 1 sau „condensări 11 teritoriale sau dacă, dim
potrivă, Ţara Haţegului „cu pertinenţele sale" reprezintă 
istoriceşte rezultatul unui proces de „dilatare" teritorială 
a unui organi r:;m social ş i etnic iniţ ial mai restrîns 97 • 

Descoperirile de la Streisîngeorgiu vin să confirme solut;ia 
spre care încFnam atunci clin considerente logice. Prezenţa 
încă din secolul al Xi -lea a unei feudalităţiromâneştipe 
curnul inferior al Streiului, în vecinătatea JYhueşului , 
feudalitate ce se manifesta în această calitate, ne dă 
dreptul să con iclerăm că di ·trictul Haţegului sau al 
cetăţii regale din Haţeg, în limitele restrînse în care el 
apare în secolul al XIV-lea, est.e rezultatul retragerii spre 
munte şi spre zonele mai ferite a unei părţi a colectivităţilor 
româneşti şi a unor cadre social-polit ice ale acestora. 
Începînd cu secolul al X-lea, românii din toate zonele 
deschise ş i mai accesibile ale Transilvaniei, deci ş i dP. pe 
cursul inferior al Streiului, au fo t supuşi unei presiuni 
permanente ş i mereu crcscinde. A.şa se explică cum 
cnezii clin Streisingeorgiu, ca ş i învecinaţ;ii Cîncleşti , stă
pineau un al doilea grup ele sa.te în zona ele sub Munţ; ii 
Retezat. 

Continuarea cercetărilor din Tara Hat;egului prin 
in1ţ ierea unor noi săpături la SălaŞu de Sus, l a Rîu de 
Mori, la Rîu Bărbat sau la Sarmizegetusa romană, va 
aduce în această privinţă, fără îndoială, informaţii de 
cea mai mare importanţă pentru reconstituirea istoriei 
românilor transilvăneni ca ş i pentru problema începutu
rilor statelor medievale româ,neşti. 

07 idem, p. 294. 

ABSTRACT 

Thc church în "trcisin georgiu , cl eclica lcd lo Sl. \reo rgc, bclon gs to the 
gro up or rn ecl iacva l masonry Homa nian ch.urchcs prescrved in J:-lun cdoara 
Co., in Lhc form er „T-h q.eg Land", s iluatccl în lh e sonth or Transylva nia. An 
în scriplion paintccl insicle th e volivc piclnre in thc n ave s lates precisely thal 
lhe rnonnrn ent was buill in lhc ycars 14.08 - J 40!!. Art hislor ians have poinled 
out that tltc monum ent is old cr s lill nnd j11d gin g hy sty lislic cr·i le ria il datcs 
rrom Lhe .l:3 th - 1tlth cenlury. 

The older part or lire monument consists or a n a ltar approxim a tcly 
sq uare and or a very sma ll rcctangu lm· nave, articulated in Lhe in s idc, 
lengllnvise, hy a pair or masonry pilaslers . Two dis linct se mi -cylindri ca l 
vaulls placecl at dil'l'crcnt hci"hls cover t hc t wo parts of the nave. ln lhc 
west<' rn part. or the nave Lherc is a snrnll inn er Lower supported by two mn son
r y pi lla rs. T he inner dim ensions of Lhc whole 11101111menl a rc only 8.GO/'l. 20 111 . 
The narlhex (Lhe porch) in Lhe west of thc monument was adclcd in 1858, 
on Urc p lace of a wooden narthcx da lin g from th e 15Lh - 16Lh ccnlurios. 

The lowe1· part o r thc wa lls of the monument is bu ill or la rgc b locks 
of stone, brou ght out rrom a ruin dalin g rrom Lhe Roman epoch , whi lc the 
upper parl is rnalle of bricks wilh Lwo facin gs :mel e rnpl eclon.From planimetric 
v iewpoin t a ll Lhc walls of Lh c older parl o f Lhe mon um ent (L he nave and Lhc 
a ltar) werc built durin g a s in glc s lagc. T hc lrnllrcsscs a lone wcrc ndded 
su bscq ucn tl y. 

T he fa mîly o[ Homanian „ kncz i" (pc l.ly J'c udals) from SLrcis in georgiu 
îs menlioncd in clocurnenls cvcr s in ce .1 377. The o ldes l mcmber o r Lhe f::i mily 
is a certa in Ladislau (Laţc u ) rrom SLrcis in georgiu who livecl a ronnc.l t he 
year 1:350 a nd wns Lhe brolhcr o r Zeik (Ză i c u ) from Lhe nei gh bourin gv illage 
of Strci , where a church da lin g st.y listica ll y from Lhe 1:.l lh cen lu ry îs sti l! 
standing . 

In the 14Lh - 15th cenLuries the knezial fa mil y rrom Strc isî ngeorgi11 
sec ms to liave bclon ged to the hi ghcr ca tegory of t he Ho man ian fe uda l lords 
in „Haţeg La nd" , ru lers of a group of v ill 3ges. T he fa mily owned, on the 
gro uncl of a pre exislant situa tion , wilho11L roya l sanclion, t wo groups of 
villagcs; one on Lh c lowcr course of Lhe river Strei, near Strcis'in gco l' gi u, 
Lile second 'lt t he fool of thc ~ctezat mounla ins, with the ccnlre al Săla 
ş u de Sus. 

Archaeologic excava tions were performed în the yea rs 1975- 1976 
in con nection with the res lorali on ol Lhe monum cnl. Accor clin g Lo stra li 
graphic crller ia it wa s estab lis t1cd Lhat on t he s ile of t he masonry chul'ch 
t.here ha d exlste c.l form crly a woo llen one, built on thc samc plane an cl of 
the same size. Ar ound lhi s woocl en monument p eople were Jrn ri ccl and the 
inventory ol onc of tbe tombs belon gin g to the earl y phase of Lhe necl'o
polîs dates .from Lhc encl of thc 11 th or the bcginnin g of Lhe l 2 cen l11rics, 
a t t he latest. 

T he date when thc masomy church was built was cs la blishecl to bc 
1130 - 1140, 011 the gro und of lhc fun era ry inventory (coin s an d orna rnenls) 
in thc tombs belonging t o t hc seconcl phasc of Lhe necropo lis which clevc
Joped around the monument cxisting at present. The dating is confirmecl by 
thc discovery in t b e a lta r of Lhc church. of another inscriplion which says 
Lhe monument was built in 131:3- 1:314. T his inscription, p a intccl in Lhe 
Slavonic language was found on the second layer of plasler on which there 
was a lso an important ensemble of mura l paînling. U ncler t his la yer, thcrc 
was an older plaster layer on wl1ich fragments of inscriptions were scraw lecl 
in Slavonic characters. 

The masonry pilla rs supportin g at prcsent Lhe insicle Lowcr da le [rom 
the carly phase of Lhc constnr ction (J l :30 - 11'10) whi lc the upper pnrl of 
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the tower , coverin g thc fresco of 13 l3 - 131 •1, dales rrom 1108-14Qfl. 
It îs most likely that thc t wo pillars supportecl nt first a sma 11 plnlfor m 
alla ched to t he west sicle of Urc na ve. To reconstrn ct thc inilial aspect or 
lhe monum ent one might Lakc inlo accou nt , as a hypothcsis , Lhc ex is l encc, 
alJove Lhe west p ar t o[ thc nave, of a room havin g acccss fr crnt the onlside . 
n sort o[ Lowcr Lo clwcll în, oi· Lile cxistence a bove lire enst pnrt of 
Lhe nave o[ a hi gher supcrstructure. 

The monument shows that it was built în an a rca whcrc slood a 
great many ruins and comp lcxes dating frorn the Ho ma u epoch . Fragmen ts 
of cera mics found in Lhe carth du g up în thc a llar , belong lo 4 - 5 sma ll 
Hornan va scs, of hi gh qua lily, which wcre probably La ken outor the Homan 
necropolis lyi ng nt a dislan cc of on ly 70 m wcs t of Lhc mo1111m en l a nd rcusr.d 
ns co nla in ers. Jn Lhc sa me cJr lh du g up în the a Ila r frag111enls of a cla,l' 
bucket were found, cla tin g from the 11Lh - 12th ecnturi es. Tn the wa ll of 
l he narthex , a dded în 1858, besides Homan blocks with relievos and in scrip
Li ons and ncxl lo fragments of tombston c3 rrom Lhc ea rly ha lf of Lhe l9th 
century, n ca lcaro us block was reusecl (inilia ll y from a Roman buildin g ma Lc
ria l), on which there is a chris li gn relicvo. The block probab ly ca me rrom 
another church in Lhe nei ghbourhoocl, wherc it was awkwardly ca rved Lo for 
the upper limil of a niche or of n winclow, by somc humblc artisan who 
combined la te Gothic elcments with rudiments ol' class ic Hena issancc sty le. 
T he a rclrn ic character of t hc orna mentation as wcll as t he fa ct that lhe 
ra inwalcr du g on it sma ll dilches 2 - 3 cm cleep - because it was lc l't for 
a lon g timc în the open a ir , în vertical position - makcs us think the block 
with t he christian relicvo mi ghl actua lly be far older. 

As Lhc fun crary inventory in thc 12th - 13th centuries tombs include 
a Iso pieces peculia r to Lhc necropolises or the B jelo- Brclo type, Lhis at lcs le-1 
the fact Lhat such ornaments had no elhnic clrnracler in sicle lile Carpat hian 
benei. Developin g rrom Lhc very beginning around a monu ment of t he cull , 
Lhe necropolis at Streis!ngeorgiu does nol belon g Lo t hc group o[ ce rn etcries 
of Lhe Bjelo-Brclo typc. T here is no question o[ a Bjclo-B rdo cu ltme. 

As a res11lt of rcscarches, the church in Streisingeorgiu has beco me one 
Lhe oldest mcdiaeva l monurn en ts precisely cla ted an d prescrved standin g, 
on the whol e Lerritory ol' Homania, a monumen l which at presen t bas kept 
the usc for which il was inilially clestined. T here ma y be, in this a rca, othcr 
monum ents even ol dcr but tlic ir dale is not ccrta in , for lhe momen t. For 
lhe rc lnlions betwccn a rchitcclurc in woo cl an d lha t în masonry, thc St re i
sîngeorgiu chu rch conclusive ly illustrales t he stricl taking over by the 
111 asonry monument of t he plane of thc form er chmch of wood . 

W ith ils nave o[ only 16 sqm„ t he clrnrch in Streisingeorgiu was ut 
firs l a famil y chapcl. The rcmainders of a humble knczifl l co url dntin g 
from Lhe 11th - 14th centurics were cliscovered wc>t or the monument. 

The 1313 - 1314 inscription acquaints us with Ll1e na rn e of priesl 
Naneş an d Lhe na me of pa inter Teofil (Teo fil ?) nncl be>icle3 wilh Lhe name 
of a knez Da ica, t he forcrunner of the mcmbers of thi s [amil y a lrcJ cly 
well-known, duc to clocuments of the cha nce ll or ' s office. The J'acl t hat the 
knezial fam ily in Streis îngeorgi11 owned Lwo group3 or v illages în „ Ha \cg 
La nd" an d Lhat tlrnir former centre, in the 11Lh - 12th ccnluries , was nca r 
lhe river Mureş, points to t he idea thal at Lhe IJcginnin g of our millcuium, 
a process or territorial withdrawal of thc Roman ia n feudality towa nls Lhe 
mountains took place, Lowarcls a demograp hic co ndensa tion in lhe p eri-Cnr
pathian and inlcr-Carpathian depress ions of t he Homa nian pop11 lnli on, 
in c·onsec1uence of Lhc ol'l'ensive of tlre fcucl~ I Magyar stule. 
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