
STREISÎNGEORGIU. OBSERV ATII PRELIMINARE PRIVIND PICTURILE • 
MURALE 

VASILE DRĂGUŢ 

Motivată de marele interes istoric şi artistic al monu
mentului, de convingerea că este vorba despre lill edificiu 
mult mai vechi decît părea să ateste pisania din 1408 - 1409, 
restaurarea bisericii Sf. Gheorghe din Streisîngeorgiu s-a 
impus ca un act de reconsiderare critică a uneia dintre cele 
mai importante mărturii privind istoria medievală a 
românilor d in Transilvania 1 . 

Prezenţa în acest număr de revistă a raportului defini
t iv uc cercetare arheol ogică, împreună cu alte ma teriale de 
ordin filo logic ş i tehnic, face inuti lă reluarea a ici a unor 
considen1ţ ii generale priv ind istoricu l ,;i valoarea documen
ta;r-arh itecton ică a venerabilei ctitorii. Ne vom mărgi.ni, în 
ecle ce mme~1ză , să punctăm cîtev~1 probleme de ordin 
Rtili1:1tic i:; i iconografic prilejuite de parţiala decapare a 
pictlU'ilor mu rale aparţinînd stratului 1313 - 1314; de 
asemenea dorim să facem evidentă, încă de pe acum, pozi
\;ia eminentă pe care aceste pictmi o ocupă în cadrul artei 
vechi româneşt i în general ş i din Tramilvania în . pecial. 

Ca mmare a lucrărilor de decapare efectuate pînă în 
prezent de către pictorii restauratori, au fost date la iveală 
mmătoarele imagini care aparţin stratului defrescă datat 
1313-1314 prin p isania datorată zugravului Teofil: 

- 110 peretele de răsărit a,l a,ltarulu.i , ln zona, mediană, 
de o 1)ar Le si de alta a fcresLrei au a1)ăru t fi<rmi le sfintilor • ' • l:'> y 
iernrhi N icolae ş i Vakile cel M}1rc, iar sub f'ereastră se află 
11 ifla,ni a ; 

- pe perc~ii laiLcmli <Li a lL;:11·ului 8Înt l) ic La, ţi cîte doi 
sfi n ţ i rni li La,l' i di, l ă ri ; 

- pc inLraclosu l a l'cului i l'iurnfa,l, î u că nedeca,pa,t în 
î11tregime, poate fi identificat mielul rndic; 

- pe peretele de vest al navei şi în zona imediat înve
eina t ă a peretelui nordic, sonda je izolate au sco::; la lumină 
porţiun i semnificative din J'Udecata de apo'i, respectiv detalii 
din chi.nurile iadului ( „şerpii cei neadormiţi") . 

Deşi este de aşteptat ca decapările v iitoare ă pună în 
valoare ş i f1lte imagi.ni, desigm utile pentru o analiză mirl.u
ţioasă, ne grăbim să rema,rcăm faptul că, prin sLilul lor, 
picturile de la Strei:;îngeorgiu fac eviuentă o originală ·in 
teză dintre mijloacele de expresie proprii picturii ele veche 
tradi ţ ie b i zantină şi unele soluţi.i provenind din ambianţ;a 
picturii romanice tîrzii. 

Mai aproape de canoanele bizantine sînt figurile celor 
doi ierarhi. Înveşmintaţi cu sacosmi albe decorate cu cruci 
negre, cei doi ierarhi sînt înfă(1işaţi frontal, avînd în mîna 
stîngă evanghelia, iar cu dreapta făcînd gestul binecuvîn-

1 în genera l, r es ta ura rea unui monumcnL istori c este justificată ca o 
m ăs ură de sa lvare, rn cn iti1 să as igure păs Lrarea ves tigiului. S in t însă num e
roase cazur i c înd res ta urarea se impun e ca un act de recupera re ş i de pun ere 
în cvid cn\.ă a unor va loroase rea li zări a rhitecto ni ce pc ca re neinsp irate in tcr
vcn \ii ull erioarc Ic-a u ascuns sa u Ic-a u a ll erat ca expres ie. O asem enea 
ac\ iune el e r ecup erare cs le cu atît ma i n ecesa ră cu cit semniri capn isto ridt 
a monumenlului depăşeş te limile lc ob i ş nui Le, puL'lnd să deschidă no i perspcc
Li ve de în\el egcre privind o epocă mai puţin cunoscu tă. P rin cip ia l, în aceas tă 
situaţ.ie se a fl ă destul ele multe monumenlc din \ara noastră, clin T ra nsil va
nia îndeose bi , car e - în concli ·\iile inex i stenţei mărturiilor documenlare 
scrise - pot demonstra , fllră echivoc, vi goa rea şi or iginalitatea societă \. ii 
rom âneş ti , capacilatea ei de reali za re p e planu l creaţ i e i artistice. în lumina 
descoperirilor ele la Stre isîngeor giu , de la Voievozi, ele la Hodoş-Boclrog, 

ele la Mica-Măn ăsti rea etc. este evident dt tezele unor isloriogra fi orb i ţ i de 
şov i nism ş i ireclenlism , conform cărora p opu la\ ia românească din Trans ilva
nia s-a insta lat a ici a bia în secole le Xlll -XIV, se a coperă ele ridicol. 
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tării. Conform t ipologiei stabilite de erminii, Nicolae are 
figma unui bătrîn blajin, cu barbă albă, rotunjită , în timp 
ce Vasile cel Mare are o barbă brună, prelungă şi fiziono
mie severă . De observat că ierarhul Vasile cel Mare are pe 
cap o mitră cu aspect de scufă, conform unui model obiş
nuit pentru călugării orientali. Încă incomplet decapate, 
imaginile sfinţilor m ilitari se impun atenţiei în primul rînd 
prin desfăşUTarea foarte generoasă a compoziţiilor, de 
asemenea prin desenul foarte energic, esenţială pentru 
construirea figurilor fiind linia de contm, groasă, cu duct 
continuu, cu numeroase naivităţi ş i · tîngăci i de redare, dar 
foarte expresivă ca efect . Aceleaş i observaţii sînt valabile 
pentru figUTile ce populează iadul, cu sublinierea faptului 
că, în pofida interpretării simplificate, p ieptănăturile 
~1mintesc ele modelele elenistice. 

Modul foarte ·implu de redare ca ş i aparenţa arhaizantă 
a pictUTilor de la Streisîngeorgiu - asupra acestei din 
Ul'mă probleme vom reveni în mod special - fac posibilă 
considerarea a două ipoteze de lucru : 

a) datorită formaţiei provinciale, quasi-populare, a 
meşterului Teofil, acesta a recUl'S la mij loace de comuni
care picturală foarte directe, cu obişnuita , în acest caz, 
accentuare a desenului ; 

b) ne a,flăm în faţa unor imagini care au pă8trat amin
t ir ea unor modele m~Li vechi, fiind, deci, o mărtm' ie a unei 
evoln(ii i locale 8pecifice . 

Dar, înainte de a opta pentru una dintre ace8te uouă 
variante, este necesal' r;r1 fie examinate cîLeva as1)ecte de 
ordin iconografic. 1 n legătură cu reprezentarea ,Judecăţii 
de apo'i pe peretele veRtic ~11 bisericii, parţ;ial şi pc peretele 
nordic, amintim că în 'fram;ilvania cea mai veche pictură 
mmală în programul căreia se află o „judecată" se păs
trează în biserica din Sîntă Mărie Orlea (jud. Hunedoara ), 
fiind datată 1311. 2 Deşi p icturile în discuţie sînt separate 
în timp doar de doi ani, deş i ambele monumente se află 
în Ţara Haţegului, deci la mică distanţă unul de celălalt, 
nici stilistic, nici iconografic nu poate fi invocată vreo 
asemănare intre cele două „judecăţi" . La Sîntă Mărie 
Orlea, marea compoziţie a Judecăţi1: de apoi se află pe 
peretele sudic al navei ş i vădeşte pronunţate caracteristici 
occidentalizante. Dimpotrivă, la Streisîngeorgiu, aceeaşi 
temă a fost pictată pe peretele vestic, cu extindere pe pere
tele nordic, permiţînd să . e presupună - dată fiind obiş 
nuita dispunere simetrică a grupmilor compoziţionale -
că şi pe peretele suuic, încă necercetat, se conservă o parte 
din „judecată" . Astfel organizat, ~ms~tmblul J 'Udecăţii de 
apo'i ele la Streisîngeorgiu îş i găseşte un convingător cores
pondent în p ictura bisericii din Leşnic , pe Mmeş, tot în 
judeţul Hunedoara, pictură databilă în jurul anului 
1400 3 . Ş i la Leşnic, reprezentarea J'udecăţ'ii de apo'i ocupă 
o parte din suprafaţa peretelui nordic, zona fiind rezervată 

2 Pcnlrn pict ur ile el e la S 'intă Mărie Orlea, I. D. Şte fănescu, La peinture 
religieuse en Va lac/iie elen Transy!IJanie jusqu'au X I X• siecle, P::ir is, 1932, 
p . 223 - 239; Vi rgil Viităş i a nu , i storia ariei feudale în ţările romlin e, I , 
Bucureşti , 1959, p . 397 - 402; Vas il e Drăguţ, Pictura murală din Tran sil
vania (sec. X 1 V - X V), Bu cureşti, 1970, p . 11 - 17; Idem, P icturile bisericii 
din S înlă Mărie Or /ea, cel mai vechi ansamblu mural din ţara noastră, în 
„Bulelinul Monum entelor Istor ice", 1971, nr. 3, p . 61 - 74. 

3 Vasile Drăgu ţ, B iserica din Leşnic, în „S tudii şi cercetări ele istoria 
artei" , 1963, m . 2, p . 423 -433 ; idem , Pictura nwra/ă di n Tran silva nia . .. 
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l •' iu. 1. lliserica 1liu Stroisî uueor11i11 ; rrn11m e111. tli11 „ .huhwafa de a11oi " . 

chin urilor iadulu i, la fol ·a la SLrei..îngeorgiu, similal'ă 
Jiinrl ~i tratarea lini aTă a figm·ilor, cu evidente ecoul'i clin 
picti:1rn ele tracli ~i e bizantină . .Aşaclal', fie .: i cu t it lu pro
vizoriu, ·e poate con iclera că ansamblul mmal ele la 
Streisînge01·0'iu constituie modelul de referinţă pentru 
rezolvarea temei eshatologice de la Leşnic, un model inter
mediar desigur, pentru că vechimea prototipului trebuie 
ă fie cu mult mai mare. 

Oă picturile ele la Strei îngeorgiu conţ,in elementele 
model penLru iconogeafia ctitoriilor româneşti ulterioare, 
pare să o dovedească ş i imaginile, atît ele nea~ teptate, ale 
sfin(;ilor militari călări din altar. Neaşteptate, pentru că, 
într-adevăr, reprezentarea sfinţilor militari eeve„ tri în 
pictm·a inter ioarelor de biserici are un caracter ele excepţi e 
în ţara noa tră 4 ; iar în altar · ituaţia ele la Streisîngeorgiu 
e:tc absolut unică . Dar, rcmarcînd această împrejurare, es te 
locul să aducem în discuţie faptul că reprezentarea sfinţilor 
militari călări, în compoziţi i de mari dimensiuni, se regă-
1:1c~te la momunente româneşti din Transilvania de sud, 
respe t iv la Leşnic, la Orişcior şi la R.ibiţa; toate din jude
ţ.ul Hunedoara. La Leşnic, pe peretele nordic al navei, apar, 
alăturaţ i , doi sfinţi militari călări (neidentificaţi - pro-

p. 26 - 29. A se vedea ş i Eca lerina Cin cbezn Buculei , A nsamblu/ de pictură 
ele la Leşn ic - o pagină din istoria românilor tran s il văneni din 1Jea.cu / a.I 
.\"J \1- lca , în „ Studii ş i cer cetăr i ele istoria nrlei - seri a arlă p l as ti că ", 1974„ 
p. '15- 58. în nces t clin urm ă arlicol , surprinde ·onfuzia inlerpretărilor 
islorice iscn lc ele ignorarea l'aplu lui că id eile rle naţ iune ş i conştiin\l1 
na(°iona'lă sînl rea Jilă j.i care se crls la li zeazr1 abia !n socololcl XVIII - XIX. 

4 Precizăm că ne r eferim jn P~\:]l1 s i v it11 te Ja pictnra monumentelor 
rom il neş ti, ortodoxe deci. 
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b~tb il · fin~ii Gheorghe ş i. DumiLru), la Urişcior 5 pot fi 
văzu~i pc peretele vestic sfinţii Dumitru ş i Toader călări, 
i ~tr pe peretele nordic exi ·tă o frumoasă l'eprezentare a 
Sfîntul.ui Gheorghe în luptă cu balaurul, aceea :i scenă 
regăsindu-se ~ i la R.ibiţa 6• Ştiind că picturile de la Leşnic 
ş i Orişcior se situează către anul HOO şi că cele ele la R.i.bi(,a 
sînt datate exact 1417, ş Li ind că în toate cazurile imagi
nile sfinţilor ecve~tri au fost t1·atate cu grij ă, prestigiu l 
ele care se bucurau putînd fi le. ne dedu clin dimensiunile 
mari şi din aşezarea la loc de cinste, se poate afirma că în 
mediul românesc trans ilvănean a exi.·tat o modă icono
gra,fică în acest en::; 7• 

Dacă pînă de curîrnl am fi fost tenLaţi . ·ă căutăm exem
plele comparative în epoca în care au fost pictaLe monu
mentele respective, odată cu de.-coperirea imaginilor de 
sfinţi ecveştri de la Streisîngeorgiu se demonstrează că 
avem ele a face cu o tradi ţ; ie locală veche de cel puţin 
un veac. 

0 Vnsilc Drăgu L Pictura nwrală din Transilvania . . „ p . 30. 
6 Idem , p . ::!4. 
7 Un sf!nt militar ecvestru exislă şi pe fa!:acla nordi că a Lurnu lui bise

r ici i din Peştea na , de asemenea fi gura Sl'întului Gheorghe căla r e a fost 
iclen lifi cată la parleru l turnului biseri cii clin Strei (Eca terina Cincheza 
Bucu lei, 1 orlrelele conslruclorilor ş i pictorilor bisericii din Slrei, în „Stud ii 
ş i cercetări ele isloria a rtei - scria arta plaslică" , 1975, p . 67) . Chiar dacă 
în acesle cazW'i pozHia imaginii picta te nu este în naos, !n că se poate 
vorbi despre o reprezenta re de tip specia l care con cordă ca problema li că 
c11 cele de la Leşni c, Crişclor ş i Ribi\.a . Amintind cil picturile bisericii clin 
Strci datează cu probabilitate din deceniul 1.360 - 1370, imagin ea Sflntu lui 
Gheorghe do a ici ar putea fi considerată drept inel de I egă lnră între Strci
sîngeorgiu şi grupul de monumenle amintit. 
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Fiu. :!. Bis erica clin S1rds i11u1111r11iu; l'rau111c11t 1li11 „.1111hwala d11 a11oi " . 

l~ vidc 11L , 11c puLern înLrnlm <le unde a venit moda repre
zenLf~ ri i monumentale a f>fi nţilor mili tari călări chiar în 
i,;patiul m101:1u lui si altarului. De multă vreme s-a ob ·ervat 
că 'una dintre ' particularităţile iconografiei b isericilor 
rupestre din Cappadocia este frecvenţ;a destul ele mare a 
sfinţ ilor cavaleri înfăţ i ;aţi fie în •implă atitudine ele paradă, 
fie în luptă cu balaurul, fie (în cazul sfîntului Ell.'tatie) 
mmărind un cerb. 

La Soghanle, la Ol'La Koy, la Goreme, la Djanavar 
Kilise ş i la mul te alte monumente, eruditul G. ele J erpha
nion 8 , iar mai recent Marcell Restle 9 au consemnat ş i au 
reprodu · în lucrările lor asemenea imagi_ni, lm eori de o 
surprinzătoare amplitudine în raport cu supmfaţa pere
ţ ilor , ceea ce le conferă o se1:>izantă monumentalita te. 
Dar Cappaclocia est e foarte departe de Transilvania ş i 
intrucî t cele mai multe picturi, din cele care ar putea fi 
implicate în discuţia ele faţă, sînt datate în secolele 
XI -XII, consider area unor relaţii directe pentru expli
carea imaginilor de la Streisîngeorgiu nu ar avea nici o 
acoperire ştiin ~ifică. 

O soluţie verosimilă pare să fie oferită în ace1:1 t caz ele 
·udul Italiei unde, încă clin ecolul al VII-lea - fu gind 
din faţa invaziei musulmane - se refugiază numeroşi 
căluo-ă,ri orio-inari clin iria şi Asia Mică, deci şi din zona 
Cappaclociei. În Puglia, în Basilicala , în Calabria pot fi 

8 Guilla urn c de J erpha n ion, Les eglises rnpeslres de Cappacloce, P a ris , 
1932 - 1912, JI - 1, p . :m , 2-11 - 212 , :1fi1, :364. 

0 Ma rcell Res ll e , D ie by:anliniscll e Wa ndma./erei in T\l ein Asien, 
Recklin gha usen , 1967, l - lît. 
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văzuLe ~ i azi importa, ntc mi'li rLurii ale cx i1:1Len~e i. eomuni
tăţilor de călugări orien tali , adep(,i ai regulei 1-lfînLulu i 
Vasile, ele unde ~ i denumirea ele ba~ ilieni . Vorb ind dm;pre 
mărturii, avem în primul r înd în vedere zecile de aşezări 
rupestre de la Ma8safra , Mottola, Matera, Fas~LHO etc ., 
aşezări consbituite din chilii ş i b iserici pictat e, totul într -o 
concepţie care poate fi considerată fără exagerare eappado
c iană 10. Active pînă t îrziu , în secolele XIV - XVI, acc,·te 
aspre aşezări monahale de t ip oriental a n fost re pe taLc 
deopotr ivă de catolici - de papalitate ş i de ordinele călu
găreş ti - de asemenea de ortodocş ii din Peninsula balca
nică , atraşi în sudul Italiei ş i de moaştele Sfîntului Nicolae 
păstrate în ba ilica din Bari 11 . 

Pen tru problema care ne preocupă, impor Lant esLe 
faptul că în b isericile rupe.·tre aparţinînd căh1 gărilor b~18 i 
lieni din sudul Italiei pot fi văzute numeroa1:>e reprez n
tări de sfinţi militari călări, în compoziţii monumentale 
situate la locuri de cinst e. Î n bi ·erica San Nicola din 
] aggiano se află sfinţii Teodor .;i Gheorghe, la Lama di 
Penziero este înfăţişat Sf. Gheorghe, la bi serica San 
Giorgio din Laterza sînt ma i multe imagini cu Sf. Gheorghe 

io în aces L sens G. ele Jerpha nion, op. cil„ TI - 2, p . '158. A se vedea , 
ele ase menea, I . L uigi A ba tangelo, Clliese-criple e af fresc lii ilalo-bizantini 
di J\llassa {'ra , I - II , Tcr onLo, 1966 ; Giuseppe ele V in cen zo, J\.i sanluari 
rupeslri di Mol/oia, Mo LLola , f.d.; La Sca lctLa, Le cfliese n ipeslrc di J\lla lcra, 
Ro ma, 1966 ; AnLoni o Chi onna, lnsediamenli ru peslri nel lerr ilorio di Fasano , 
F asa no, 1970. O pr.ivire ele a nsa mblu , î n că ulil ii, la A lba Medea, Gli af fresc /1 i 
delie cripte er1•111iliclte pugliese, Homa, 1938. 

11 'lnLre a llele, es Le semnifica tiv că la r acla s fln l 11lui se a fl ă o icoa n il 
d ărnltă ele \arnl s îrb Ştefan Duşa n , 
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înfrunLînd balaurul, la bisericile Sant .Angelo, Santa 
Margheri ta şi San Nicola apar mai mulLe reprezentări ale 
Sfîntului Gheorghe 12, enumerarea fiind departe de epuizare. 

P entru o raportare a pic tur·ilor de la trei. îngeorgiu 
la amintitele exemple iLalice, care datcaz{L din secolele 
XII -XIII, un argument în plu s est e oferit de prezenţ;a, 
pe peretele răsăritean al altarului, a sfinţilor Nicolae de la 
Bari ş i Vasile, regulă care nu ştim , ă ma i fi fost pă trată 
în Balcani, dar care era re ·pectată în aşezările rupe tre 
din Puglia şi Basilicata 1 3 . 

Dacă mai socotim că l:! tilul picturilor de la treisîn
georgiu prezintă numcroa ·e a emănări - simplita te, grn
fi m etc. - cu cel din sudul Italiei, clacă avem în vedere, 
de asemenea, libel'tatea programului iconografic, carac
teri tică pentru monumentele româneş ti hunedorene pînă 
în primele decenii ale >ecolului al XV-lea, t emeiurile unei 
corelări cauzale imr a fi îndestulătoare . 

Rămîne de ră pun la întrebarea : care anume au fo ·t 
factorii istorici care au favorizat asemenea relaţie arti>tică . 
Soluţia cca mai simplă ar fi invocarea momentului în care 
dinastia angevină - ramura "Ud- italiană - a a juns să-şi 
dispute tronul Ungariei, după stinger a ultimului rege 
arpadi an (1301). Se ş tie că, începînd din anul 1307, regele 
Carol Robert ş i-a in talat reşedinţa la Timişoara şi că 
abia în anul 1323 s-a hotărît ·ă plece defini.t iv la Buda . 
Prin el şi cm:'te~1 sa influenţa cultmii şi artei iLaliene se 
putea manife ta din plin în Bana t ş i în ~~ran ·ilvania, zone 
în care tînărul dina>t gă ·i ·e un >prijin de nădejde împotriva 
înaltei nobilimi maghiare car nu-l dorea. Tot atunci puteau 
veni, , ub -pro tccţi~L devenită tradiţion ală a regelui, gru
pmi de căhwări ba ·ili eni care puteau fi atraşi de mediul 
românesc ortodox din Banat Ri din Tran .· ilvania . 

Ţinînd eama ă picturii. de la Strei fogeorgiu sînt 
datate 1313 - 1314, acoperil'ea cronolog i că pent ru expli
carea f nomenului pare îndestulătoare . i totuşi, faţă de 
foarte expre ·iva pecete locală , faţă de caracteristicile a tît 
de româneş ti ale pisaniei prin care zugravul Teofil î şi 
precizează, nein tenţionat , clar fără echivoc, na~ionalitatea , 
credem că xolu~ia -prczcn t~1 tă m:oi,i sus, cl e.; i Vt\J'O i; imilă, 
nu el:!te în LrutoLul conformă cu ~Ldevărul i:.,.Lorie. 

Cu tiLlu de ipoteză de lucru, Rupuncm a Len~ie i mmă
toarea variantă pe care o pot întări Hau in l'irma numai cer
cetările arheologice : 

Î n primele flecenii ale Rccolului al XIII-lea, Re înregiH
trează în ~ă rile rnrn ânc o puternică oferrni v {L ~L ca Loli.cil:!
mului, favoriza.tă ele căderea Conr;Lan t inopolului >ub cru
ciaţi. P~tpa Inocen\iu al III-lea l:!-a inLeresa t în mod .'pecial 
de soarta mînăstirilor orLodo:xe (româneş ti de i) clin l3anaL, 
Cri~ana ş i Transilvania 14 ; de a ·emene<L a încurajat coloni
zarea cavalerilor teutoni în ţara Bîrsei. Urmîncl aceeaş i 
politică , papii Honoriu al III-lca ş i Grigore al I X-lea au 
încercat · ă exLinclă autorita t ea Va ticanului în Transilva
nia, Moldova ş i Ţara Românească , un important in.' Lru
ment în acel:!t .·ens fiind înfiin ţarea Episcopiei cuma nilor 
sau a JYlilcoviei rn . 

Vom observ a că t ocmai din a.ceas tă perioadă pa r să 
dateze aofomerările de biseri ci ruper> Lre clin zona Buzău-

12 Cosimo D a mi:lllo F onseca, Civili ei rupcslre in lerra j onica , Mila no, 
1970, p . 58 - 59, 78, 90 - 91, 166, 172, 18:3 . 

13 E drept cii , lncep înd din secolul a l X T-lea se produ sese o conta min ar e 
cu r egula ordinului ben edictin . 

14 în aces t sen s es te semnifi cativă corcspondenla sa din anii 1204 - 1205 
cu r egele Andrei a l II-iea (vezi „ Docum enLe privind lsloria Hom â niei, 
C. T ransilv ania, sec. X l - X IU , Bucureş li , p . 28, 29 . 

16 J. Feren\', Cu manii şi episcop iile lor , Bla j , 1930; Gh. Moi sescu , Caloli
cisnrnl în Mo ldova , Bu cureşti , l 9'12. 

Fig. 3. Uiscri ca din Simi. inucorgiu ; Sl'. Nltolac. 

lui 16 ~ i cJin pă, r\. ilc Sălajului 17, aglomerări care arnintcKc 
înLro totul a~ezările baHilienc din Puglia .; i Ba>ilicata. 
Coroborînd tlaLelc a c OJ'(lin iRLori c Cll clerneute1c formale 
a le 8Chiturilor rupeH Lrc <lin Hnzău ~ i Sălaj , m· dcm că Hll 
juxt ifică ipoLcza că. încă din acea vreme - primele clecenii 
<tle Hccolului al XJII-lea - ~tu -putut a junge io. \1a n1, no~1st r i't 
grnpuri de călugări basili cni . Acestor cmiHari li l:!-ar da tora., 
deci, primul tran.for de forn1.c r; tili ·tice şi iconos 1.·afice din 
·ud.ol Italiei, ~tsimilarea lor fiind lexne ele in~elei:i în mediul 

române ·c care le-a p relucra t, conferindu-le o expresie ori-
ginală . 

P e fondul tu turor da telor expu>e, se poate încheia cu 
concluzia că picturile lui Teofil, execu tate în anul 1313 -
1314, nu i:iî.n t un început ele drum ci un moment din tr-o 
evoluţie art iHti ă mai îndelungată, ·cmnificat ivă pentru 
mediul ·ocial al cnezilor români din i:iecolele X III- XIV. 
Iată de ce cleHcoperirna ş i rei:i Laurarea picLmilor de la 
SLreisîngcorgiu dobînde ·c valoarea unui important eveni
men t i.' Loric. 

rn U llimul ccrcc l ă lo r a l bi sericilor rupesLre d in Munlii Bu ză ului es Le 
Pavel Chihaia, ca re Ic d atează în epoca lui Neagoe Basara b (C u privi re la 
î noă(ăluri ş i . la cîl eva monwnenle cU11 vremea lui Neagoe Basarrtb, în volumul 
Neagoe Basarab, B u cureş ti 1972, p . 1 :10 ş i urm.). Ne l)J'Opun cm să cle1n ons
Lr ă 111 , baza li p c o dcln li a lă an a li ză form ulu, i't în rea liLa Le ves ti giile s inl 
mull ma i vechi . 

11 Mo num cnle încii ncp u bli ca Le. 

AB STR ACT 

A firs l approach of sLy li s li c :lilei ico nographi ca l ordc r I.o Lh e pa inlin gs 
discovered up Lo lhe prcscnt in the ·hurc h in ' Lreislngcorgiu revea ls lhc rol 
Jowin ": the imagcs or sa inls Vas ile cel Ma rc a 11d Nico la e (Basil Lhe Great 
and N icholas) werc discover ed 011 Lhe wa ll s of the a l ta r as we ll as t hc repre
sen La lion s of a numbcr of rnilita ry sa inLs 011 horscback. In Lbe wes L p a rL of 
;Lbc church , t he sounclin gs p errorm ed se t orf diffcrent part s of th c „ La s r 
Judgerncnt" (Thc Inferno). Thc works of pa inLer T eofil ar c cla tecl - a ccord
in g lo Lhe painted ins 'l'iption in llte church - 1:11 3- 1314. T he sLyle of lhc 
p a inlin gs cliscover ed up Lo Lh c p resent is gra phi c and v iv idl y ex prcss ivc , 
r eyea lin g bolh elemc11l s of Byzanlin e a nd W es lern ori gin . 

T hc prescnce of Lhc miliLar y sa inls on horsc lJ::ick - a n iconographica l 

42 

p ccu li a rily Lo he me l wlLh a lso in Lile T ra 11syl va 11ia n pa intings cla ling rro111 
arouncl 1.400, such as LiloscaLLcşnic , Cri şcior , R ibi\ a - corrobora tccl by Lhc 
r cprcsa nla ti on of sa in ts Vas ile ce l Marc a ncl N i ·o lac, mi ght be a n in d ica li o 11 
Llrn t Lhe painlin gs in Lhc „ rupe>Lrc" bas ili ca n monas leri cs in Lile sou lh 
of Ita ly (M.otto la , Ma Lcra , Massa rra ele.) exertccl a n influence on lhe pa in 
lin gs în Lhe clrnrch a t Streisîn rreo rgi11. T lte lra nsm i ·s ion of lilis influen: e 
may h a vc bccn furlhered by Lhc roya l An gevin l10usc, knowin g t ha l kin g 
Ca rol Ro bert aclua ll y lived in Ba nnl d uring Lhc ycars 1307 - 1:32:3. T he 
in scription, wilh pcc ulla ritics o f lhc Ho ma nian la n •, uagc, full y agrccs w ith 
Lhe loca l expre. sion or lhc pi c lori a l sLy lc, Teo fil bc in g u ncloub lcd ly al Lh c 
Lim c Lhc cx poncn l or t hc ::i rli s lic Ho111a nia n milieu in T ra nsy lva nia. 
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