
PODOABE DIN SECOLELE XIV-XVIII DIN INVENTARUL NECROPOLELOR 
DE LA STREISÎNGEORGIU ŞI STREI-JUDEŢUL HUNEDOARA 

-------·----~--~~GHEORGHE BALTAG 
Podoabele de.·coperite ca inventar funerar, cu prilejul 

cercetării arheologice a unor necropole, fac parte dintre 
materialele cele mai importante ş i mai semnificative 
pentru datarea ş i interpretarea istorică a respectivelor 
complexe. Piesele pe care le prezentăm aici provin în 
principal din necropola situată, în jurul bisericii cu hntmul 
Sf. Gheorghe din Streisîngeorgiu, cercetată în an ii 1975 -
19761, precum şi din cîteva morminte medievale cu inven
tar, dezvelite în anul 1969 în biserica ortodoxă din satul 
învecinat Strei, aflat la cca 2 Jun, pe malul opus al rîului 
Strei 2• Amîndouă monumentele aiu reprezentat iniţial 
capele <le curte ale unor familii cneziale 3, dar în jurul 
lor s-au îngropat şi membri ai obştiilor săteşti din cele 
două localităţi . Începînd cu secolul al XV-lea, după 
adăugarea la biseric~t din Strei a unui prona,os din zid 
ş i poate încă tot de atunci ş i la biserica din Streisîn
georgiu a unui pronaos de lemr1, monumentele au devenit 
biserici parohiale în sensul propriu al cuvîntului. Se 
pare totuşi că descendenţii îndepărtaţi ai familiilor de 
cnezi- ctitori, deşi au părăs it rit,ul ortodox, au continuat 
în unele cazuri să se înmormînteze în interiorul respective
lor biserici. în acest fel se explică apariţ ia celor trei mor
minte cu inventar preţio găs i te la Strei 4 şi la Strei.·în
georgiu . 

Datarea pieselor ·-a putut face, în majorita,tca, mtzuri
lor, doar între limite ceva mai largi, ţinîndu-se seama 
ele forme, de tehnica execuţi ei, de decor sau de analogii 
eu alte piese datate prin monede. În ceea ce priveşte 
particularităţile topografice sau de altă na.tură ale celor 
două necropole, nu vom insista în acest loc 5 , d11pă cum 
nu ne vom opri nici asupra materialului antropologic, 
care a fost studiat de ailţ i membri ~t i colectivului 6 • 

Prezentăm în cele ce urmează un succint catalog 
n,J materialului. Pie::;ele vor fi menţionate în ordine crono
logică, în cadml categoriilor clin c:uc fac p~trtc. 

l. Inel din tablă sub\,ire de a,ntm}t (Jig. l /1), lucntt 
dinLr-o K ingură bum"ttă . O pairte '" verigii lipseşte, Îll zona 
în care accai:;ta crn făcută, prin lipire<:t celor clouă caipctc. 
Placa de formă rotundă, uşo r a.lungită, decora.tă cu incizii 

1 Vezi ma i sus , H. l' opa , Slrcisi11g1·orgiu. J\Jlir/urii de istorii• ro111ti11 cascll 
din seco lele }\°/ - .Y J I ' în sudu/ Tra11si/(Jat1ici , p. \J şi urm . cuprinzind 
raportu l de rin iliv asupra cercetă rilor. 

2 Podoabe le ne-a u fos t ofer i le spre publica re de c:Hre Radu Popa , care 
a condus cerce t ă rile ş i căruia îi mul~umim ş i pe aceas tă ca le. Provcni cn\a 
de Ia Stre i a unor pi ese va fi men \i on a Lă expres in cad r u I ca La logului. în 
lipsa men\iunii se ln\elege că ele prov in din necropola de la Streisin gcorgiu. 

a H. Popa, Slreisîngeorgi11 , p. :~o. 

4 în cazul morm întului 11 de la S lrci , din care provine ine lul pc ca re 
îl publicăm ln catalogul noslru sub nr . 14 (vez i mai jos), poate fi l11at:'l în 
ronsiderare ipoteza că el apa rţin e Suzanei Barcsay, so\in vicecomitelui 
hun edorea n N icolaic Zcyk (descendent a l cneaz ului Zăi cu din S lrci, din 
rnco lul al XIV-iea ) , pomenită ca c litor ă de o inscripţie din 1717 ş i a l că re i 
nume fi g urează şi p e un clopot din 1727 a flat în turnul biseric ii di n 
Slrei. 

• Pentru necropol a din S lrcisingeorg i11 , vez i ma i sus p . :.i :1 ~ i nrm . 
s Vezi ma i si;s , p . 51- 52 ş i 11 r 111 . 

DESCOPERITE l N NE CHOPOLA STRE ISÎNGEORGIU 

DI MENSI UN I Ş I IN DICI (dup ă Martin) 

simple radiare. ~irUJ'i de. ~c~zii în ungh.i '.l:scu.ţi~ s.au drepte 
pe părţile super.i~are, vizibile, ale v~ng11, p1mt 1? dreptul 
unei uşoare lăţm, cu rost~ ~ecorat1v,. ~'. a~esteia . • P~aca 
are diametrul de 9 mm, laţ1mea vengu a]unge pma la 
5 mm iar d iametrul ei este de 20 mm. Prin simplitatea 
tehnicii de execuţie şi a decorului, inelul îşi găseşte nume
rmtse analogii înt r-o epocă t impurie 7

• Datează probabil 
clin secolele XII - XIII. 

2. Inel de argint cu placa circulară lipită de verigă 
(fig. 1 /2). Decorul p~ăcii ~constă dintr-o perlă m~re .d.e 
aro-int centrală înconJm·ata de un cerc de perle mai m ici. 
n : -a luno·ul m~rginii, puţin mai ridicate a plăcii, a fost 
lipit un fir form~tt din î~p~eti.rea . a do~~ îrme subţiri 
de a ro-int. Veriga, cu margmile puţm reliefate, este deco
rată prin aplicarea longitudinală ~t trei sîrme realizate 
din împletirea a cîte două fire de argint; . cîte o ~1c~ 
piramidă, formată din patru per le de argmt, ap:1cata 
pe capetele verigii, în punctul în care aceast3'. se ~weşte 
la placă. Diametrul plăcii este de 10 :-11 mm iar la_ţunea 
verio-ii de 4 mm .i diametrul aicesteia de 22 mm. Deco
rul ~u aplicaţii de. RÎI:me î~pleti~.e şi cu bobi.ţe (per:e) 
de argint este rehtttv t1mpurm 8 , f1uid preluat dm teh111ca 
argin tărie i bizaintine. Oaraicterul oarecum ~voluat al 
decorului de pe piesa noaiKtră pledează totuş i pentru o 
datare mai tî l'Zie, în ecolele X III -XIV. 

3. Inel tmw1t din bronz, cu placa circulară (fi 0
-. 1 /4 ). 

Decorul plăcii, realizait prin turnare ş i p ~trţial prin gra
vare constă dintr-o rozetă cruciformă cu patru petale 
prin~e de un cerculeţ central, dublate de incizii ~"!'C1:1ite , 
întreao"" rozetă fiind încadrată într-un cerc. La ILmitele 
dintre

0 
placă şi verigă, cîte un. sector tranRversal dete1:

minat de clonă linii cu i:;paţiul dmtre ele umplut de ha~u.r 1. 
Corpul verigii, neregulat ca formă ~i ::;ec~itme, ei:;t? pa,r~1 al 
decornL cu clonă incizii longitudinale pa,ralele. Dmmetrul 
plăcii de 10 - 12 mm, li'.tţimea ver igii varia,zi'.t înt re 2 ~ i 6 
mm i<-t l' di ;-1rn etml a.cesteia e te de 22 mm. Datare pro 
ba.bi l ă în :mcolelc XIV - XV 9• 

4. Jnel m~tR iv tm·nat clin argint, cu caracter K i 0·il~Lr 
(fio-. 1/5 ). Placa de formă o?togonală, . are o-r~v:ati'.~ pe ea, 
o i:;tcmă nobi liar}t compusă dmtr-o sabie cu v1rful mclrcp
tat în Rus Ki cu o-a,rd ::t în forma literei S, ţinu tf"t de un 
brat îndoit· clin c°ot în unrrbi drept. intre vîri'ul sa,biei 
si brat se aiflă o stea dea~upra braţului o semilunf"t ia,r 
În pa1:tea dre~tptă (h~rnldică ) a cîmpului o . ~geată ~ c~ 
vîrful îndreptat în jo::;. Faţa laterală a ~a~gm1lor p~acn 
poartă un decor din linii scurte ş i de ·e mc1zate ver t ical. 

1 Vezi , printre a lte le, Gli. Ştefan ş i cotab „ Dinogelia , I , B u cureş ti , 
1967 , p . 284 ş i urm . sa u N. Pa r {1 di , in „Fo lia A rchaeologica", 26 . 1975, 
p . 1J 9 ş i urm . 

s Gh . Ştefan ş i co lab„ op . cil „ fi g . 170/17, 18; P, Ga lcv, în „A rhcolo-
ghia" , Sofia , 1977 , l , pi. 6 / V n ; . 

" Ana logic de d ecor la D inu V. Hosetti, T czaitrlll de podoabe 111 cd1 euale 
de la 01/eni (Teleorman) ş i elemenle/c lor bizantin e, în „ Bu i. Mon. lsl. ", 11 , 
1972, 4, p , 10 fi g , 20. 
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Veriga i1platizată a,rc o secţiune semicirculară. Diametrul 
plăcii este de 9 - 10 mm, lăţimea verigii scade de la 8 
la 3 mm, diametrul ei fi ind de 20 mm. A fost găsit ca 
inventar funerar la M. 37 în partea de nord a navei, foarte 
probabil mormîntul unei „Elina" pe care o pomeneşte 
o inscripţie de pe la 1400, zgîriatl'.'t în altar 10 • 
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5. Inel de argint cu phtca circulară decorată cu floare 
de crin (fig. 1/9), confecţionat dintr-o singură bucată 
de tablă mai groasă. Floarea ele crin este incizată cu 
linii trasate cu siguranţă, simplu stilizată, cu fleuron 
dezvoltat clominîncl compoziţia, ş i două petale puternic 

10 R. Popa , Slrei s1ngeorgiu, p. 24 
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rin. ·1 l'i ese de 1101lonhii ş i de costum din 11eero11oln de ln Streisînneoruiu. 
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ili rcuiLe ~ i lutoa l'se. OiLe <lour.L liuii inciza te dea ·upri\i petai
lelor urmăresc cul'bura aces lorn. Tija florii Re despa,rte 
în trei linii, cele margin~\ile arcuite declesuhLul unei bare 
transversale. P e capetele verigii, la locul desprlliderii 
ei din placă, au fost incizat e cîte două, regi8tre de liniuţe 
oblice. Placa ruptă într-o m argine. Diametrul plăc ii 
cRte de 12 mm, lăţimea verigii variază, între 2 şi 4 mm, 
diametrul fiind de 19 mm. Apreciind după evoluţia ace ·tui 
o·cn de decor, inelul pare a dat a încă din . ecolul al 
XIV-lea u. 

6. Inel de argint cu piatră albastră şi perle metalice 
(fig. 1 /6). Placa es te forrnatr.t dintr-un suport de tablă 
ele argint în care a fost fix ată o „piatră" din sticlă albastră , 
ovală , de secţiune semicirculară . Pc marginea ei au fo ·t 
fixate nouă grupuri de cîte 3 - 4 perle (granule) de argint, 
Cili nişLe mici piramide cu vîrfol in afară. Veriga, lipiti't 
în două punct e pe spatele plăcii, est e compusă dintr-o 
ba,ndă de tablă subţire de a.rgint, cu marginile ri(li mli te , 

. Inel de airgint cu. veriga din sîrmă groasă aplicată, 
pc spa t.clc plăcii (fig. 1/ ' ). Placa circuhtră , din tablă 
de H,rgin t , are decorul incizat compu · din p atru sectoare 
de cerc dispu. e ·imetric în jurul unei steluţe centrale. 
Arcurile de cerc sint haşur«Lte în interior . Două linii con
centrice avind intre ele ha,~ uri dispu.·e radiar imită stin
gaci o leg«mdă, dispu ă p 3 irntrginea plăcii . Diametrul 
aces te i<L es te 19 mm ia r v 0riga,, c:mE cţion t tă din sîrmă 
oToasă de 2 mm, a re dirtrn3trnl de 22 m·u. D(l, tează proba
bil din secolele X V -XVI 14 . 

9. Inel masiv turnat din argint (fig. 1 /10 ). Decorul 
care a fost p are-se incizat, nu m '1i p oate fi reconstituit. 
Veriga a re forma u ,;or romboidală , datorit{L a două pro
tuberan\;e dispui!e la teral, m arcat e cu ner vuri triunghiu
lare. E 8te posibil să fi fost prevăzut cu un sigiliu. A fost 
par ţ ial aurit. Placa are dia metrele de 7 ş i 9 mm ş i gro ·imea 
de 3 mm iar veriga, groasă de 2 -3 mm ş i lată de la 3 
l::i, 9 mm, are diam etrul de 23 mm. Tră~ăturile proprii 

Fiji. 2. Inele de aur di 11 1iec1·011olelll de la Strci (I -2) ş i Streisîuueoroiu (;J) . 

pe C<Lre s-a fixat o sîrmă de argint răsucită în spirale 
mari. M0ntura are diametrul de 18 - 20 mm şi înălţimea 
de 6 mm iar veriga, păstrată doar fragmentar, are lăţimea 
ele 6 mm. Tehnica execuţiei pledează pentru o dat are 
în secolul al XV-lea 12• 

7. Inel turnat din argint, cu placa rotundă decomtă 
cu o reprezentare a „pomului vieţii " (fig. 1 /3) . Decorul 
incizat pare a fi r eprezentat de un trunchi de copac 
clin care se desfac radiar cinci rammi, intercalate cu. 
două linii şerpuite. Două incizii curbe dispuse simetric 
în partea inferioară , una dintre ele prevăzută cu haşuri. 
La limita uperioară a capet elor verigii, cite două incizii 
in formă de X . Diametrul plăcii e ·Le de 9 mm, lM imea, 
verigii de creşte de la 5 la 2 mm iar diametrnl ei e te de 
22 mm. P are a data din secolul al X V-lmt 1 3. 

u F I. M!rţu , R epre:enlarea florii de crin pe inele in Tara R omiineascu 
în sec. X IV - XV I , în „ S.C. l .A.", 1969 , l , p . 123; Al. Bii r că c il ă , J\lfon ede, 
podoabe ş i fragm ente ceramice de la Ier mele Drnbelei , în „ M.C.A." , V, 1959, 
p. 778 fi g. 2/8 pentru o floa re de crin m a i s tilizată , î n conjura tă de l ege ndă. 
În necropolele ma ghiare , inele cu asemenea decor a par î n că clin secolu I a l 
X III-iea ; c r. N. P a radi, op. cil„ fi g. 2/9, 3/5 ele. 

12 Al. Bărcăcil ă, op . cil., fi g . 2/16 ; R. Popa, Cneza tul M arei , B a ia 
Mare, 1969 , p . 38 şi fi g . 15/h . 

1 3 Un decor similar p e un „ inel -tali s ma n " Ia Dinu V. Rose tti , în „ Bul. 
Mon. Ist. ," 1972, 2, p. 34. 
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argintăriei gotice t îrzii îi asigură datarea în secolele 
X V - X VI. 

10. Inel de argint cu cri8tal de stîncă alb -gălbui (fig. 
1 /7). Piatra a fost montată într-o cavitate ovală încon
jurată de incizii verticale ce determină un fel de ramă 
delimitată la p arte::i, inferioa,răi de o dublă incizie circulară. 
Execu~ia est e destul de primitivă ia r ta rea de conservare 
foarte precară . Montura are diametrele de 12 respectiv 
17 mm, veriga de secţiune circulară descre„ te de la 10 
la, 1 mm şi are dia metrul de 23 m m. Datare probabilă 
în secolele XV - X VI. 

11. Inel de argint cu. a,plicaţii de email verde (fig. 
1/12). Turnat dintr-o R ingură bucată, placa are forma 
pătrată ş i est e prevăzută cu adincituri în care s-a turnat 
email într-o tehnică oarecum asemănătoare „cloisonnee
ului" , determinind o combinaţie de romburi şi vrejuri. 
Pbca are o secţiune in LTunchi de piramidă. Veriga est e 
faţetată ş i prezintă t rei protuberanţe ornam entale dispuse 
simetric. Phtca ::1ire dimen siunile 10,5/11 mm iar veriga, 
1::1ită de 4 - 5 mm, are dia metrul de 18 mm. Datează dint r-o 
epocă ma i nouă, probabil din sec. X VIII -XI X . 

12. Inel simplu din tablă de aramă (fig. 1/11), ou 
profilul secţiunii uşor arcuit spre interior, pare a nu fi 

14 In elul p ar e a fa ce parte din ca tegoria celor s ig ila re; Dinu V. Rosetti , 
T ezaurul de podoabe, p. JO fi g. 20 / l 5. 
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i'ost decorat d.<1r se afir1 Într-o stare prernwi1, de com;ei·va,t·e. 
Lăţime;ti verigii e ·te de 6 mm ia1r <liarnetrul ei de 21 mm. 
A.::;emenm1 inele ::; impie ~tpar de timpuriu în inventi:trele 
necropolelor de tip Bjelo-Brdo 15 dar se păstrea,ză ş i în 
epoci ma,i noi astfel încît, în lip. a altor elemente, datarea 
e, ·te incertă. 

13. Inel simplu din tablăi de aur, confecţionat dintr-o 
fîsie lată de 3 mm pe care s-au aplic<tt, în formă de decor, 
cillci litere identice (P sau b) - vezi fig. 2/1. Verig~1 are 
diametml de 20 mm ş i ·e recunoaşte pe ea locul lipirii 
celor două capete. A. fost găsit în mormîntul 14 din nava 
bisericii din Strei. Ductul renascentist (clasic) al literei 
folosite ca decor este un argument pentru datarea inelului 
în secolul al XVI-lea 16

• 

14. Inel de ~1UI' cu montura conică cuprinzînd o peruzea 
(fio'. 2/2) . Montm~1 e·te decor~1tă cu patru flori de crin 
stUizate si reliefate, dispuse simetric cu vîrful în jos, 
alternînd 'cu patru perle de aur pe fond de email ro şu. 
Veriga este unită cu montma prin intermediul a două 
sectoare ornamentale cu capetele în spirală, sugerînd 
în ansamblu o lid. Veriga are capetele superioare bogat 
ornamentate, cu elemente spiralate care se desprind 
de pe cîmpuri cu email verde ş i cu cîte o perlă de a,ur 
în centml unui cîmp cruciform umplut cu email roşu. 
Montura, cu diametrele de 10 şi 13 mm, este înaltă de 
9 5 mm, în t imp ce veriga variază ca grosime între 1 ş i 
2'5 mm avînd di~1metrul de 22 mm. Inelul găsit ca inven
t~r funerar în mormîntul 11, situat în p~1rtea de sud-est 
a navei bisericii din Strei, datează fm1rte probabil de 
la începutul secolului al XVIII-lea 17

• 

15. Inel de aur cu gemă antică de culoare roşie (fig. 
2/3). Montura cilindrică, decoratr1 în partea inferioară 
cu un sir continuu de arcade semicirculare umplute cu 
email aÎba,stru. Gema reprezintă un „amoraş" înaripat 
trăo'ÎDd cu a,rcul, sprijinit într-un genunchi. Pe intradosul 
mo~tmii a fost g;rnv;-1tă o floare cvadrilob~1tă dezvoltaită, , 
liniile desenului fiind subli.niate cu email albastru. Verigai 
ll e formă uşor octogonală are ca1)etele superioare orna
mentate cu un motiv vegetal gravat cu îngrijire, J?Unctu1 
Hxării ei la montură Ii.ind mascat ue cîte trei frunze 
lanceoh1te. Diametrul monturii este de 9,5 - 10,5 mm 
iar în~1lţimea, ei de 4)i mm; veriga lată de 2,fi -fi mm 
are diametrul de 19,5 mm. A. fost gă ·it cai invent~1r 
funerar în mormîntul 39 din p<1rtea de nord-e::;t <t rrn,vei 
bisericii din Streisîngeorgiu ş i poate fi datait, pe temeiul 
ca1racterului neoclasic [Li decorului la începutul secolului 
al XI X-lea. 

16. Nasture globuhw clin argint (fig. 1 /13) confecţiorn1t 
prin alipirea a a.ouă semicailote. sferice. U:i:t ~or i f ~ciu mic 
lîn.o-ă tortiţa de prmdere caire are forrrrn ailungtt~t. Dtaimetrul 
sfe~ei e::;te de 7 mm iar înălţimea piesei de 12 mm. Daita
rea între limite m~1i largi, în secolele XIV -XVI 18

. 

17. Na·tm e globular de argint (fig. 1 /15) executait 
foarte îngrijit, cu tort i ţai circulară ş i orificiu mic lîngă 
locul prinderii ei la sfei·ă . Diam~trul sferei este. deJ2 mm 
iar înălţimea piesei de 17 mm. Datare probab1lă m seco
lele XV -XVI. 

18. Nasture de argint în formă de calotă semisferică 
(fig. 1/:14), cu tortiţă cil·culairă fixat~ în _in.terior. A.re o 
mică tăietură semicirculară pe margme. Dtametrul este 
de 10 mm iar înălţimea de 7 mm. A. fost găsit în mormîntul 
39 datat pe la 1800 19

• 

16 K. Szabo, J( ul/urgescliic/lt/i che DenlcmiJ/er der 11nga r i.~clic 11 1'ief'ebcne, 
Budapesta, 1938, p . 53 şi fi g. 297 - 298 . 

16 Mormîntu l a parţinea nnui bărbat adu lt . 
17 Vezi ma i sus no la 4 . 
18 Pentru descoperirea unui a telier ele la Sucea va in care se co nfec

ţ.ion a u asemenea nasturi , vezi M. D. Matei ş i Şt. Olteanu , în „SCIV", 12, 
1961 1 p. 121 ş i urm . Asemenea nasturi apa1· la Dunărea de .Jos in cii din 
se col~ l e X I-XII ; cf. P . Gatev, op . cil„ fi g. 2/1-3. 

1!) . .N <:tstm e scmt::;fertc de ~wgint cu plăcuţă anterim1r~1 
(fier. 1/16). Torti\,a a,Jungitr1 ş i fa\1etaită, plăcuţa1 f~ontală 
cu şase orificii în jurul unui mic orificiu central. In cele 
şase orificii, încaiclrate cu nervuri ş i bobiţe de metal, au 
fost monta,te probabil pietre mici sau granule de , ticlă 
colorată , care s-au pierd'ut. Diametrul piesei este de 
13,5 mm iar înrtlţimeai de 15 mm. Datare i)l'obabilă în 
secolele XIV - XV. 

20 . Copci din sîrmăi de cupru, simple (fig. 1 /17) , au 
ornaimentate prin batere h1 rece cu bobiţe şi linii frînte 
(fig. 1/20). Da,ta,re între limite mai largi, în secolele XV -
XVIII. 

21. Cataramă de bronz cu ac de fier (fig. 1 /18). P laca, 
de bronz are formai semicirculară , este turnată, cu margi
nea subţiată şi contur d~rntelat. Faţa superioară a marginii 
este decorată cu 7 aidîncitmi di ·puse simetric. Lungă 
de 45 mm şi lată de 30 mm. Datează probabil din secolele 
XVI - XVII. 

22. Cataramă mică de bronz de formă tra.pezoidală, 
cu colţurile robunjite (fig. 1/19) . Confecţionată prin tur
nm·e. Mairginea fmterioară urmează un tmseu a rcuit în 
acoladă. Lungă de 18 mm şi lată de 28 mm. Datează 
probabil din secolele X IV -XV. 

O primă observaţie care se impune în cadrul cîtorva 
încheieri de ordin mai general de la sfîrşitul prezentării 
acestor materiale este aceea că podoaibele şi piesele de 
costum purtate de pătura feudalităţii româneşti transil
vănene, în secolele XIV -XVI, sînt cu totul asemănă
toare celor obiş~uite atunci i altor medii etnice, micii 
nobilimi ca,tolice ş i chiar comunităţilor libere orăşeneşti 
şi săteşti. A.celeaiş i ateliere de argintari produceau pentrn 
unii şi pentru alţii . Exceptînd obş tiile săteşti româneşti, 
libere sau aservite, mai conservatoare şi mai legate ele 
tradiţii, costumul ş i portul vremii aveau nu atît un cairac
ter etnic cît unul social. În aicest sens pledeazr1 şi descope
riri mf1i vechi 20 ca şi materialul iconogr~1fic caire ne stă 
la, dispoziţ ie , con::;tînd din portrnte de ctitori J?ăstrate în 
an::;amblurile de 1?ictud11 murală din secolele XV - XVI 21

• 

Prin calitatea lor, materialele descope1·i.te ca inventar 
·funerar în neeroJ?olele româneşti de la Strei îngeorgiu 
ş i Strei RiJ?ar ţin fără incloiailă cnezilor haţegani ş i descen
denţilor lor, pomeniţi atît de des de documentele de 
canceh1rie ş i <le izvoairele epig1«tfi ce aile vremii . Inele 
·igilare, în primul rind, <far ş i inelele de podoabă simplă 
reflectă în felul lor rangul ş i poziţia socială ale acestei 
mici nobililni româneşti, puternică prin număr.ul ş i prin 
rolul istoric pe care l- ai jucat pînă lai sfîrşitul istoriei voievo
d~1tului transilvănean, la mijlocul secolului al XVI-lea 22

• 

Pe de altă parte, pie::;ele de podoabă, descoperite la 
Streisîngeorgiu şi la Strei îş i g}1sesc, cai factură şi semnifica
ţie, analogii nu numa,i în celelalte zone train ilvănene cu 
feudalitaite românească privilegiaită dar şi în regiunile 
româneşti extracarpatice din care cunoaştem materiale 
similaire 23, oglindind leg}1turile fireşti, niciodat~1 întrempte, 
dintre toate prov inciile istorice ~tle Româ,niei. 

lD Împreurn1 cu inelul de sub nr . 15 al cata io" ului nost ru ; vezi ma i sus. 
20 Penlrn piesele ele podoabă descoperi le în complexele feuda le româ

n eş ti din Maramureş clatînd din secolul a l X IV-iea, vezi H_ Popa, Cnern/111 
,I/lar ei , p . :!6 ş i urm . şi fi g. 15 san R. Pop '.1-M. Zclroba, San/ierul arheologic 
C uliea , Baia Mare, 1966, p . 25 ş i fi g. 16. 

21 Avem în vedere porlrelele de la Hii lma giu, R ibi\.::i , Crisc ior , Slrei, 
Lesni e si din a lte monumente hunedorene, cons litui11 d cel mai important 
ş i 1~ a i timpuriu grup de reprezcnlă ri iconografice ale feuda lităţii rom ~ n eş li . 

22 Şt. i"ascu, Rolul cnezilor din Transil11ania în lupla anlioloma11 1i a lui 
Iancu de lfu11 edoara , în„Stuclii şi Cercetări ele fstorie", Clu j, 8, Hl57, 1-'I, 
p . 25 ş i urm . 

23 Corina Nicolescu, I stor ia coslwnului de c11rlc în /tlril e romil nc -
seco l el e X J V - X\! I 11, Bucureşti, 1970. 

ABSTHACT 

On this occasion a number o[ omaments a nd of compon en ls or Lhe 
costume was published, co min g from the Homanian necropolises investi
gatecl by means of a rchaeolo gica l excava lion ca rried ~ul a t the churc?es in 
Strcisîn georgiu (1975-1976) and Strei (1969 - 1970) rn the soulh of fran
sylvania. These pieces dale !rom the 14th - 18lh centuries . Except for 
two la te golcl rin gs (no. 14 and 15) discovered in the tombs of Roma nian 
persons who, thou gh descendin g from an old fa mil y of petty Ronrnnian 
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feudal lorcls, belongecl, at the respective time lo the grea t Transylva nia n 
nobilily , the rest of the pieces illustra te the social posilion a nd the mode of 
Jife of Lhe Roman ian princes în the 14t h - 15th centuries. The costume or 
the Ume had a social ra ther than a n ctlmic character . Pieces simi lar to the 
pieees published are to be found in other areas of Transylvania, inha bitecl 
by pe t ty Roma nian feud al lords, as wcll as in cxtra-Carpa thian terri
tories . 
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