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STUDII--

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PRIVIND CUNOASTEREA SISTEMELOR 
' 

DE FORTIFICATII LA GETO-DACI 
' 

HADRIAN DAICOVICIU 

Problema sistemelor de fortificaţii în lumea daco-get ică 
de-a lungul celei de-a doua virste a fieru1ui poate fi pusă 
, ub două aspecte : tehn1:c ş i stnwtural. Prin cel dintîi înţeleg 
<Meritele elemente ale unei fortif.ic::tţii (v::tluri de pămînt, 
~a,nţ;uri de apărare, palis::tde, ziduri etc. ) ~ i tehnicile u t ili
z~tte la construirea lor. Cel de-al doile::t ridică prol>lemn, 
:,;tructurii ş i ::i, funcţiei unui anumit; grup (,•::i,u număr) de 
fortificaţ i i: ft fost grupul respectiv conceput1 ea. un KiKtem 
,· i a fun ctionat ca atare K<m nu 'I 
· în măRma în care Rîntern aRLăzi cnipabili Krt })l'czenLi'~m 
ambele aspecte, contribuţia m·heologiei a foKt e::;en1;ia.lă 
pentru simplul motiv că izvoarele literare nu ne :-;pun 
aproape nimic nici despre tehnica da.co - getică de fortifi
care, nici despre diversele fortificaţii izolate sau grupate. 
La drept vorbind, tocmai rezultatele cercetărilor arheolo
gice sînt acelea care ne permit să interpretăm anumite rela
tări ale izvoarelor literare, altfel prea puţin grăitoare. Oind 
Arrian vorbeşte despre „oraşul" getic slab întărit pe care-l 
cucereşte, la 335 î.e.n., Alexandru Ma,cedon 1, numai 
cunoştinţele dobîndite pe cale arheologică ne ::tjută să ne 
reprezentăm o dava înconjurată de un val de pămînt cu 
pal isadă . Iar cînd Cassius Dio menţionează „rnitnţi ·i întă
riţ·i cu zidun:" pe care-i cucereşte Traian 2, tot arheologia 
este aceea care ne permite să localizăm evenimen tele în 
Munţii Orăştiei şi să ne dăm seama curn anume erau întă
rite cu ziduri înălţimile din această zonă; mră săpăturile 
din aceste cetăţi, ne-am putea închipui orice ş i am putea 
da pasajului din Cassius Dio interpretările cele mai diferite. 

Cercetărilor arheologice le dRitorăm, în fond, toate 
cunoştinţele noastre actuale despre fortific::tţiile geto-dacice 
sub ambele aspecte amintite la început. Desigur, ftceste 
cercetări au început prin a scoate la lumină detalii tehnice 
disparate : structura unui val de pămînt dintr-o cetate, 
elementele constitutive ale unui zid în cazul alteia etc . 
Treptat însă , aceste detalii au devenit suficien t de nume
roase pentru a putea fi ordonate şi clasificate, permiţînd 
formularea unor concluzii de ordin mai general. 

Elementele de ordin tehnic pot servi, de exemplu, la 
clas ificarea însăşi ::i, fortificaţiilor : fortificaţii de pămînt 
ş i lemn sau fortificaţii de piatră . Dar o asemenea clasifi
care mi se pare destul de puţin sugestivă din două motive : 
întîi, pentru că se întîlnesc relativ frecvent situaţii în care 
cele două tehnici sînt asociate ; în al doilea rînd, pentru că 

l Arrian, Anabasis , I , 3. 
2 Cassius Dio, LXVJJT, 9. 
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această claRifica.re nu spune nimic despre funcţift fortăre
ţelor. De aceea, o clasifica.re foarte s implă (pe care o 
datorăm, de ::tltminteri, tot arheologiei) este d.e pref'ernt 
ba,zRită fiincl pe func\;ia 8H1U pe t,ipul fortificaţi ilor : uin 
acest punct <le veuere Ro po t; diKLinge a„~ezăr i le întăr·ite 1-! i 
cetătile . 

TrăKăLurn, <lii-;tincLivi't n. color dinLîi corrnLi't în l'<tptul crt 
întl'cn,ga, aşezare (ori mftcm· cea mai. rmtro pal' lie :-i, ei) eflLc 
proLe;jM.lt l') i n,pi't1·:1L;:'t <le n,numitc clemente tle iorLif i ca~ i e . 
Di mpoki v<'.'t, CllLi't~ i le 11 u cuprind n i ciouată în inter ioml 
elemen telor lor <lefonKive un numi:Lr ri<licat de locnin ţe „ i 
n ici o populaţie numeroa.să : net separate, din punct de 
vedere topogmfic, de ::tşezări. , cetăţile pot avea funcţii 
destul de diverse, uneori cumulate. Există cetăţi care a.vmm 
un rol pur milit::tr, în t imp ce altele constituiau reşedinţe 
ale căpeteniilor ş i acropole (în raport cu aşezarea înveci
nată) sau serveau drep t loc de refugiu în vreme de pri
mejdie. 

Nu ex istă o linie de demarcaţie netă între cetăţi ş i 
aşezările întărite în ceea ce priveşte tehnic::t de fortificaţie. 
Elemente defensive asemănătoare sau chia.r identice se 
găsesc şi la o categorie, ş i la cealaltft. Totu~i, după cum se 
va vedea mai jos, ex i stă şi anumite elemente specifice 
numai cet;:'tţilor au, ma,i exact spus, unor cetăţi . 

Aşezările întărite ocupă, în general, un promontoriu 
dea.supra unui rîu sau a, unei prăp:"t ·tii, fiind apărate d.in 
t rei părţi de pante ttbrupte, greu (dacă nu chiar imposibil) 
de escaladat. Singura porţiune de teren accesibilă, care 
leag:"~ aşezare<~ de cîmpiRi s?.u de înăl ~imile învecinate, este 
tăiată tnmsversal de un val de pămînt au de piatră sfărî
m~ttă, pe coa.ma căruia. se ridica, de obicei, o pali sadă de 
lemn. Adeseori valul ern, precedat de un şanţ de ::tpărare 
fără apă. 

Acest tip de promontoriu barat se înLîlneşte la Arpaşii 
de Stt,s (jud. Sibiu) 3 , la Popeşl'i (jud. Ilfov) 4, P ·iroboridava 
(Paia.na , jud. Galaţi) 5 , la cetăţ ile J igod·in I ş i J ·1:god·in II 
în a.propiere de Miercurea Ciuc (jud. Harghita) 6 , la Marett 
(jud. Sălaj) 7 , Oucuiş (jud. Hunedoara) et c. 

Se cunosc şi variante ale acestui tip de promontoriu 
barat. în anumite cazuri, obstacolul era format numai 

3 M. Macrcn şi I. G.iodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucu-
reşti , 1976. 

~ R. Vu lpe, Aşezilri gelice din Muntenia, Bucmcşti, 1966, p. 27 -28. 
0 Idem , în „ SCIV", II , 1, 1951, p . 91. 
6 M. Macrea şi colaborntorii , în „SCIV", Ir , 1, 1951, p . 307-30\J. 
7 S. Dumit raşcu, în „ Crisi::t", TI, 1972, p. 1:18 . 
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dintr-un şr1inţ, n,~a cum Re com;i;t1·ă hu Clit (jud . .Amei) 8, 

Z alha (jud. ălaj) 9 tl<tll Băoălăii (jud. Bacău) 10 • Exi .. · tă înt;;:\, 
şi modalit.:1,t,i mai complexe de forLificare, cu ajutorul eşalo 
nării în adîn ime a ma i mul Lor valuri ~ i şa.nţuri, un exemplu 
în ~t casLă. privin\.ă fiiml promonLorinl Cetatea Biid de 
lîn°·ă Odorheiu 'cui K (j ud. H arghiL<t) 11 , <:tp~1rat de două 
şan \.mi ş i de p <:tLru v;tlnri. Rm·c sînL a~ezăril c complet 
înc011jnraLe de elemenLc ele.ten ·ivc de pămînt (eventual .·i 
piatră slăirîmată) şi lemn. Drn ace~tstă categorie face parte 
cu siguran~ă a cmrca de l::ti Ba,rboş i (jnd. Gala.ţi), apărată 
de jur împrejur de o Ţ>a,liKad ă grmtsă , în t imp cc un şa,n (, 
larg ~ i adînc despţ1ir~e;t de cînrpie înă l \.imen pc cn,rc crn 

s Tclc 111 , op. cil „ p. 127 - 128. 
9 1''1. :Macrca ş i I. Glocla riu , op. c il ., p . 1'1 - 1 .5. 
lO V. Ciip iLa nu ş i V. U rsal' hi , ln „Carpica", Ir, 1969, p. 9:3- 97. 
11 G. l'crcnczi ş i I. Fcrcncz i, ln ,,Crisia " , II, 1972, p. 50 - 63. 

2. Poarta cc l:1!ii I tlc pc 1lealul Ulitlarn 
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·iLuată. <tşezare::ii 12 . S-ar putea înc::iidra aici ~i cetatea 
.Jigodin II 13 , d<tcă. nn cumva a a,r trebui mai degrabă 
în cadraLă în cRitegoria cetăţilor propriu-zise. 

În regulă (Tenerală, a,şezările întărite reprezintă centre 
tribale, a căror importanţă era, desigm', inegală .' Elemen
tele lor defonr;ive protejează în aceeaş i mă.sură locuinţele 
căpeteniilor ~i casele c lorla,lţi locuitori : aşezarea de la 
Popeşt i, cu „palatul" dar ş i. cu locurnţcle- i ma,i modeste 
este cel m::iii bun exemplu. Tehnica utilizată este destul 
d rudirncnLară ş i. nu l:le deosebeşte decît rareori de cea, 
folos ită în epoca, ha,ll ·ta, ttiană; de a,l tmintcri, uneori (h~ 
Popeşti, de exemplu) fortificaţiile hali tattiene sint refolo
site în epoca dacică. , cla.s ică . 

P are să facă ex epţie în ::iicea tă privinţă aşezarea 
întărită. de la, Cotna,ri (jud. faşi) 14 , unde va,lul a.re, după 
pă.rer a del:lcoperitorului. ·ău, o tltructură in tcrioară de zid 
de piatră ş i. de lemn unică pînă acum în România . .Această 
a.i;;ezare rămîne o ex cepţie chiar dacă, aşa cum înclin încă 
să cred, valul de pămînt s-a ri.dicat în ecolul al III-lea 
î.e.n. pe te un zid construit în secolul a,l IV-lea ş i parţial 
dărîmat în acest răstimp. Această ipoteză, care implică o 
anumită „dec::iidenţă" a sistemului defen ·i.v folo it la 
Ootnari, mi. ,·c pare sprijinită de faptul că locuirea din seco
lul al IV-lea î.e.n. se caracterizea,ză prin case de suprafaţă, 
în timp cc locuirea mai. tirzie cu un veac este reprezentată 
de bordeie. Oricum, este clar că la Ootnari avem de-a face 
cu o fortitica(,ie hall.· tattiană tîrzie, folosită (eventual refă
cută, dar atunci înLr-o tehni că ma,i rudimentară) ş i. la 
în ceputul epocii Latene. 

După cîte îmi pot d:-t eama pînă acum, nici una din 
<tşezările întărite cuno cute nu face pm'te dintr-un sistem. 
Noţiunea de sistern ub aspect structurail pres'tlpune o 
concepţie unitară în amplasarea şi construirea, unui grup 
ele fortifica,ţiii, pre.'upune un anumit rol a.l fiecărui ele
ment al sistemului, subordonat în să unui. , cop genera.I 
comun, precum ş i o anumi t~1i uniLa,te de con.·trn (.ic cni ş i, 

12 Gosla r, Celă(i dacice din !Vfo ldo1Ja , B11c11rc5li , 19fi9 , p . 32 - :1:1 
13 M . Mncrca ş i colnboralo r·ii , loc . cil . 
14 A. C. Florescu , în „Ccrceb1 ri istor ice", raşi, 2, 197 1, p . 10:1 - 1 l(i . 
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bineînţeles , existenţa unei autorităi'ţlf unice a.-upra între
o·ului sistem. Este evident că aşezările întărite izolate, de 
tip dava, nu pot fi încadrate într-un sistem, dar nici măcar 
grupul numeros de aşezări întărite din răsăritul Transilva
niei nu pare să constituie aşa ceva. Cît despre cetăţile 
hallstattiene tîrzii din Moldova ( Stînce~ ti, Moşna, Cotnari), 
deş i scopul lor a putut fi acelaşi (apărarea împotriva unor 
raiduri sau invazii scitice), distanţele dintre ele, diferen
ţele cronologice ş i deosebirile în tehnica de con ·trucţie ·înt 
prea mari pentru a putea vorbi de un si tem. După opinia 
mea, singurul ansamblu de fortificaţii dacice care poate fi 
definit drept un s1:stern este acela din Munţii Orăştiei. 

Nu încape îndoială că toate elementele cunoscute pînă 
acum ale complexului fortificat din Munţii Orăştiei au fost 
subordonate unei concepţii unitare i unui scop comun. 
Acest scop era apărarea marelui centru economic, politic 
ş i cultural-reliaio de la Sarmizegeh1sa (iniţial Koga·ionon), 
iar concepţia îi aparţine lui Burebista şi sfetnicilor să i. 
Bineînţeles, nu toate elementele sistemului au fo. t constru
ite în vremea primµlui rege al statului dac : prima fază, 
a cetăţii de la Costeşti este anterioară lui Burebista, dar 
cetatea însăşi a Sarmizegetusei a fost construită după 
acesta şi probabil că la fel stau lucrurile în cazul primei 
incinte de pe B1idaru. Oricum, e sigur că a dou::1, incintă 
de pc Blidarn, ca ~ i incinta in opus incert1,irn de la Piatra 
Roşie sî:nt tîrzii, datînd din vremea lui Decebal. Totuşi, 
el oarece în Munţii Orăştiei a exi ·Lat o continuitate de 
viaţă statală de ht Burebista la Decebal, concepţia ele. pre 
apărarea Sarmizegetusei a rămas neschimbată în esenţă şi 
fiecare element nou construit se încadra organic în sistem 
(cetatea de pe Blidaru o dublează pe cea de la CosLeşti, iar 
tro ianul de la CiocJovina-Ponorîci completează mi.· iunea 
defensivă a cetă\;ii de la Piatrn, Roşie). E ste posibil ca în 
sistemul de apărare din Munţii Orăştiei să fi fo t incluse, 
la un moment dat sau în momente diferite, cetăţi care, 
iniţial, nu-i aparţineau, cum ar fi Băniţa sau Căpîlna. 

Caracterul de sistem al complexului fortificat din Mun(;ii 
Oră~tiei rezultă şi din amplasare~t în teren a cetăţilor. :Nu 
e ·te vorba a ici numa,i de poziţia dominanLă pe care o 
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ocupă fi care d intre ele (cu excepţia celei de lni Sarmizege
tu.sa, care este o cetate de refugiu) ·i nici numai de faptul 
că ele îndeplineniu. toate aceeaşi misiLme : ba,rar a unei căi 
de acce către aşezarNt-cnipitală . Dar cetăţile ·n,u elemen
tele lor auxiliare sînt astfel ampla nite, încît să existe o 
legătură de vedere între două fortificaţii vecine. 

Amintitele elemente auxiliare pledează şi ele pentru 
caracterul de RiRtem al acestor fortificaţ,ii. În adevăr, 
fiecare cetate eHte apifa'ată de cîtcvni turnuri de pază şi 
. upraveghere care s trăjui esc drumu.rile ele acces „i care, 
aşa cum . -ni arătat, nisigură uneori legătura de vedere (de 
exemplu între cetatea de pe Blidaru şi cea de la Piatra 
Roş ie ). 

Merită relev~tt apoi faptul că Lo~tte marile fortificaţii 
din Munţii Orăştiei sînL cetăţi propriu-zii:;c ,_i nu aşezări 
întărite . Nici eh iair cet<ttea de hL Co„teşti, în cl'tre per ist 
să văd reşedinţa obişnuiLă a lui BurebiRta, nu reprezintă o 
asemeneni ni.:ez;ue, popuhl.(,ini ei redu.cînuu-se la , tăpînul 
cetă,ţii (în Rpeţă , reo· le cu apropiaiyii săi) şi la o mică gami
zoană miliL::1,ră; niş znirea c i v ilă de ln, CosLcşti era neîntă
rită şi se înLindea la poctlele cetăţii de-a lungul văii .Ap i 
Grădiştii, mai ales pe partm1i tlrea,ptă ni aceRtcia (cetatea 
se afH't pe malul „tîng). L::1i Blidaru ş i Piatra Roşi.o nu e 
cunosc a„ezări civile în imedi::1ita, aiţ> ropi.ere, ceea ce mă 
face să cred că rolul ace11tor cc L::-~ţ, i en1i ţ>ur ( s~1iu măcar 
precumpăni.tor) militar. Pînţ'i, ş i cct~ttea S~trmi.z egcLusei, 
cu tot camcternl ei ele ceL<tLc de rel'u.giu, nu inel ude înLre 
zidurile sn,le locu.inte, ni„eznirea civilţ'i, întinzînuu-sc ln, vest 
de cet<tte. 

Exi,· te nţn, unei <WLol'iLă~i unico aimpra întregu.lui 
complex mi ."e p ttre vădiLăi. Este de neînch ipui t ca fortifi
caţii aflate la mai ţ>uţin el e doi kilometri în linie dre<1ipLă 
una de cealaltă, cum Rînt cetăţile de 1::1i Costeşti f) i Bhdam, 
·ă fi fo. t Frnbordonate unol' căpeten ii diferite . .Apo i., uni-
t a tea de scop ţ> l edează şi ea pentru uniLatc::1i de com<mdă, 
iar caracterul unic în în treag::1i Dacie al complexului nu mai 
lniRă nici o îndoială în această privinţă. 

în flfîri:;it, accHlc ceLă \1i din Mu_n~ii Orăf)tiei prezintă o 
reailăynitaLe de com;Lmc!,ie. E drept, planul lor ei:;te diferit 

3. „Cazcurnlc" Jiil lat11n1 de 1101·d a tet:ipi a II- a de 11c JJHtlaru 
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pentm că ·e adapta la configmaţia terenului. l..ia Co · teş ti 
de exemplu, valul de pămînt urmează cu destulă fidelitate 
una din curbele ele nivel ale dealului, iar la Sarmizegetusa 
zidul ele incintă urcă şi coboară pe cinci din terasele Dea
lului Grăcliş Lii. Cetatea I de pe Blidaru era trapezoidală, 
<far corn;truirea cetăţii a II-a a conferit ansamblului aspec
tul unui hexagon neregulat. La Piatra Roşie în ă, planul 
ce Lăţ,ii în opiis qiiadratiirn e'te de o mare regularitate, închi
puind un dreptunghi aproape perfect. 

Exi::;tă diferenţe şi în ceea ce priveşte elementele defen
::; ive. Ve himea mai mare a cetă(,ii de la Costeşti a făcut ca 
principalul ci element defen::; iv să fie valul de pămînt cu 
p<Lli::;adă . Acesta înconjma complet platoul ş i terasele 
:mperioare ale dealului Cetăţuia, zidul de piatră fiind 
con::;truit num ai în porţiunea în care panta er a mai lină ş i , 
cleci, acce::;ul duşmanului mai uşor (pe acest ver. ·ant al 
înălţimii urca, dealtfel, şi dnunul antic). Dimpotrivă, la 
P iatra Roşie şi Blidaru valul Lipseş te cu de."ăvîrşire , dar 
la amîndouă ace ·te cetă\,i exis tă cîte o incintă suplimen
tară, construită în preajma ·au în t impul războaielor daco
romane ; graba ş i lip a de material au determinat, în 
ace te cazuri, u tilizarea unor tehnici de construcţie dife
rite de cea obişnuită . 

Dacă planul cetă~ilor este diferit, dacă adesea diferă 
şi elemente le defensive, pentru a nu mai vorb i de dimen
Kiun i, unitatea incon testabilă a fortificaţiilor din Munţii 
Orăş Liei e ·te asigurntă de tehnica de construcţ, ie a principa
lelor lor elemente : zidurile de piatră ş i bastioanele de luptă. 

r ... at, în o·enere, de 3 m (dar gro ·imea lui poate varia 
între 2 ,i 4 m), zidul cetăţilor clin Munţii Orăşti ei nu are o 
fundaţie propriu-zisă : el este construit direct pe . ol după 
ce tCl'cnul a fost netezit, eventual chiar prin cioplirea 
st încii naLive. Zidul are do11ă paramente, exterior şi inte
rior, fo rm ate din blocuri de calcar conchilic fasonate ( opiis 
q1uadrat1um), de dimcn8iuni variabile (50 - 80 cm lungime, 
40 - 50 cm lăi(,ime şi 30 - 40 cm O'rosime); între cele două 
fe(,e ale zidu Lui 8C a::;eza o umplu tură ( ernpleaton ) ele pămînt 
~ i l)ietrc neprelu cra te. Ourn. dacii fo lo8e<L ll rarcol'i mortaru l 

5. Scara munumc.11fal it d e pom· tă şi turuul-lucuiuf.ă 11.r.2 din celui.cu de ln Cust1i ş l I 
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H. ])oului Cohi!.11la do la Cos t o~ li ('in vî rîul lui - acopcri~ul tic 11rotccpo al 1urnului-locui11l.11 nr. 'J). 

hL eon:;Lrnc~iile lor (la zi1lurilc ele aec,·t t ip nu-l folo. ·cau 
dcloe ), exista pericolul ca umplutum neomogenă ::;ă împingă 
eele două parameotc ale zidului înalt de 3-'l m ~ i să le 
di-'iirîme. Problema a fo:;t rezol vată, tăindu-, ·e în partea 
::; L11)erioară a blocurilor jgheaburi ( „babe") în formă de 
coadă d rînclunică, adică mai largi ·pre exterior .; i mai 
înguste Rprc interior (nu întotdeauna „babele" a jungeau 
pînă la fa~a exLcrnă a blocurilor). În :jghea,bUl'ile a două 
blocuri a~ezate faţă în faţă se fixa o bîrnă groa::;ă de lemn, 
lungă cît lăro-imea zidului, ale cărei capete erau tăiate în 
acelaş i chip. Abia clupă ce toate bîrnele erau aşezate se 
azvîrlea între paramentele zidului umplutma, opera~ia 
repetîndu-se la fiecare rîncl ele blocul'i, pînă sus. Acum 
împingerile laterale exercitate de emplecton nu mai erau 
periculoase, căci bîrnele groa e ţineau ·olicl prinse feţele 
zidului ; în fapt, se poate spune că, datorită bîrnelor, pre
siunile laterale ele , en.· contrar se anula u. E drept că, după 
un t imp oarecare, bîrnele putrezeau, clar pînă atunci zidul 
·c ta a suficient pentru a nu mai Ji ameninţat ele dărîmare. 

Acea.·tă tehnică de con · trucţie e. te in, pirată din a r'hi
iectura militară elen i stică, clar ea a fost perfecţionată de 
daci. Un zid cu două paramente clin blocmi fasonate, cu 
emplecton ş i cu „babe", a fost descoperit la Histria, în faza 
elen i tică a cetăţii 15 . Dar la acest zid al coloniei mile
siene, „babele" erau folosite aproape exclu ·iv la colţuri, 
iar bîrnele de lemn leo-au blocurile feţei externe a zidu lui 
de emplecton şi nn de blocmilc feţei interne. Generalizarea 
folosirii „babelor" ş i legarea consecventă prin bîrne a blo
curilor din paramentele opu ·e confereau zidului o solidi
tate con. iderabil porită şi reprezintă, fără îndoială, o 
importantă perfecţionare. Acesta este motivul pentru care 
se vorbeşte despre o adaptare ş i nu despre o simplă aplicare 
au imitare a tehnicii elenistice ş i care ne dă dreptul să 

numim zidul atît de caracteri ·tic cetăţilor din :Munţii 
Orăştici muriis Dac·icus 16 . 

rn C. Preda şi A. Doicesc11, în „ Hislr ia", IT, Bucurcşli , 1966, p . 304 şi 
fi g, ()8 , p. 308 ş i fig . 74. 

16 Vezi contra , !'ăr l'\ Le mei , I. 11. Cri şa n , B urebisla ş i epoca sa, Bucureşli, 
] 975, p. 313. 
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Pc coama zidului ::;e a~czau, probabil, Lrunchiuri groase 
de copac dc::;picate în lungime. Ele trebuie să fi fost încli
nate ·pre exterior, pentru ca apa de ploaie să se , curgă, 
~ i acoperiLc cu un ·trat de pămînt bătut pentru a nu putea 
Ji u~or incendiate de dusman i. 

Din loc în loc, ziduril~ de incintă aveau puternice bas
Lioa,nc con ·truite în aceea~ i tehnică . Parterul lor servea 
drept depozit ele provizii ~i de arme, iar etajul era locu inţ?i 
ş i pozi ţie de luptă pentru apărători. Intrarea se făcea numai 
pe la etaj, din inter iorul cetăţii, ele igur pe scări de lemn. 
lia Costeşti ş i Blidaru (cetatea a II-a), pe lîngă bastioane 
exi tau şi platforme de luptă (poate .. i pentru maşini de 
război), prijinite pe ziduri perpendiculare pe cmtină: 

Tehnica ele construcţie în opiis quadratum prezintă ş1 
anumite variante. La Căpîlna, zidul de incintă are un 
singur parament ; este evident că aici bîrnele care intrau 
în jo-heabmile blocmilor de calcar se înfundau în masa 
de pămînt ş i piatră de tîncă din spatele paramentului 
unic, fiind eventual l'ixate în puternici stîlpi verticali. 
]_,a Piatra Craivii 17, clin pricina înclinării mari a pantei, 
s-a simţit nevoia unei legături mai olide între blocuri : 
porţiuni lungi de aproximativ 1,5 m ale zidului sînt înca
drate de stîlpi ele piatră ver t icali ş i legate nu numai trans
versal, ci ş i longitudinal prin grinzi de lemn fixate în 
„babe" . Multe blocuri alăturate din acelaş i parament sînt 
Jeo-a le între ele prin crampoane de fier, tehp.ică ce s-a putut 
constata ~ i la alte cetăţi dacice. 

Pe înălţimea Bîtca Doamnei de lîngă P iatra Neamţ, 
a doua fază de construcţie a cetăţii este reprezentată de 
un zid de piatră hLt de 3,50 m. Paramentul exterior al zidu
lui e. te executat din blocuri de piatră ::;umar cioplite, dar 
fără „babe" ; cel interior e ·te alcătuit din pietre necioplite, 
dar alese cu oarecare grijă 18• 

Dacii au folo ·it ş i tehnica în opus ·incerturn, zidurile 
fiind, în ace. t caz, ridicate din piatră de stîncă locală, cel 

11 J. Berciu , Al. l opa , H. D~icoviciu , în „Ce lticum ', XH, 1965, 
p. 115- 1~6. 

1s N. Gos lnr, op. cil„ p. 12 - 1 :!. 
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mai adesea cu liant de pămint. Această tehnică se întîl
neşte la Piatra Roşie, dar ş i la Cîmpuri-Surduc 19, Polo
vragi 20, Ocnq:a 21 şi Cetăţeni 22• Într-un singur caz, la 
Băniţa, s-a constatat folosirea mortarului. 

IJa cetatea de pe Blidaru, incinta a II-a prezintă o serie 
de particularităţi interesante. Pe latura de nord, para
mentele zidului de incintă nu se ridicau la o înălţime prea 
mare deasupra solului ; blocurile rîndului uperior al para
mentului exterior au o bordură care mă face să bănuiesc 
că de-a lungul lor erau aşezate bîrne solide ş i că restul 
suprastructurii er a de lemn. Acest zid de incintă era dublat, 
la cîţi ·va metri în spate, de un zid paralel; pereţi perpendi
culari împart spaţiul rămas liber în mai multe „caze
mate", a căror parte inferioară servea drept depozit, în 
t imp ce la partea uperioară erau amenajate platforme de 
luptă de mari dimen iuni. Asemenea „cazemate" au fost 
puse în evidenţiă ş i pe latma de vest . Zidul paralel din 
spatele celui de incintă ş i zidurile perpendiculare care 
delimitează „cazematele" sînt construite înt r-o tehnică 
mixtă (opus mixtu,m) : porţiuni din blocuri de calcar 
alternează, în felul unei table de şah, cu porţiuni din 
micaşist local. 

Un aspect aparte prezintă zidul cetăţii de la Sărăţel. 
Este durat din piatră de stîncă locală, cioplită în bucăţi 
de dimensiuni mijlocii ; pietrele sînt legate intre ele cu lut 
ş i cu grinzi de lemn aşezate, după cît se pare, a tî t vertical 
şi lateral, pe feţele zidului, cit ş i transversal, în adîncimea 
acestu ia . Se poate spune că avem de-a face cu un schelet de 
bîrne, umplut apoi cu zidărie. 

Un element important al arhitecturii militare îl consti
t uie porţile cetăţilor. Acestea sînt, evident, un punct vulne
rabil al oricărei fortificaţii, dar constructorii daci s-au 
străduit, în general, să le amenajeze în aşa fel, încît ele să 
nu-i favorizeze pe a tacatori, ci să reprezinte un obstacol 
uplimentar. La Costeşti, valul de pămînt nu se închidea 

complet; acolo unde trebuia să se afle poarta, capetele lui 
se petreceau unul peste a ltul, formînd o intrare „în cleşte" . 
.A ltă poartă era amenajată în zid, fiind s trăjuit.?'L însă de 
bastionul II (înaintea celui de-al doilea război dacic al lui 
Traian această poartă a fost blocată cu baze de coloane 
luate din sanctuarele cetăţii). 

La Blidaru, intrarea în cetatea I se făcea prin bastio
nul I al acesteia . Poarta era rl chicane : inamicul pătruns în 
turn nu-şi putea cont inua năvala drept înainte, căci zidul 
din spate a l bastionului îi închidea calea ; el trebuia să 
cotească spre dreapt a, expunîndu-ş i astfel flancul lovitu
rilor. Poarta cetăţii a II- a era, e drept, practicată direct 
·în zid, dar ea se afla în bătaia apă.rătorilor din bastionul I. 

19 M. Valea ş i L. Mărghila n , ln „Sargclia" , IV, 1966, p . 65 - 72. 
2°FI. Marinesc u, în „ Crisia", IT , 1972, p . 83. 
21 D. Bcrciu , în „SC IV", 24, 4, 1973, p . 611. 
22 Informa\ ic L. Chi ţ.eseu . 

Tot printr-un bastion de colţi se făcea intrarea ş1 m 
cetatea de la Piatra Roşie, dar sistemul a chicane era aici 
înlocuit de o scară de piatră care domolea avîntul ataca
torilor ş i stînjenea folosi.rea berbecilor. La Căpîlna, poarta Ir 
cetătii era flancată de două mici turnuri de forma literei L. 
Stricăciunile făcute de căutătorii de comori la cele două 
porţi principale - de vest ş i de est - ale cetăţii Sar
rnizegetu sa n-au permis să se stabilească dacă au existat 
sau nu t urnuri. 

Cred că în sistemul defensiv al cetăţiilor din Munţii 
Orăştiei t rebuie incluse ş i turnurile-locuinţă, care erau 
locuinţe întărite. Partea inferioară a acestor turnuri, 
pînă la o anumită înălţime (pare-se nu mai mult de 1,50 m 
deasupra solului), e construită în tehnica specifică dacică , 
din aceleaşi blocuri de calcar ca ş i incintele cetăţilor sau 
bastioanele. Partea lor superioară era însă din cărămidă slab 
arsă (Costeşti, Căpllna) sau din lemn (Blidaru). Ca ş i în 
cazul bastioanelor, parterul turnurilor-locuinţă servea 
drept cămară de provizii, locuinţa propriu-zisă aflîndu-se 
la etaj. Spre deosebire de bastioane, exista o intrare la 
p ar ter ; excepţie făcea turnul-locuinţă de la Căpîlna, 
situat nu în interiorul cetăţii, ca la Costeşti sau Blidaru, 
ci pe traseul incintei. 

Epoca statului dac se caracterizează, aşadar, prin apari
ţi a, alături de aşezările întărite, a cetăţilor propriu-zise, 
situate pe înălţimi dominante. Separarea lor topografică 
de aşezările civ ile ş i caracterul de reşedinţă a l unora dintre 
ele sînt un indiciu al cristalizării diferenţelor de clasă ş i 
nu încape îndoială că multe din aceste cetăţi vor fi jucat 
ş i rolul de instrumente a le dominaţiei aristocraţiei. Totuşi, 
în cazul pătrunderii unui duşman din afară, ele dobîndeau 
o funcţiie precumpănitor militară, închizînd anumite căi 
de acces, obligîndu-1 pe atacator să- ş i disperseze forţele, 
constituind baze de plecare pentru incursiuni în spatele 
armatelor duşmane şi, în acelaşi timp, locuri de refugiu 
pentru populaţia aşezărilor civ ile din împrejurimi. Din 
punct de vedere strategic, apogeul este atins de sistemul 
de fortificaţii din Munţii Orăştiei. 

Tehnic vorbind, se constată că1 în aşezările întărite, 
zidurile din piatră de talie lipsesc, în timp ce în cazu l cetă
ţilor blocurile fasonate constituie regula, chiar dacă pre
zintă uneori anumite abateri de la t ipul clasic sau dacă sînL 
asociate cu elemente mai vechi (valm·i de pămînt, pali . 
sade), moştenite din epoca hallstattiană . Această superiori 
tate tehnică a cetăţilor reflectă, fără doar şi poate, o superio
ritate i storică reală : aceea a statului puternic organiza t . 
Este semnificativă în această privinţă împrejurarea că , 
pînă acum cel puţiin, tehnica cea mai avansată a zidului de 
cetate (opus quadratum, murus Daciciis) a fost pusă în 
evidenţă numai în complexul din Munţii Orăştiei sau în 
imediata lui apropiere. 

ABSTRACT 
The problem of thc forlificalion syslcm in lhe Daco-Gclae world 

throughout the late Jron Agc ca n bc cxa mined from t wo slandpoinls : 
tehnica/ and s/nrclural. Thc former in clu clcs the va rious elcments of a forti 
fl cat ion ancl the teclmiqucs utilizcd for t hci r constrnction . The Jatter raises 

· the problem of lhc slrncturc ancl funclion of a certa in group (or number) 
of forlifi ca lions ; was Lhe group conccived as a sysle m a nd clici it fun ction 
as such or clici il nol ? 

Almosl a li lhat ca n be sta Led loclay, concerning lhe t wo aspects of the 
problem is lhe resuit of ar chaeologica l rcscarchcs , sincc the litcrary sourccs 
a rc sca nty. 

T he clcments or t cchnica l orclc r co ulcl serve lo class ify thc carthcn , 
wooclcn or slone fo rtrcsses. Nevcrlheless such a classifi cation woulcl not 
be effective cnough, first of a ll as thcre are cases when the two t cchniques 
are combin ecl, then because this kincl of class ifica lion woulcl not set off the 
funclion of the forlrcss. So il is pref'crable to adopt a very simple dassifi
cat ion , consiclcrin g the fun ction and the type of the fortress ; two t ypcs 
can bc dislinguishcd, (orli(ied selll emenls aud slronghclds. 

The main fcatm e of lhc former consisls in the fact lhat the wholc 
sctllemenl or lhc largcst part of il is prolected a nd defcnded by the e le
ments of Lhe Jorlification. On thc othcr hancl , strongholcls do not enclose 
in lhei r defensive clcmcnls a Jarge num ber of dwellings and a numerous 
population: distinctly separa lcd , from a topographic viewpoi11t from tbc 
se LtJement , stronghol ds hacl quite sundry funclions, al limes combinetl. 
So me of lhem were purcly mitilary, while olhers werc the residences 
of chiefta ins or necropoliscs (in comparison with the neighbourin g se ltl e
menls) or served as r efu ges, in cases of need. 

Forlifi ecl settlcmcnts wcre genera ll y locatecl on hcl ghls above a 
river or above a precipice, protcctcct on threc sidcs by steep slopcs hard 
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to climb . T he onl y accessiblc par t which co1mected the settlement with thc 
plain or the neighbouring heights was crossecl by an earthen or broken 
stone wall on the copin g of which a palisade was erectcd . Very often thc 
wall was preceded by a moa t wilhout water. Someli mes there was a succcs 
sion of wa lls and moats which barred tbe access to thc top of the height ; 
more often lhan not thesc defensive elemcnls surroundcd the sc ttlemenl 
completel y. 

None of the fortified sett lemen ts known to have exisled bclongcd to a 
syslem. This is a lso lhe case of mosl of the strongholds . The only ensemblc 
of Dacian strongholds lhat could be defined as a syslem is lhe cnsemblc of 
Dacian strongholds in the Orăştie Mountai ns. Each of the sl ronghol ds 
lhis cnsemble consisls ofis surrounded by fortifica tions of minor imporlancc 
(isolated bastions, walch-lowcrs ele) al! meant for the defen!'e of 
Sarmi zegelusa, an economic , politica l, cultural and rellgiou s centre of major 
importance. Differing through their plan , adopted to suit the confi gura tion 
of lhe land and through dimensions , these strongholds resemblcd one 
another very much with respect to t heir loca tion (on towering he ights) , 
and t he rcmarkable unity of the construction of thcir rnain dcfens ivc 
clement , the ashlar walls. 

T he syslcm in lhe Orăştie Mountains, thc centre of Burebista 's and 
Decebalus' Dacian state, represenl.s Lhe climax of Dacian defensive stra lcgy. 

On lhc olhcr hand , from a lcchnica l standpoint, it has been eslablis
hcd that the fortifi ed seltlemcnl had no slone wa lls, while thesc walls wcrc 
ever refined elcmenls of s trongholds, even when combined with oldcr 
clemcnts (earlhen walls, pa lisades) inheritcd from thc Ha lls ta lt epoch. 
This tcchnical superiority of the slrongholds co uld be inlerprctecl as rcflec
Ling a rea l scienlific superiority lhal of lhe slatc, even clurin g ils beginnings, 
over the lribal organir.ation of soclcty. 
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'. 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. 

10 

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 

12 

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. 

15 

<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-

http://patrimoniu.gov.ro
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Vig. r.. Planul Cl'fCC• 

t:i1·i lor arl1colonice din 
:197G- 197!i d e ln bis!'· 
t·ica din S trd sînoco1·
oi11. L e11 e11da: 1, Zilllll'i ; 
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laş trilo1·; 3, 1lla1•a de 
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mn11lut11l'll !J ro11i lor 
mo1·mint clor unterioarn 
hiseri«•ii d e zid ; G, nivel 
«le ars m·il ; 7 , lrs 11 ezi tle 
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aîlat:i u 1 l 111 s ub 111·u11nl 
ext erior ul fores trl'i a Ila
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ITIIJ1 ~2 illIIIfil]]J. 
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/ 

18 

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. 

S I 
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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. 

21 

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, 
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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, 

http://patrimoniu.gov.ro



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. 

31 

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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CELE MAI Vf:Ci-il INSCRIPŢII CUNOSCUTE ALE ROMÂNILOR 
DlN TRANSILVANIA (1313-1314ŞI1408, STREISÎNGEORGIU·-ORAŞUL CĂLAN, 

JUDEŢUL HUNEDOARA) 
------------------- G. MIHĂÎLĂ -------·------------

Cercetările arheologice de o excepţională însemnătate 
întreprinse, începînd din vara anului 1975, de dr. Radu 
Popa, ş i colectivul său la biserica Sf. Gheorghe din 
Streisîngeorgiu, sub au spiciile Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţional şi a le Institutului de arheologie din 
Bucureşti, au scos la iveală o inscripţie slavo-română 
datînd din anii 1313 -13.74 - anterioară cu patru decen1:i 
cele-ide la B iserica Domnească de la Curtea de .Argeş (1352 ) 
- care se adaugă acum celei cunoscute ma i demult, 
ş i ea destul de veche, din anul 1408 1 . 

Semnalată pentru prima dată în literatura ştiinţ;ifică 
la, începutul secolului nostru 2, cu reproducerea în desen 
a tabloului votiv ş i a inscripţiei din 1408 (repictate în 
17 43) 3 , aceais tă „cea mai veche ctitorie de nemeş1: români 
d'in .Ardeal" a a tras în 1926 a ten\;ia marelui istoric Nicolaie 
Iorga - prin intermediul unui articol publicat în acelaşi 
an de către profesorul clujean de istoria artei Coriolan 
Petranu 4 -, care ~L şi prezentat la .Academia Română, 
în şedinţa publică din 14 mai, comunicarea cu titlul 
de mai sus, subliniind de la început faptul că fresca votivă 
din 1408 este „de o extraordinară importanţă pentru viaţa 
românilor din .Ardeal" 5 . Efectuînd o primă identificare 
a ctitorilor, jupanul Cîndreş, soţia sai, N istora, şi fii lor, 
N . Iorga dădea în acelaşi timp transcrierea, inscripţiei 
ş i traducerea românească 6 • 

Istoricii artei medievale româneşti, începînd cu prof. 
Virgil Vătăşianu, nu s-au mulţumit însă, cu această datare 
- foarte preţioa,să prin ea însăşi, căci .·e baza pe cea, mai 

veche inscripţie ~L românilor transilvăneni, cuno~cută 
pînă aLunci - ci, luînd în consideraţie stilul romanic al mici i 
bi::;< rici, au plasait construcţ i <L ei în a, douR. jumrtLaite n. 
,·ecolului al XIII-lea, „dat f1:irul că elementele got'1:ce l1:psesc 
Ctl desăvîrs'ire" 7 • 

Noile cercetr1l'i r1le lui Radu Popa, comunimtte în dourt 
sesiuni ştiinţifice din 1976 8 şi publicate în acelaşi an în 
limba germană, iar acum în română, au dus nu numai 
la descoperirea inscripţiei din 1313 -1314, c~Lre precede 
aproape cu un secol pe cea din 1408, ci şi la, identificarea 
imili strat mai vechi de tencuială, pe care „se văd foarte 
clar, p e pfoforul de nord al arculu,1: de triumf, cîteva Utere 
din alfabetul chiril1:c, zgîriate acolo îna-inte de depunerea 
pel-icule'i negriC'l:oase" (probabil funingine), ce ar putea, 
proveni de la un incendiu anterior anului 1313. 

Mai importante însă , deocamdată, pentru datarea 

1 Vezi Radu Popa, S lreisîngeorgiu. Ein Z eugnis mnu1.nischer Gesclliclil e 
des 11. -14 . .Jahrhunderts im Silden Tran ssilvaniens, „ Da cia", Nouvellc 
scrie, XX, 1976, p . 37 - 61 (cu 16 fi g.); idem , S lreisîngeorgit1. Mărturii de 
istorie rom âneasccl din secolele X I - X I V în sudul Transiluaniei, în vo lumul 
de faţă. Mu l ţ umim călduros a utorului, care ne-a pus la dispozi ţie textu l 
dac tilografiat (d in care vom cita ma i jos), deca lcul inscrip\jei de la 1313-
1314 ş i o fotografie a ei, pe ca re o reproducem în cuprinsul studiului ele fa [ă . 

2 Teglas Gt\bor, Hunyadmegyei ka/au z (Ghidu l comitalu lui H un e
doara), Cluj, 1902, p . 153 (citat de prof. Vi rgil Vătăşia nu - vezi mai jos). 

a Dr. Szendrei J anos , A magyar viselel l ărlt!n eli f'ej llJdese (Evolu ţia 
i s torică a portu lu i maghiar) , Budapesta, 1905, p. 39 - 40 (Reproducerea 
frescei şi a inscripţie i după copia în culori păstrată Ia Comite tul n aţional a l 
monumentelor artistice, Arhiva de desene, Budap es ta, nr. 5jl 88(j). Întrucît 
in scripţia ar e data exactă „ în anul 6917, oclombrie 2", trebuie să scă dem 
5509 ani, nu 5508 (cf. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-română , în „ DIR". 
Jnlroducere, voi. II , Bucureşti , E d. Academiei, 1956, p. 118 - llfl ; „ DRH' ', 
D, voi. I, întocmit de aca cl. Şt. Pascu ş.a. , Bucureşti , E d . Academiei, 1977, 
p. 210-212). 

4 Die H.unslgeschichlliche Slellung der rnmiinischen Denkmiiler S ie
li cnbargen s, „ K lin gsor'', 3. J ahr , Mai 1926, He ft 5, p . 173- 180 (La p. 179 
se reproduce desenu I lu i Szenclrei) . 

• Cea mai veche clilorie de nemeşi rom /lni din A rdeal (140 8- 1409) , 
extras din: Academia Română. Memor iile Secţiunii I storice, Seria III, 
t. VI, mem. 6, Bucureşti, 1926, p. 1 - 5 (171 - 175) + pi. I - II (Biserica din 
S lreisîngeorz şi Clilorii de la Slreisîngeorz , clişee a le Comisiei Monumente lor 
Istorice). 

u Din păca te , cu unele greşeli, asupra cărora vom reveni mai jos. 
7 Virgil Vătăşianu , Jsloria arlei f'w dale in Ţările Române, voi. I, Bucu

reşti , 1959, p . 82 (cu fi gurile 73 - 74) ; vezi şi lucrarea sa anterioară, Vechile 
biserici de piatră româneşti din j11de/1.1 / Hun edoara, Cl11j , 1930, p . 27 - 32 (cil 
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reală a construirii bisericii cneziale (în acelaş i timp, ş i 
necropolă) de la Streisîngeorgiu s-au dovedit a fi cele 
cîteva morminte de lîngă zidurile ei, care <.lateaz~t din 
secolele XII - X III: în două dintre acestea au fost desco
perite, alături de alte piese de inventar funerar, dataibile 
în aceste secole (sau chiar de la sfîrşitul secolului al X I-lea), 
cîte o monedă de la regele Bela II (1131 - 1141) : „B,iserica 
de zid a fost, pn:n urmare, construită - conchide R adu 
Popa - înainte de m'ijlooul secolului al X II-Zea sail, 
dacă acceptăm op1:niile pn:vfod scurta cfroula,ţie în tinip 
a monedelm· arpad,iene , cel tîrziu în deceniil patru al secoluhli 
num,it". Mai mult chiar, observaţiile sale privind strat i
grafia mormintelor din jurul bisericii l- au condus la 
concluzia potrivit căreia, } înaintea bisericii de zid, a ex istat 
o altrt biserică de lemn, cu acelaş i plan ş i aceleaşi dimen
siuni, cc poate fi datată (în acord ~u inventarul f-unerar) 
în a doua jumătate a sec. al XI-lea - primele decenii 
ale sec. al X II-lea. Oricum ar sta în. ă lucrurile cu această 
biserică anterimtră, care ar a testa o viaţă cultufitlă stră
veche, este clar că - aşa cum subliniază R adu Popa -
„la Strm:sîngeorg'1:u ne aflăm în faţa celu'i mai vech1: monu
ment medieval [romfLnescJ sigur datat şi păstrat în pfo'ioare 
de p e întreg teritoriul ţărh: . .. " 

.Am s tăruit m ai mult asupra datării bisericii de la 
Streisîngeorgiu (nava, : 4,60 X 4,20 m, cu un turn 
interior, sprijinit pe doi stîlpi, legaţi printr-un arc, ş i pc 
zidul de vest; ailta rul: 3,20 x 2,80 rn ; t emelia din bolo
vani, iar zidurile, groa.se de 0,80 - 0,90 m, construite 
din blocuri de piatră c iopli tă, provenite de la un străvechi 
monument roman, ş i din cărămidă), p entru a, încaclra 
eum se cuvine i nscripţ ia din 1313 -1314, care nu con
semnează , deci, construcţia, iniţială de zid, ci desigur o 
r efacere ş i o nouă zugrăvÎl'e, asemenea celei de m ai t îr
ziu, din 1408. 

După datele comunicate de R adu Popa, inscripţia 
din 1313 - 1314 „a fost descoper1:tă în altarul biser1:ci1: , 
în timpul unor sondaje asupra pereţ'ilor ( .. . ). Zu,qrăv'ită 
cu culoare neagră, înt'insă cu p enelul pictor1,1,lui, pisanfa 
se află în centrul peretelU?: de est, chiar sub gol1,1,l f erestre'i 
din axul altarului. 1 mpreună cu chenarul e'i, p 1:sarvia are 
d'imensiuwile de 0, 72 X 0,73 m" . (Chenarul este lat de 
7 - 9 cm). întrucît fotografierea a dat rezultate cu totul 
nesatisfăcătoare, R adu Popa a executat un excelent 
decalc, în care unele litere (sau părţi de litere) au fost 
completate pe baiza ·labelor urme ce m a,i pot fi detectate, 
a transcris textul ş i l- a tradus, fiind a jutat de Ion-Raidu 
Mircea ş i de Ioana Cristache-Panait 9 (A se vedea f ia-. 12, 
pag. 27). 

Primul din cei doi colaiboratori a aidăugat, dealtfel, 
în acelaş i volum din revista „Dacia" (XX, 1976), un 
temeinic comentariu p aleografic, în. oţit de unele con idera
ţii lingvistice, ce pot fi acceptate în cea mai mare parte 10 • 

fi guril e .14 - 15, la p. 27 - 28; extra s clin „ Anuar ul" Co misitmii Monumen
te lor Istorice pentru Trans ilvania pe a nul 1929), unde se fac o descriere a 
bise1·icii - Cil reproducerea traducer ilor inscrip ţ i e i din 1408 (dup ă Szenclrci 
ş i Iorga ) - ş i o prim ă încercare de datare, anterioa ră aces teia; cf. ş i . : 
Gr. Ionescu, I storia arhitecturii în România , voi. I , Bucureşti, 1963, 
p. 100 - 104 ; V. Drăguţ, Vechi monumente hunedorene, Bucmeş ti , 1968, 
p . 43 - 44.; E ntz Geza, Die Baulm nsl Tra11 ss il11a11iens im 11 . - 13 . .Jailrlm11-
derl , „Acta Histor iac Artium", XIV, 1968, p. 31 (citate ele Ra d u Popa, în 
cele dou ă studii a le sale) . 

8 La 23 ianu arie, în ca drul ses iunii orga ni za te Ia B 11 c nrcşti de D.P .C.N. , 
ş i la 16 octombrie, cu prilej ni ses iunii ţinute la D eva sub aus pi ciil e Co mite
tu lui pentru cultmă şi educaţie sociali stă a l jude ţu lu i Hunedoara. 

9 Transcrierea ş i tracln cerea în ge rmană la p. 47 a stucliului clin 1976, 
iar decalcu l la p . 48 (fi g . 10) ; vezi ş i studiul să u , î mpre un ă cu reproducerea , 
clin volumul de faţă . 

10 Quelques consideralion s paleographiques el linguisliqties au .rn j el de 
l' inscriplion 1Joti1Je de 1313-1314 a S lreisîngeorgiu, p . 6:3-69 (cu rep rodu 
cerea decalcului lui Rad1t Popa) ; co munica re prc:ientnUi. Ia ses illn ea din 
23 ianuarie 1976. 
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Astfel, Ion-Radu Mircea a remarcat trasarea destul de 
neregulată a literelor, nu lip. ită în ă de unele forme 
arlrnice (ele ex., „<I>") şi de c1teva ligaturi intcreRante 11 , 

compoziţia r lativ simplă a textului (o ."ingm·ţ• f:ntzi'ii ), 
dispu. în 10 rînduri, precum ~i unele particuh1riLă~i fone
tice, morfologice ~i lexicale, printre C<HC, a subliniat m<ti 
ales, ca şi Ra,du Popa, prezenţa celor două, nume pecific 
române~ti, Balea ş i. N aneş. 

Foarte curînd U.t1pă, aceste prime cercetări a. upra, 
inscripţiei, eH, a intrat în literatura de . pecialitate, fiinu 
menţionată ~i coment::iMt de Vasile Drăguţ 12 şi Ion Hom
tiu Ori an 13• 

' Pentru a relua discuţia lingvisticrt asupra ace."tei 
preţioase inscripţii sl:wo-romrme, o vom reproduce mai 
jo , împreună cu traducerea, pă, trînd exa,ct punctua\;ia 
şi menţionînd în note toate ligaturile, precum şi cele 
cîteva caz1ui în care lec\;iunea noa, tră diferă de a celor 
doi cercetători . Ca şi R adu J?opa, numerotăm rîndurile ; 
cuvintele ş i literele reconstituite le includem între paran
teze drepte, iar pe cele suprascrise le coborîm între paran
teze rntunde: 

1 · ·. B'h JI: 2: T'hCil\IJIE: 11: 11:C'hTHO 
2. ir:R: }l:B: noqM[H]'bM'h[?J nPBE: rr 
3. OM01Jll1h\ 14 CÎ:'ArO: rE@PrliT 
4. fil 15 11 MATEPE BHh\: 11 B'bCB 
5. X'h: CT'bX'h: [NA] TIOM01Jl[b]16 

11 Autorul porneşte î nsă ele la un punct ele vedere moclerniza nl , a lun ei 
cînd semna Jeaz{t grafia „or pour r cmp la cer ~. jnmais cmployc" (p. 65); 
climpolrivă , tocmai prima este graJia ma i veche (vezi , de ex. Ioan Bogdan , 
Scrieri alese, Bucureşli , 1968, p . 117 - 118). 

12 Dic{ionar enciclopedic de artă medievală român ească, Bucureş ti , 
1976, p. 286. 

13 Documente priuincl începutul f'eudalillf!ii româneşti în Tmn~iluania , 

în „ cînteia tinerelului", din 2 noiembrie 1976, rep roclus în voi. Origini, 
Ecl. Athaslros (Bueureşli) , 1.977, p. 239 - 24:3 (cu reproducerea inscrip!ii lo1· 
din l 3l:3 - 131 'J şi 1408, între p . 208 - 209). 

14 Ligatură : J.µTll . 1 5 Ligalur'i: I'M.16Ligntură : 1.JJ[I:.]. R. Popa: l i -
MOl(.1]/l sa 11 IIOMOl.(Jb M. 17 R. Popa : [li} M] . 18 Ligaluri: AB, Hl!I E. 
19 I . R. Mi rcea: „Dans Ic mol I'P·tiXCiJM'h , 1' 01116ga rcprcsc nlc snns do11Le 
la correclion apporlre ,\ tm lapsus ca/ami". 20 L iga lură: Jl'li ; T. n. Mi rcea 
oscilează între BA JI'.E.Jil şi BAJI·li]II. 21 Lignturi: ]IJH AIJ , l.JJh ]/J. 
22. Ligatm·ă: ITA. 23 Ligaturi: Al3 , HM . 24 Li gn turi: HA, Y 11 (nesem
nalată ele R. Popa şi J. R. Mircea). 25 Ligaluri : <DM , Jl'li. 

34 

6. [l117@C(T)ABEllME 18] rP 2 X(O )M'b19 RHrO[YJ 
7. BAJI1ll1 20: M HA UOMOIJ1I 1121 CIIACEHT.E 22 

:. 11 @CTABE H11E21 I'P".13 
9 . XOM.'h nonov 11A11E 

'.LO. IUOY Ji1 24 8E@(f)J1 1'132, 30rPA<D'B[.] 
Traducerea 20 

. 1.In anul 6 mii ş i [Ll 8- ·utelea 
2. ş i 20 şi 2 [6822 - "509 /8 = J313 /14] a,m făcuL 

(reparat) [ ~ ] bi >"erica, 
3. cu ajutorul SfînLului Gheorghe 
4. şi al Maicii Domnului şi ~•l tuturo l' 
5. sfinţilor, [întru] ajutoml 
6. [~i ierLarea] păcaitelor cneazului 
7. Baleai [Nom. Ralea] ~ i întru a,jutorul ~ i mîntuirea 
8. ş i iertarea păcaitclor 
9. popii aneş 

10. şi ~Lle lui Theofil zuO'rnvul. 
Avînd în vedere vechimea şi unicitatea inscrip~iei, 

socotim util a adăuga aici un indice-glosar complet (toate 
ate ·tările sint însoţite de numărul de ordine al rîndurilor; 
la conjuncţia JiI adăugăm în p~uanteze număml de atestăl'i 
într-un rînd), în cadrul căru ia semnalăm, de asemenea, 
toate particularităţile grafice, fonetice şi morfologice, în 
raport cu norma ideală, a limbii . lave ve hi, avînd în vedere 
că textul aparţine slavonei mediobulgare timpurii (sec. 
XII - XIV), cu puţine inovaţii fa,ţă de epoca ~•nteriMră 
(Rec. IX - XI). După cum se va vedea din referirile La 
dicţionarele limbii slave vechi ş i slavonei, cele mai multe 
cuvinte ::;înt atestate încă în textele ;fave vechi păstfiLte 
din secolele X - XI şi numai cîteva sînt inelu e în lucrăr ile 
lexicografice după manu ·cri ·e ulterioare 27 • Cuvintele-

26 Îlllre pnranlezc clreplc, intervenţiile noas tre ş i Lra clucerea cuvinlelor 
reeonsliluile. 

27 Ială si gle le accslor di c!ionare: Hwb. = L. Sa dnik uncl n.. A il zet
mlillcr , Jfrrndworter/mch z 11 deu al/kircl1c11 slauiscilen 1.'exle11 , llcidclberg
lJ aga , 1955 (cuprinde nu rnni cuvin Lele :i Les la Le in Lcx lc le slave vechi propriu
zise clin seco lele X - X I); .Lex. = l .e :~icon lingu.ae /Ja/aeoslo1Jenicrzc , t. 
I - Jl[ (rase. 25 - 31, pînă la cuv·111L11I I I P'l.1L{l ·fill'bl{'b ), rect . 1·csp . .J. Kirrz , 
Zoe Hnuptov ,1 , Fr. V. Marc·s, Pra ga, 1958- 1977 (publi carea conlin11:'i ; 
cuprinde Lon le cuvinlele alcslale în tex tele s lave vechi , precum şi lu cele 
recla etale !n epoca respectivă, dar pă Lrnle în cop ii ulter ioare , din :eco lcle 
XII - XVI) . În cîteva cazuri , în ca re cuvinte l.e 1111 sînt cuprinse în a ces te 

http://patrimoniu.gov.ro



Pl!J. 2. Juscri11j.ia din 2 ort.0111h1·ie 1'1011 (Fot.001·nîie re111·01h1 li dnpll Rn1l11 
Popn, 1!17G). 

LiLln .·e reproduc în fol'rn::li corect~1i, shwă veche, cum se 
procedează, <le obicei, în a. tfel de glosare. Evident, cele 
tlouă mrme specifice româine~ti nu sînt cunoscute surselor 
lexicografice slave, astfel că în explicaţiile ce le însoţesc 
ne vom referi la două lucrări fundamentale de antropo
nomastică romţmea.·că 28• în sfîrşit, particulari1;ăţile de 
grafie, foneLică şi morfologie au fost controlate după 
două lucrăr i fundamentale consacrate limbii slave vechi 
ş i mediobulgarei 29. 

Glosar 

BAJI'J3 N P rn. Balea : BAJI'J3J!l7 Dat. sg. rom. Baleai, identic 
cu Dcit. sg. slavon, creat ad-hoc cu -Ji'.J, după varianta 
moa,le a decl inării I; nuxne românesc, derivat de la 
NP Bal /Băl ( < adj. băl „bălan, blond", cuvînt de 
origine autohtonă rn), mai puţin probabil de la sub t . 
bală „fiară, urs" , în ambele cazuri cu uf. -ea (explica
ţii acceptate şi de Radu Popa; vez i on ·tantine cu, 
XXVIII, LVII, 1 7 - 1 8, 194 - 195; alte încercări la 
Paşca, 139, 169) ~ 1 . 

diclionare, recurgem la : Mikl. = Fr. Miklosi ch , L exicon pa/aeos/01Jenico
graeco-la/inum , Vicnn , 1862 - 1865 (cuprinde ş i numeroase atestări slavone 
lîrzii) ; Srczn. = JVlam.epu.aJ/.b! OJt.f! CJl.OOapJ! opeenepycc1weci l!Bb!IW, 
L. 1- IJl ş i J( ono1i 11.enu.Ji , St. Petersbu rg, 1893 - 1912 (reprodu cere folome. 
conică, Moscova, J 958; cuprinde ş i numeroase cuvin le s lavone). 

2s Constantinescu = N. A. Cons lan lin cscu, 1 ic/ ionar onomastic româ
nesc, Bucureşti, 1963; Paşca = N ume de p ersoan e ş i nume de animale în 
f'ara Ollului , Bucurcşli, 1936. 

20 Vai llant = Manual du vieux slave, cel. 2, t. I , Paris, 1964 (cca mai 
clclaliată descriere a Jimbii slave vechi , cu uncie r eferiri la s lavonă; t. I! , 
Paris, 1963, cuprinde texte şi glosar); Mirccv = K. Mirccv, .f!Icmopu.
''t.ecn;a epa.M.amu.n:a. Ha 6'U1ieapc1r.u.n , eau.n , ed. 2, So fia, 1963 (o bună pre
zenUue a Jimbii mcc!iobul garc ş i a evolu ţiei ci ulterioare). 

30 Vezi C. PoghJrc, 111 l sloria limbii român e, voi. TT , reci. rcsp. I. Cotcanu , 
BUClll'CŞti , Ecl. Academ ici , 1969, p. 328. 

n 'e mnalăm a ici că Ba/ea , cneaz clin leuci , fiu l lui Teodor, ales lat la 
începutul secolului al XV-iea, apare în docum entele latine mcclicvale (1419) 
ca Valenlin (vezi Hadu Popa , '.{ara J\llaranwreşului în veacul al X i \1-lea , 
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BOJRMM, -MM, -Mffi adj . pos. al lui Dumnezeu, al Dom
nului (Hwb. 14; Lex. I 133): BMl\\4 [BOJH'.111\\] f em . 
Gen. sg„ forma scurtă (-I\\ în loc de-Iii\ , re p . BOJH:fl.liri\, 
e curent încă în textele slave vechi chirilice; Vaillant, 
29 - 30, cf. 120, 131) 32 • 

·.B. num. card. 2 (Hwb. 148; Lex. I 161) : :B :2 • 

B'b prep. în (Hwb. 154; Lex. I 232 - 237) : Wb1 . 

BbCb, BbCM, BbCE pron. indef. tot, toată (Hwb.152; Lex.I 
368 - 369): B'bC".BX'b4 _ 5 Gen.pl. ('bînloc deb, în B'b
C'J3X'b, apare de încă în textele lave vechi; Vaillant, 36). 

r'EOPr'MM, -Mm: NP mase. Gheorghe (Hwb. 32; Lex. I 
394 : nume de origine greacă, I'i::wpyw~, cri · adesea 

cura, ub influenţa grafiei greceşti, în loc de o, încă în 
textele slave vechi din sec. XI) : rEraPrlilm3_ 4 Gen. 
sg. al [sfîntul]lui Gheorghe. 

rP'BX'J:>, -A m. păcat (Hwb. 31; Lex. I 442 - 443): rP'J3-
X(O)M'b6, rP'J3XOM'b8 _ 9 Dat. pl. (cu valoare po esivă în 
construcţia G)CTABEHHE rP'BXOM'b, înloculgenitivu
lui plural; fenomenul se întilneşte adesea încă în 
textele slave vechi - Vaillant, 189) . 
. 2 . num. card. 6 (Lex. I 621) : : 2 : 1 . 

30rPA<D'b, -Am. zugrav, pictor (lVIikl. 232, cu ex. din 
.·ec. XVI; din gr. ~c.uypiX<po~) : 30rPA(l)'J310 Gen. sg. (-'li 
în loc de -A, resp. -M, după varia,nta moale a 
declinării a doua, nu fără influenţa numelui· pe care-l 
determină, 0EG)<l>MJI'B, cf. genitive ale unor împrumu
turi din greacă în slava veche de t ipul: 113,D:PAJiIJI'M -
Vaillant, 115; cit priveşte înlocuirea lui -M cu 
-'li. în manuscri ele chirilice, fenomenul este semnalat 
încă în J?oile lui Undolslc1:, text din ec. XI, chiar în 
forme de genitiv: ,D:EKl\\BP'B, CEl1Tl\\BP'J3, rJili'ITO-
PM'B, 1(PCTB11"J3, 1VI(llfJ333, devenind aproape curent 
în textele mediobulgare 34 ). 

Fifl. 3. T111Jloul votiv ş i inseri11f;ln din 2 octom!Jrie 1108 (Desen 1·c 11rocluş d1111;l 
Szenflrei .Tiinos, 1905). 

LT,1'1J j·,;~„,·, ,~ -•.i 

r. ~IL-1\t ,·~ ~~""J'' ~ .i 1' t111 

:; ~rJ11:1• 1 ,\:-ţ ~L.·t:~~. 
't~l';l hM„:,_,1,11f:l, l 
/;!~ 1 !~,~1.:.'l"ft>7u :\11; · i.-----.:J...-t-.;..-"t.;,;;o-

M conj. ş i (Hwb. 34; Lex. I 693 - 700) : H 1,2(2 x ), 4(2xJ 
7(2x), 8,10; [11]6 . 

. îlî.C'bTbH'b V. OCMOC'bTbH'b. 

.K. num. card. 20 (Hwb. 43; Lex. II 1) : :K :2 • 

Bucureş ti , 1970, p . 87; Td em, Co ngidernfii fa/orice pc m.argi11ea toponimiei 
vechi maramureşen e, „ Hev is l.u de istoric", t. 30, 1977, nr . 8, p. 1458 
uola 7\l) . ă fi e·aceasta o atracţie paronimicii , Bolea - Valentin? În tot cazul 
acest nume apare des în cele trei Ţ:lt'i Romf111e (cf. I. H„ Mircea, op. cil. 
nota 12, p . 67). 

32 N u se în\.elege ele cc I. R. Mircea (op. cil„ p. 67) crede că B(OJR)Mi\\ 
înlocu i eşte v. sl. BOJKlilhl\ . 

33 Vaillant, 116; E. F. Karski , Jlu.cmr;,u. JlniJ0Jtbc1weo (1904) , în: 
Typooi no 6eJtopyccr;,o.My u. opyeu../oi CJ/.OOal!CKU.A! Jt8btr.:a.Ai, Moscova, 
1962, p. 592, 601. 

34 Mircev , 108, 118 - 119. CC. con idcra \.iile lui I. R. Mircea (op. cil„ 
p. 68) , care conchide: „ L' unique explicalion possible serait l' hypotllcse [ ? J 
d'un gcnitif masculin calquc sur la decli naison palatalisee, de type HO Hb 
(gen. KOHl!'I), mais avec la grap hie -·k pOLU' rendre Ia tenninaison - li'! ". 
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Fiu. IO. Ta hioni vo i.iv ş i i11scri1l f.i a clin 2 o clomhri e M Oll (Folo{lraîil' 1·e111·ml11 s:I cl11111I N. lorw1 l!J::?li). 

I-\.'bH/l\Sh , -A m. cneaz, cnez, jude (Hwb. 49 ; Lex . II 
94 - 95) : I-\.H 2 O [Y]6 ; Dat. sg. ( u valoare poses ivă , în 
con trucţia I'P'liX(O)M'b KH20[YJ; ef. mai Rus, s.v . 
I'P'liX'b; fără titlă sau acea. t a s-a .; ters ; , cris cu 2 în 
loc de S, pentru unetut dz, grafie rară, întrucît vaifanta 
2 apal'e, de re0·ulă , numai pentru red:-~rea cifrei 6 - ci'. 
mai ·u . '2 ., utilizat ca cifră, înr· .13;; ; , crierea pre. curtată 
nu ne permite să facem con · idemţii privind conserva
rea nazalei anterioar IT\ ). 

JI'BTO, -A n . an (Hwb. 51; Lex. lL 15!) - 1!)6): B'b 
Jl[".13TO]i A c. g. în anul (abreviere rar:'\,, întîln i tă însă 
în documen tele lavo-române 36). 

MATH, -EPE f. mamă, maică (Hwb. 54; Lex. II 196): 
MATEPE4 Gen . sg. 

HA prep. în, întru (Hwb. 60 ; Lex. II 276 - 281) : HA7 

[HA]5 . 

HAHEWh, -A N P m. Na,neş : HAHElliOY9 _ 10 Dat. sg . (cu 
valoare po. · esivă, în construcţia I'P'B OM'b llOflOY 
HAHELUOY ; cf. mai :m. , s.v . I'P~l3X'b), nume române c, 
derivat de la P N ari, cu , ufixul -eş (Nan ar puteRi 
proveni din A.nan < Ananici, vezi ConsLantinescu, 
LIX, 9, unde ·e dau şi alte ipoteze ; cf. ş i PaşcRi , 142, 
286) 37 . 

OCMOC'bThH'b,-A, - O niim. ord. al opt ·uteleRi (Mikl. 
520, cu ex. din sec. XVI: OCMOC'bTh H'J.l17l) : 

ar. Vezi V:iil lanL, 23. _ 
36 „ExprirnaLă grafi c prin ] JI (B Jl'liTO ) ", de pe la sflr şitul sec. a l 

X V 1-lea (D . P. Bogdan , Diplomalica ~ lavo-romilnă, p. 12~ , no La 5). De aceea 
esLe surp ri nzăloa re a firm a p a lui I. I . Mi rcea că aceasla es te o „ abrcvia 
tion ja mn is renconlrce jusq11 ' a presenl dans Ies Lexles slnvons connus . . . 
Vu sa s in gulnrilc, nous croyons ne point nous Lrompcr cn l'n llribua nt soit 
au r cdacleur du tcxle, soil a u p cintre. E n Loul cas, ell e es t comp lCLement 
6Lran gere nux scribes ct a ux clcrcs ele l'cpoque, :iulant qu 'nux graveur s 
sur picrrc ou aux peintres cpi grnphes" (op. cil„ p. 66). 

a; Alit N an , cil ~ i Nancş npar des în tontc cele t rei \ ă ri rom Ane (vezi 
I. n. Mircen, op. cil ., p . 68- 69). 

36 

:]/[: CbTH0 1 17..Ao., fonna S<Ynrlă (di::;_pm.·iţiRi lui b , ca şi a 
lui rb, în pozihe neintcrn;ă e un fap t obişnuiL încă în 
t extele slRi ve vechi din sec. X I; Vaillan t , 35 - 36). 

OCTABJil6HfilH~ , -J1 M n . lă ·are, elibernre, iertare (Hwb . 
79; Lcx. II 570 : ş i OCTABbl6Hl1ffi , în Codex Stipra
sli:ens·1:s, , cc. XI; dispari ţi::1i lui Z epcntcti e con.·emnată 
de ·tul de des in t extele ::;lave vechi, "'enera tizindu- e 
în cele mediobulgare, în interiorul cuvintcl.or 38 ) : 

(X) TABEHiifE8 , [(X)C(T)ABEHlllEJ6 i c. sg. ( <Lbscn ţ~Liotă
rii lui-E, res_p .-Ic , ·c observ~~ încăi în Evangheliarul 
lii·i Sava, manuscris chirilic din HCC. XI; Va itl ant, 

. 2 ; cf. M ircev, 121, I. R. Mir ea, op . oit., 67). 
n OMOIJib ,-llI f. Rijutor (Hwb . 92; Lex . III 155) : HOMO

IJII 7 , I lOMOIJI[b]5 Ac. g.; HOMOIJillI/l\ 2 _ 3 In str . sg. 
(„ame. tecu l" nazalelor&. - IT\ în anumite condiţii fone
tice, de ex . înlocuirea tui&. au ~ cu IT\ după con oane 
moi, es te un fenomen t ipic pentru t extele mediobulgRire, 
începînd cu secolul X II; Va i1lant, 44; Mircev, J Ol ; 
cf. I. R. Mircea, op. oit ., p. 67) . 

llOil'b,-A m . popă, preot (Hwb. 93 ; Lex. III 171 -
172): HOHOY9 Dat. sg. (cu v:-~ toare pose · ivă, , cf. 
mnii sus, s.v. HAHEUlb ). 

TI O'-lllI H!1 Tfil', -H~ pf. '" face ; '" repara ( rezn . 
II 1326, cu ex. începînd din anul 1396; Mikt. 651, 
cu ex . din sec. XVII): TI O'-lvI[H]'bM'b 2 [ ~ ] (Dacă 
le ţ iunca e corect ::L, aoristul de la aee: t verb pare a 
fi format du_pă tiput simpln, Ri igma tic, de ex . HA) ~ M'b, 
în ·ă cu '1 în loc de O ; forma normală ar fi fo t 
l J0'-111 HM XOM '139). 

C'bfJACEHIHe ,-Mra n . mîntuire (Hwb. 130): 

as Vail la nt , 63 - 64; Mircev, 136- 137. 
30 I. R Mircea (op. cil„ p . 66 - 67) î n c li n ă spre necastă inlcrp relnrc, 

spre deosebi re ele Radu Popa (S lreisîngeorgi11. E i11 Zeugnis„ . , p . 47, 49), 
c:i rc socoteş le că nr fi o fo r mii de la verbul I !O t.J /llT VT (cven Lun I, 
ll0 1Ili1H A'l'Ttl ) „ a în cepe " . 
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CHACEH1E 7 A o. sg. (Dispariţia lui 'h în poziţie 
neinten să e::;te consemnată încă în textele slave vechi 
din sec. XI; 1 e te o s implă variantă gmfică a lui H, 
întîlnită ş i în textele slave vechi chirilice - Vaillant, 
35 - 36, resp. 28 ; pentru - 6 în loc de -18 vezi 
mai sus, s.v. OCTABJiffiHI1ffi). 

CBR\T'b, -A-0 a.dj . sfint (Hwb. 134) : C_!AI'03 

[OBR\T AfO] Gen. sg., form,a lungă contrasă; CT'bX'b5 
[CBR\ T 'bX'b J Gen. pl ., f orrnci lungă contrasă (scrierea 
prescurtată nu ne permite · ă facem consideraţii 
privind p~1strarea mtzalei li\ ; cele două forme con
trase sînt obi şnuite încă în slava veche - Vaillant, 
120 ; scrierea cu '1. în loc de 'I.I - CT'bX'b în loc 
de CT'IJX'b - se poate explica pe fondul mai general 
al trecerii lui 1.T în H în mediobulgm·ă ~ i prin incon
secven ţa redării lui în m<tnuscrise 40 ; mai puţin pro
babil, această ·cricre reflectă un fenomen di::i,lectal, 
trecerea lui 'I.I în 1. 41 ). 

T'J.TCfi\ijIM,-fi\ wwm. oatd. (f.) mie (Hwb. 14.0; va1fanta 
occidentală, veche macedoneană : T1.IC~ijH1 - Vail
lant, 159): T'1.Cfi\ijIE1 Ac. pl. (cu-ii\ final dena
za,Jizat în-6, fenomen specific mediobulgar , con
semnat în texte începînd din sec. XII, da.r mai ::i, les în 
.·cc. XIU - XIV - Mircev, 100 - 101 ; despre '1. = 

= '11 vez i mai sus, s.v. CBR\T'b; <le remarcat, de 
aRernenca utilizRirea acuzativului pl. în locul genitivu
lui pl. după numeralul TTT ECTb, o extindere a con
Rl;rucţiilor TPM, LJETbIPM T'I.ICR\ ijlfi\42 ; în fine, 
arh aismul in scrip ţie i rezul tă din însa.; i conservarea 
~teer-;tui lexem, înlocui t ulterior prin X lif JIIA,Il;A, 
împrumut de origine gre::i,că 43 ). 

l.l;F'bK'J.I ,-'bBE f. biserică (Hwb. 16): ll,PBE 2 [11,P'b
R':bBE sau I(P'bI-tBE] Ac. sg. (forma de Gen . Acuz. 

sg. 11,F'bH'bBE se întî ln c~ic încă în slava veche, 
al~LLur i de ll,P'bJ{bBL44) . 

0 1~0(1H1 Jrb, - AN P 'm. 'J'heofil (f:Iwl>. 140): 0E@c]).l1JI".1310 

Gen. sg. (declirntt după v;uianta moale, în care 
1:1-Riu îneadrn,L p<Ll'(, i <~ l , în ::; lava, veche, numele proprii 
grece~Li indeclinn.b ilo în -/.., c:t <le ex . 113~~PAM JI'L, 

Gen. 113,Il;PA!ll JI 'fil 4", <le ca.re a, fo:t apropiat ~i 

numele 0 E0<1H1Jl'b < gr. 0<:6qn/..o t; ; despre-'.li în loc 
cle-m vezi 1n<Li ·us, s.v. 30rPACJ)'b) . 

raCTABEHHE a. OCTABJiffiHMic . 

în concluzie, constatăm că inscripţia conţine 26 de 
cuvinte, cu 40 de apariţii, cele mai multe o singmă d~Ltă 
(20 de cuvinte ), 4 cuvinte de 2 ori (rP'BX'b, HA , 
raCTABE HJ1E, CBR\T'b), l cuvînt de 3 ori (ll OMOIJib), 
iar conjuncţia 11 de 9 ori (inelu ·iv de 3 ori pentru 
formarea unui numeral compus). Dintre cele 26 de 
cuvinte, 3 numerale mLrdinale sînt exprimate pri.n cifre 
(litere), iar 1 numeral ordinal prin cifră (literă) combi
nată cu redarea le:xicală (toate formează numeralul 
compus 6822); 4 cuvinte reprezintă nume proprii de 
per · oană : 2 specifice româneşti - numele cneazului Balea 

40 I. R. Mirccn (op. cil„ p . 67) subliniază uni cila le::i accslor exemp le, 
la care se a da u gă rr·hCli\ij.JE . 

41 Mi rcev, 117: !n g rai uri a rha ice din jLu·uJ Sa lonic11 l11i. 
42 O an umilă simplificare a formelor cazua le la 1rnmcra Ic se observă 

incil în sec. XIIf, ele ex. în Evangilcliarul de la V ra/a: 110 ;LJ;DA, în loc de 
TI O ;LJ;bB ·l:iMA (M irccv, 174). 

43 Cel ma i vechi exemplu cu noscut este din Lradn ccrca Cron icii lui 
Ma nasses (1344 - 1315) : X VI JUAţ~·i. Gen . pi. (cel. I. Bogda n, Bucureşti, 1922, 
p . 119, 20 1, 441; Mir cev, 173). 

44 Va illa nt , 112 - 114; I. R. Mircea (op. cil „ p . 67) consideră această 
form ă drept genitiv intrebuin\.a L g reş it în locul acuzativu lui: „ ... le co m
plement d'o bjet dirccl faisant s uite a cc verbe [rLOl:IVIH"bM'b j, nvcc la 
forme gcniliva lo l_\P C.E.H.h)BE rp 1i remplncc l' ncc11 sa tit' n orma l cl .tns son 
oas, QPnH"1Bb ... " 

46 Valllant, 11 5, 
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ş i al preotului Naneş, iar alte 2 sînt nume calendaristice 
- cel al sfîntului ostaş Gheorghe, patronul bisericii, nu 
întîmplător ales pentru biserica unei familii de cnezi, 
care aveau şi atribuţii militare încă din vechime, şi cel 
al zmgravului Theofil (probabil, călugăr ). Majoritatea 
cuvintelor (21) sînt atestate încă în textele slave vechi, 
cu excepţia, evident, a celor 2 nume româneşti, a împrumu
t ului grecesc 30I'PA (J)'b ( atest<1t la Mikl. abia după 
manuscrise din sec. XVI) a numeralului ordimLl OCMOC'b
Tb H'b (laMikl. Jin acela~i secol) ş i a verbului noqMHl1T11 
(dacă lecţiunea e corectă; atestat la Srezn. de la 
sfo·ş i tul sec. XIV) . 

în genere, cu excepţia acestui din urmă cuvînt deterio
rat (drept care lecţiunea este nesigură) ş i a dativului 
BAJI'BM, creat ad-hoc şi identic cu forma românească, 
limba inscripţiei este corectă , într-o slavonă mediobulgară 
t impurie, aprop i ~Ltă de slava .veche, de care n-o despart 
decît două secole. Într-adevăr, cele mai multe inovaţii 
fonetice şi morfologice ·înt cuno cu te încă din textele 
slave vechi (sec. XI), altele fiind pecifice slavonei medio
bulgare, începînd din sec. XII : înlocuirea lui ~ cu fi\ 
(HOM0ijll1fi\), denazalizarea lui-fi\ în-E (T'bCfi\ijIE), uti
lizarea acuzativului pl. în locul genitivului în 
construcţia : 2 : T'bCfi\ijIE. În fine, din punct de vedere 
al grnfiei, :ubliniem utilizarea, literei 2 în loc de S 
(dz), în cuvintul I-tH 2 O[Y] abrevierea rară, Jl (Jl"BTO), 
întîlnită în textele Rlavo-romt'l,ne ulterioare, ş i mai ales 
scrierea lui 'h în loc de 1.I, în cuvintele T'bCfi\ijIE 
şi Cl 'bX'b, care trădează un mediu cultural extra-
l:w, mai puţin familiarizat cu întreaga, trad iţie a 

Rcrieri i slavone, ş i anume mediul romA.ncsc, indicat 
categoric de cele două nume de per ·o::i,ne, Balea, ş i Nane~, 
predecesori a i familiei de cnezi din Streisîngeorgiu ş i din 
localităţile învecinate, atestată în documentele medîevale 
cu cîteva decenii mai tîrziu (prin 1340 - 1350) şi în secolul 
mmă tor 46• 

în cadrul acesteia un loc bine determinat „· i clar docu
mentat îl ocupă jupanul Ohendreş, fiul lui Grigore, mcnţio
n::i,t în documente din 1392 (cînd se afla în campania 
anti turceasc~L, condusă de regele Sigismund de Luxem
burg, pe Dunăre) şi 1404 47 , precum ş i în inscripţia di.11 
2 octombrie 1408, la care t recem înd~Ltă şi în care ap<tt'P. 
împreună cu 1:1otia, s::t Ni1:1tont Ri. cu fiii L;1t;cu si Vlaicu . 

Textul inscrip~iei a fo1:1t rep ictat, împrct{nă cu tablo~l 
votiv de pc peretele de vest ;11 nRivci, în 1743, <lup~L cum 
rezultă dintr-o <Lltă pisanie de pe stîlpul de sud al turnului. 
Pentru citirea ei am recul'S la desenul destul de exact 
publicat de Szendrei J anos , în 1905 48 , precum ş i la 
excelenta fotografie reprodusă de Radu Popa 49 (din 
păcate, însă , incompletă) . Dacă reprodu cere::i, fotografică 
anexată comunicării lui N . Iorga este ilizib ilă 50 , în schimb 
avem tran::;crierea şi traducerea sa 51, pe alocuri fantezistă , 
întrucît la repictare, unele cuvinte, fiind sensibil şterse, 
au fost deformate iremediabil. Din fotografie (şi din dese
nul lui Szendrei) rezultă însă clar dispunerea figmilor 
ş i faptul că prima parte a inscripţiei nu e ·te altceva decît 
explicarea acestora : în centru se află jupanul Ohendreş 
şi so\;ia sa, jupaniţa Nistora, ţ;inînd imaginea b isericii 
în c1te o mî.nă; în stînga, ei se află „ jupanul Laţ;co" (din 
fotografie parc destul de tînăr, astfel eă t rebuie socotit 
drept unul din fii 52 ), ia r în dreapta lui Ohendreş se află 
al doilea fiu, mai tînăr, Vlaicu (ce nu poartă încă t itlul 
de jupan) 53 . 

46 Vezi arborele genea logic sch i\al de nad11 Popa în slucliul n li"il urat. 
47 Ibidem . 
48 Op cil., p. 39, fi g. 9 (cu Lra duceren în limbn maghia r ă, efcclua lă ele 

cir. Rctby Lâszl6; reprodusă de Virgil Vătăşianu, \fecliit e biserici ... , 
p. 29-30). 

49 S lreisîngeorgiu . E in Zeugnis.„, pi. 2 , după p. 38. 
ou Cea ma i veche cli/orie . .. , pi. IT. 
u I /Jidem , p. 2. 
62 În acest fel , c rede m că Lre bui e compleLnL a rborele genealogic î11locmil 

de Radu Popa, !n cndrnl cărnia un a lt La\:cu apa re ca rudă a tui Chendreş. 
53 Prin citirea la rinei a numelor ş i a expli caţie i tab loului vot iv, N . Iorga 

a deformat !ntru cî tvn conţ.ln11t11 l acestei pă l"ţi n in scrip\iei. 
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Textul i 11Scri pfiri 54 

PA(B) BtH'.1(11) rmmA(H) JIALVW PABA5" BJRlE 
'}I{~(IT)AHl1QA 
Hl1CTG:')PA56 

KTfTG:')(P)5' '}H'.~ITA(H) KE(H).Il:PEIII~: ,..., 
11PE.D:AE1'h58 MA 

PAB 62 BrH'.1(11) 
BJIAVi:I-tO CHb63 

1-{E(H) ,I~PElll HACTl1Pbj9 

CcDTOM~60 

rEraPrîE 01 

2 . AE.Il:h[ 2. f( SÎ)64 

raBBAG:'): JITBI: [G:')KTG:')MBPÎA]6° 
AEJIKb [ÎL .Il:Hb. ]66 

t Bb l1M'B @QA. 11 CHA. 11 CTAro 
.Il:XA: Cb311.Il:A '}I{~l1AH67 KE(H).Il:PEill(~) 
M NErOBA68 m~nAH11QA"9 H11CTraPA'0 :11 cH:o 
BE Ero: CE(l1) MAHACTl1P71 CT Aro BEJIÎ 
KOM~l.JEHl1KA M CTPACTG:')TEP(11)QA72 XP(M) 
CTOBA rEcaPrîE73 : ),1 COBEPillM CE 

11 HAITMCA CE KO,I~AMM [?] E(C) [?]74 HA 
3.Il:PAB(M)[E) TEJIE(C)HOE M .Il:IJlEBHO[E] 
Cll(C)HÎE : Bb .Il:HM 'tH'.MKMOH(A) 
KPAJI1>. M 3ArOPCKÎM[(X )] BBO.Il:['b) 
liIG:')AHEI11A'5 M 'BKOBA: . B JI(T): 
s Usî raKTO(M)76 :B .Il:(H): ,..., 

Traducerea 

Robul lui Dumnezeu jupan La\·co Roaba lui Dumnezeu jupani\ a N istor:i Ctitorul jupan C h enclreş u !nchină Robul lui D umne:lcu Vlaicu, fiul 
mănăst irea Sfinlului 1 Gheorghe lui Chcncl r cş 

[6917 octombrie, ., iu a 2) 

t 111 numele Tatălui ş i a l Fiului ş i a l Sfi ni ului 
Duh a zid it jupanul Chendreşu 
ş i jupaniţa sa Nistora ş i fiii 
să i această mănăstire77 a sfîntului mare 
mucenic ş i ostaş a l lui Hristos, 
Gheorghe; şi s-a săvirşit 

Noul ctitor, Cîndreş, „nu era - subliniază N . Iorga 
- 'Un biet cneaz sau jude ţăran. Sab'ia lui, paloşul, care 
se da numai _prin d'1:plomă regală, :ti rareori, era, după sis
temul m'ilitar al lu:i .Ludovic cel JJ[ are, în apărarea regelu:i 
Ş 'i a ţării . Rămăsese legat de legea liâ cea veche şi împărtăşea 
cu voievoz'i'i de peste munţi culttira slavonă contemporană" 80 . 

Acelaş i lucru se poate spune ş i despre strămoşul său Balea, 
consemrn1t în inscripţie cu un secol înainte, feudal şi 
conducător local militar şi admini trativ 81, cunoscător, 
împreună cu preotul Naneş , al slavonei, ca limbă liturgică 
şi de cultură, introdusă în Transilvania înainte de venirea 
aici a ungurilor, în secolul XI 82• Inscripţia d'in 1313 -
1314, împreună cu urmele de litere chirilice, anterioare 
aceste'i date, ne aprop1:e documentar de epoca îndepărtată 
a începtit1,1,rilor cultun:i româneşti în limba slavonă, ale 
cărei baze aii fost puse în secolul X, curînd după misiunea 
fraţilor Oonstant'1:n-Ohiril şi Metodie în Marea Morav,ie 
( 869 -885), cînd ucen'1:ci'1: lor s-au răspîndit în sud-estul 
Europei - Bulgaria, Serb,ia, Oroaţ,ia şi vechea Dacie E3 _ 

54 Co borîm literele suprascr ise în rinei , in paranteze rotunde, şi desfa
cem li ga turile , pe care le men\ionăm în fiecare caz în parle. Asupra particu
l a rităţii or gra fi ce, fon etice (înnoite pe a locuri , cu prilejul repictării) , gra ma
ti cale ş i lexica le ne propunem să revenim cu a lt prilej. 66 Ligatură : AB. 
66 Liga turi : HM, TCi.I . 67 Li gatură: TCi.I. 58 Ligatură: 'l"h . 60 Ligatură: Jil.P. 

ş i s-a zugrăvit ( ...... ) pcnlru 
sănătatea tn1pcască ş i mîn tu ii·ca 
s ufletească, ln z ilele lui Ji cm on 
crai 78 ş i ale vo ievoz il or tran si lvă nen i 
Ioaneş ş i Iacov 7o, în anul 
6\J7 [1408] , octomb ri e, z iu a 2. 

60 Liga tură : <I>T. 61 L i ga tur ~1 : l'I. 62 Ligatur ii : Al3. 63 Li galură : Hb. 
6'I Cu excepţia primei lilere, ca re este sigur ciCra 2. (6, respectiv 6 111 ii ) 
ce lela lte a u fost complet deformate: de aceea am nota t între paranteze 
drepte lilerele cc credem a fi redat anul resta ură rii , mcn\.ionat încă o dală 
Ja sfi rş itu l celei de-a doua pă r\ i a iuscripţici. 65 La fe l, p resupunem luua 
„oclombrie" . 6<1 De asemenea, presupunem „ ziua 2" . Cele 3 rîncluri defor
mate a u fost citite de N. Iorga: „ CE)J;b Ci.IBKACi.1 (sic) JJTMl ):(EAKL" 
ş i tra duse: „moşu l lor Litovoi diac" (Pc drept cuvînt , Radu Popa corec
tează, în studiu l a l ătu rat , o parte a l ecţ iunii , rcnun\înd la această interpre
tare ş i spun Inel c:i ultimul cuv în t a parţine s lavi ş lil ot· ). n7 Ligatură : AH. 
68 Ligatură : MH. 69 Ligatură: AH. 70 Liga tmi: Hllf , TCi.I. 71 Li gn turi: 
AH, TM. 12 Liga tură: TCi.I. 73 Li gatură: rM . 74 Două cuvinte deforma te. 
75 Ligatură: AH. 76 Ligatlll'ă: '1'0. 

77 Cum bine a observat prof. Virgil Vătăşia nu (Vech ile biserici ... , 
p. 31), denumirea „măn ăstire" a putut fi introdusă de zugrav (probabi l 
el îns u ş i călu gă r), ca re a utili zat an umi te formu le cunosc ute ma i a les în 
astfel de l ăcasuri. 

78 Sigis rm;nd ele I uxcmburg, rege a l Ungariei (1387-1437), deven it 
ul ter ior rege (1410) ş i apoi împ ăra t gcrnn n (143a-1437) ş i rege al Boemie i 
(1420 - 1437). 

79 Ioan Tarm'lsi ş i Iaco b Lackfi , vo ievo zi a i Tra nsi lva niei (16 oct. 
1403 - 14 dec. 1409). 

80 Op . cil. , p. 4. 
81 Vezi cons iclcra\ iile lui Radu I opa, 'ln st udiul a l ăt lll'at. 
82 Vezi: Ş t . Pascu, Voieuodalu l Tran siluaniei , I , Cluj, 1972, p. 95 - '103 ; 

C. C. Giurescu ş i Dinu C. Gi urescu , I storia roml'milor , 1, Bucureş ti , 1974, 
p. 196 - 198. 

8:1 Vezi studiul nostru in trn du c tiv la Dicţionar al limbii romline v:c!ii , 
Bucureşt i , 1974, p . 12 - 17. 

ABSTRACT 

The prescnt article co mprises a new transcription and translation of 
the 1313-1 314 inscriplion cli scovcred by Radu Popa in 1975, in the chun:h 
of St. George, at Streisîngeorgiu , accompanied by a complete glossary a nd 
a co mm entar y on tbe graphy , phonetics and morphology of this lan gu"age. 
Except for a single deterioratcd worcl , the text was well interprcted , provin g 
it h nd been worded in carly middlc-Bul ga rian Slavonic, vcr y mu clt like 
thc old Slavonic utili zcd on lile territory of ancient Dacia, as liturgica! and 
culli1rc Janguage. The two specific Romanian names, Ba/ea and Naneş -

38 

the founclers of Lhe chu1·ch - as well as certain grap hy peculia riti es , rather 
unusua l in the tradition of Slavoni c writing, represent a n additiona l proof 
regarding t he extra-S lav Hornania n cultu ra l mili eu in which this inscr iption 
was written. 

T he inscription in the sa mc church is pub li s lled in an improved trnnscl'ip
Uon a ncl trans lat ion co mpared to thc one published by N. Iorga, in 1926; 
it is clated Octobcr 1'108, repaintel\ in 174 3 (some of the words arc irreme· 
cliably defonnccl). 
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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. 

39 

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 
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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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REZULTATELE CERCETĂRILOR DE ARHITECTURĂ LA BISERICA DIN 
STREISÎNGEORGIU-JUDEŢUL HUNEDOARA 

------- ·----------Arh. Ş. POPESCU.DOLJ-----------------

începute odată cu prima campanie de săpătmi arheolo
gice din vara anulu i 197G, cercetările de arhitectură s-au 
continuat pînrL îu toamna anului 1977. Datorită valorii 
excepţionale a fre. celor interioare, ace. te cercetări au 
avut un ritm su sţinut de abia la sfîrşitul anului 1976, 
după termina L'mL unei con ·trucţii provizorii de prote
jare a monumentului, fapt cc a permis dcsfacel'ea înveli
torii ş i şarpantei existente fără riscmi <le deteriorare a 
zugrăvelilor . 

Corelate cu rezultatele cercetărilor efectuate de colec
tivul de arheologi condus de către arheologul Radu Popa, 
precum şi cu cele obt;inute de pictorii restaurntori conduşi 
de M. Rădulescu şi O. BoldUl'a (împreună cu care s-au efec
tuat rna.jorita,tca sondajelor de param.ent), ele ~m <lu.· în 
mare parte la lămmirea mu ltiplelor trnn sfo l' rnări prin care 
a trecut această construcţ; ie, atît de irnporta,ntă, prin vechi.
mea .; i invent~uul ei a,rheologic, prin valoarea artiRtică 
rleosehită a frer;celor, cît ş i prin ilustrarea modalităţilor <le 
a.· imilarn ::;i prelucrare a diverselor Rtiluri ş i curente în 
civilizaţia foudală t impurie românească . 

Pla,nul nucleului originar (fig. l) e:-;te compus din naoH 
~ i altar. Naosu l, aproape pătrat, este împărţit a.· imetric de 
un arc-dublou, ce coboară pînă în pardoseală . Peste in trare, 
în interior şi adosat frontonului de vest, se ridică un turn
clopotniţă, care spre est ::;e sprijină pe o arcadă iar pe cele
JalLe două laturi pe grinzi de lemn înm1strate în zidărie. Pe 
porţiunea sa vestică, naosul e.·te acoperit cu o boltă semi
cilindrică, înaltrL, ce e. te străpunsă de turn. Comparti
mentul estic e::;te acoperit tot cu o boltă semicilindrică, 
mai joas[L, cu o deschidere mai mică decît a bolţii vestice, 
sprijinită pe două console, ieşite mult din planul pereţilor 
(fig. 2 şi 3) . Accesul în naos se face printr-un pm'tal ampla
.·at în centrul frontonului vestic. Lumina pătrunde prin 
trei ferestre situate pe latura de sud, două în comparti
mentul vestic şi una în cel estic, ultima fiind amplasată mai 
jos în raport cu celelalte, penetrînd bolta. Portalul ş i 
primele două ferestre se termină la partea superioară în 
semicerc, iar a treia fereastră în acoladă la interior ~ i semi
cerc la exterior. 

Altarul, de plan uşor trapezoidal, este despărţit de 
naos printr-un perete ce prezintă două retrageri, prima 
pierzîndu- e în boltă iar a doua con titu ind pilaştrii arcului 
triumfal (fig. l, 2 ş i 3). Pe întreaga lungime a peretelui 
despărţitor se desfăşoară un soclu înalt din blocuri mari 
de piatră ce con tituie ş i treapta dintre naos ş i altar. Încă
perea altarului pare Ia prima vedere a fi acoperită cu o 
calotă elipsoidală sprijinită pe pendentivi . Pereţii de sud 
ş i est ai altarului sînt străplmşi fiecare de cîte o fereastră, 
identice cu primele două din naos . 

În exterior, clădirn~L prezintă un soclu format din două 
asize de blocUl'i mari de piatră fasonate (rîndul superior 
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fiind profilat), blocuri cc provin din construcţii romane şi 
care au fo ·t puse în operă fără modificăr i. Peste soclu, 
zidluile sînt alcătui te din unul pînă la maximum trei rînduri 
de blocuri ele p i atră de aceeaş i provenienţă . În continuare, 
pereţii Rînt din zidărie de cărămid ă produ ă local. Cores
punzător arcului-dublon interior din nao , pe zidurile de 
nonl ~ i sud apar doi contraforţ i . Oolţmile estice ale naosului 
prezintă urme de reparaţii. Naosul este acoperit în două 
trepte. Prima, înaltă, cuprinsă între fronton ş i a,rcul
dublou, are învelitmM·ea străpunsă de turn. A doua, joasă, 
are acoperi şul în continuarea celui de pe ·te altar. în acest 
mod, t impanul estic al naosului nu se află pe zidul ce îl 
separă de ~1 1 tar, ci deasupra arcului-dublou interior (fig. 2 
şi 4 ). 'l'urnul ~Lre la partea superioară pe fiecare hLtmfL 
cîte un gol corespunzător nivelului clopotelor şi este încu
nunat cu un coif. 

În fa~a naosului, lai vest, se ~Lflă, un pronao ·, v izibil 
ulterior ::; i care de la început nu a con ·tituit un ob iect de 
cercetare. Bl a fost demolat şi re:Eăcut în spatele incintei, 
ca o mărturie a uneia d in etapele monumentului. 

* 
Ounoscînd încă <lin prima campanie <le săpătw·i ~Lrheolo 

gice (1975) că planul actualei construct;ii este cel originar, 
~ i că în interior prezenţa frescelor nu permitea executarea 
sondajelor decît de către pictori, cercetările de arhitec
tură s-au axat asupra zonei superioare a construcţiei . 

în interior, în afara sondajelor stratigrafice, s-au exe
cutat de către pictorii restamatori, în locurile în care a fost 
posibil (zone de reparaţii vechi, port,iuni unde tencuiala 
era căzută etc.), cercetări suplimentare, pentru lămurirea 
atît a structurii, cît ş i a transformărilor prin care a trecut 
monumentul. Rezultatele obţ,inute, încă incomplete, deoa
rece bolta vestică a nao.·ului şi pereţii turnului sînt insufi
cient cercetaţi, pot fi ·intetizaite în modul următor : 

- Paramentul interior este în cea mai mare parte ele 
cărămidă. 

- Portalul de intrare şi patru ferestre (primele două 
din naos ş i cele din altar) au şpaleţ;i din piati·ă . 

- Arcul semicircular al portalului este construit din 
bolţari de piaiTă. 

- Oele patru ferestre au forma tăiată direct în blocurile 
de piatră care alcătu i esc şpaleţi i , un rind la exterior ş i altu l 
la interior . 

- A cince~ fereastră are şpaleţ i din că,,rămidă . 

http://patrimoniu.gov.ro



- Suh prirnul stra t r:; uvort al fre ·cei de la a nul 1313 -
1314 .·c află un .·trat de t e ncui ală care a foxt gă.· i t pe to~i 
IJereţ ii interiori, pe şp ~Lleţii forer:;trelor ilin altar ş i ai porta
lului , pe bolta din a lta r .; i pe cea e.·tică a naor:;ului, pc 
arcul-dul>lou, urcînd pc peretele lui vestic, dar care nu a 
fost găsiL pîn ă acum pe bolta înaltă a naoxului, J'iind opriL 
Ja, nivelul ferestrelor. Acc1:1t .· trat ele tencuială nu a fm;t 
n·ăs i t nici pe turn ~ i nici pe .;.p alc~ii fcrcx trci din ·01T1p~1rti
mentul extic al naosului. 

- F r·csca, <le la anul 1313 - l:H4, <le pe p eretele vc::; ti c 
din na,ox, xe cont·. inuă f;\ i în xp~t telc zid ăirie i turrrulu i, această 
zid ări e nefi inu ~esută cu per·etele frontonului . 
FIGURA 1 

o a ~ .o 
"O 15 ::J 

turn ~ 
::J :s altctr ncios u 11a S 

vest \::' est u 

o o 

- U n ::ion<la j efectuat la intcrnecţia dint re peretele 
la teral al Lumului , boHă şi Limpanul de vest , <lemonstrnază 
încă oda tă că turnul es te con ·trnit uUerior (fig. 5), zidll.rilc 
lni nefiind lcgaLe nici de perete, nici de boltă . S-au surprins 
cu clarita te doa r urmele spargerii. 

- În in teriorul turnului, care c,·te netencuit, ·-a w r
prin s, de la, CC<L un metru <lmtKupra l>îrnelor ele xprijin, o 
r:;ehimbare ;t rnod ~tlit ă, ~ ii <l e e x rcu ~ ie ~ i a mate rialului, în 
_parnin r nL a,părînd pc lîngă crLr ăi rniuă ~ i bolova ni <le riu. 

- Sorulajeln pracL i c~t t e la, i n tn1cl oxu l bol \,ii exLicc a 
ua,oxnlui , la î11 ca::; t.n1n•a, ei î11 zidul ~t lt a rului, a u scos hL 
i veală o \,eserc neregulaLrt ~i înlimplătmLrc . 

- Sond ajul practi m1L la baza consolei w<li cc a bol~ii 
de pc lJ:u tc~t de e:t a nammlui a,te · t ă lipsa LoL<Ll ă ele lcgă
Lură a ace::; teia cu zidări a pil afl l rului a rcului dublon. 

În exterior , unde cercetările x-au putu t efectua în con
diţii opLime d a torită protecţiei oferi te ele construc ţ, i a provi
zorie, s-au efectuat sondaje ele para ment, ale extradosu
rilor bol ţilor precum ~ i son<la :jc ale tencuielilor. 

- Sonda jele efectuate la diferite ni velu1·i în peretii ex Le
riori au pus toa te in cvidcn\,ă acelaf;\ i t ip de zicl ărie cu 
cmplecton, con ::;tîncl din dou ă feţe de cărămidă di. pu::;e 
perim etral, lega te între ele prin mortar, ş i dintr-o umplu
tură ele bolovani ele rîu în amestec cu cărămidă . Acest 
t ip de zid ărie este prezen t peste t ot , ob ervînelu- se pe t ot 
conturul corni ~ci ş i chia r la pere~ii turnului (însă numai pe 
porţiunea din interiorul bisericii ). 

- Ou excepţia rcpanL(,iilor de la col ţlU'ile estice ale 
nao ului, peste tot csLe folosit acelaş i t ip de cărămidă . 

- Dca::;upra bolţ ii de pe par tea de :vest a nao ului, 
pereţii latcrnli a i turnului (ele su<l ş i nonl) încalecă în 
trep te zidăria fl'ontonulu i ele vest. 

- E ·Lrauosul bolţii ver:; ticc a naosului e.· te protejaL 
cu două straturi, primul din cărămizi, dispu r:;e în ·ă întîmplă
tor, legate cu un mort ar puternic, iar al doilea din bolovani. 
mici de rîu legaţi cu un mortar de poză, fria bil. u s-a 
pu tu t determina, cl acă a,cea,„ l ă l>oltă eHte ţesulft ·u zidu 
rile, ueoarcce verificarmL tH fi înxemnat di strugerea unei 
por ţiuni m ~~ri din pamrnenL. E st·c în să, v izibil că bolta se 

f iGURA 2 

i"IGURA 3 
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FIGURA 4 
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, un 

sprijină pc zidul acLu alulni Linipan ş i cii zicl ă,rla feţei de 
vest a timpanului începe deasupm bolţiii. 

- Zidul de d ea::;upr~t a rcului-dublou este, ca modalitate 
de construcţie ş i ca materia le folosite, identic cu celelalte, 
neprezent înd urme că ar fi fo st construi t ulterior. P ar tea 
:mperioară , triunghiulară , a frontonului, est e con struiLă 
a,proapc numai din bolovani , în mod neîngrijit, ceea ce 
prmmpune că a fost refăcută sau zidiLă mai t îrziu . 

- P artea e::;t ică a naosu lui prezintă , la limita supe
rioară păstmtă , mmc clare de rnpttui ş i rcp ~1l'aţii , fiind 
evident că prima retragere din plan a peretelui dintre nao.· 
~i altar se continua mai sus împreună cu zidurile perime
trale, cu cel pu ţi o un metru, deoa rece pe această porţiune , 
în capetele zidurilor latemle în alte ale naosului, se văd 
urmele ţeserii în cont inuare a zidări ei. P este acest nivel 
nu ·e mai poa te preciza cu certitudine înălţ. imca eleva. ţ i.c i 
zidurilor zonei e, tice a naosului, deoarece pe actualul fron
ton estic zidăria se întoarce. Se ma i poate emite ipoteza că 
ne găsim în faţa unei repara,ţii deoselJit ele bine executa te 
( a l cătuirea zidărie i pel'lJetuîndu-se de-a lungul t impului, 
demonstra tă deocamdat ă ele execuţia pereţ ilor Lurnului) 
ş i că totuş i la origine naosul avea, în exterior pm;Le tot 
acelaşi nivel. 

- Bolta de e, ta nao1mlui si bolta altarului se ase~tmănă 
mult între ele. Execuţ ia lor este neîngrijită ş i nu sînt acop3-

r:1 
: I 
I I 
o I 

lbollă YHll'CIOS 
lorc c:llblOll 
4lnăl1WM ·actualli fronton naos est 
S~ta tSt 1"(105 
honă ln tort ~ii MOSUllJi ~rCllJ 

cu c"lludiM tesuu . 
hrc trlurrial · 
bOltă altar 

FIGIN. S 
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i·ltc cu RLrnturi de protecţie . De a ·emenea, calitatea morta
rului este net d.iferită de aceea a l>olţii de pe porţiunea de 
vest a naosuhu. 

- Între arcul-dublon ş i bolta estică a naosului nu 
există nici o legătură (fig. 5); bolta esLe con truiLă pe lîno·ă 
bolţarii arcului ~ i nu lU'măreşte fidel tn1iReul aces tuia . De 
~tsemenea, execuţi~1i îngrijită a boltiarilor lasă impresia că ei 
ar fi trebui t să fie vizibili din i;1terior. TraReul acele i a~ i 
b olţi nefiind iden tic cu cel al arcului triumfal, bol ta înca
lecă la cheie pes1-.e arc (fig. 5 ), cu care este ~esută decît 
în cîteva puncte; fiind evidentă împănarea fortată a 
că,rămizilor. ' 

- Bolta ele peste alLar este alcătuită din pa tru cilindri, 
ale căror generatoare slut oblice ş i se intersectează aproxi
rnati v după clfagonale. Bolta nu sprijină pe zidărie decît 
în cele patru colţuri (fig. G). 'rimpanele cilindrilor se ridică 
cu aproape un metru peste nivelul corni şei ş i sînt închise 
Rum ar (cele de ·ud şi de nord) cu o zidărie Rnbţire , de umplu
t ură , nelegată nici de zid ş i nici de boltă . Ca ş i bolta estică 
a naosului, l>olta alLarnlui nu este ţesut[1i cu arcul triumfal, 
nu are acel aşi traseu ş i îl încalecă la clrnie. 

- Corni ~a prezintă peste toL o înăl ~a re posterioară , 
mică ~ i îngu stă , executată din bolovaJni de rîn. E l:lt e de 
remarcat faptul că reparaţiile ş i adăugirile mai tî.rzii sînt 
executa t0 în general cu bolova,ni de rîu ş i spolii romane, 
colţmile el:ltice ale naowlui fiind reparate în aceeaş i 
manieră . 

- Sondajele stratigrafice făcute în tencuiala exterioară 
au arătat exis Lenţa a patru ·traturi succesive, dintre care 
ulLimul este recen t , execntaL în urmă cu cîţiva ani . Con
clt~Zi }1 cea rrrn i interes}111tă a ~1icestor sonda je este aceea că 
pr11nul stra t se aseam:1.nă rnult , m1 factură , cu sLnttul Ruport 
al picturilor i ntcrioarc execu La te î 11 17 4;3. J)}1că ~waliza de 
la borntor v:1 confirma ~tcca,st[1i identi ta te, se va putea trage 
concluzia că la acm1 <laiLă, tencuiala veche ex t,erioar[t a, fost 
tot.n,l dem1p~t t .[1i . 

* 

Din analiza rezultat elor cercetărilor interioare si exte
rioare se pot desprinde, la stadiul actual, m·m~toarele 
concluzii : 

- Pînă la apariţia unor elemen te care să o infirme, 
ipoteza cea mai plauzibilă este aceea că bolta de pe por\;iu
nea vestică a naosului aparţine fazei originare a monumen
tului. 

- Bolţile de peste altar ş i de peste porţiunea estică 
a naosului au fost construite mai tîrziu, în locul altui sistem 
de acoperire, care s-a dărîmat sau a fost demolat. 

- Pînă în prezen t nu s-au gă8i t urme ale sistemului 
originar de acoperire a altarului ş i a porţiunii estice a 
naosului. În orice caz, bolta în leagăn nu e cont inua ş i 
dincolo ele arcul-du blou. 

- Bi ·erica a avu t ini ~ i al în exterior aproximativ aceeaşi 
înălţime ca şi aceea ele astăzi. N ivelul cornişei din partea 
estică a naosului este ipotetic. E l a r fi putut să fie la aceeaş i 
înălţime , să, fie ma i scund, să fie frin t sau cmb, corespunză
t or probabil structurii interioare . .Acest nivel ~li fost cu 
certitudine mai înalt ca cel al cornişei altarului. 

- Elevaţia tlU'nului- clopotni ţă este posterioară zidu
rilor ş i bolţilor monumentului. Se poate ca picioarele lui 
să fi aparţinut fazei originare a monumentului, servind 
drnp t bază unei con · trucţii interioare (probabil o tribună). 
A , upra formei şi a materialelor nu există deocamdată 
elemenLe concludento. Poate ca cercetările f"nprafeţelor 
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pictate din această zontt să aducă in viitor cfate suficiente 
pentru fundamentarea ace ·tei ipoteze. 

Corelînd rezulta,tele obţinute ele cercetă.rile arheologice, 
cu acelea executate a,'upra picturii murale ş i ele cercetă
rile de arhitectmă (a, 8e vedea în acest volum ar t icolele 
semnate ele Ri. Popa ~ i colectivul ele pictori ret>tamatori 
conduşi de M. Riădule::;cu - O. Boldura), ·e poate încerca 
reconstituirea, cu t itlu ipotetic, a transformărilor pe care 
m onumentul le-a suferit în decursul t impului. 
- Iniţial, pe la 1130 - 1140, biserica a avut aceeaş i formrL 
în plan ca ş i asttLzi, cu e:xcepţ; i a contrafor ţilor. Urmele 
păstrate nu permit reconstituirea certă, în afara oricăror 
îndoieli, a si::;temului de acoperire a altarului şi a compar
timentului estic al naosului, precum nu permit nici preci
zarea rolului pilaştrilor interiori, situaţi în p artea de vest 
a naosului . În exterior, clădirea se ridica cel puţin pînă la 
înălţimea actuală, într-o s i tuaţie deo, ebită aflîndu- se por
ţiunea estică a nao ·ului care a fost cu certitudine m ai 
înaltă . Monumentul a fost acoperit tot în li.ouă ~tpe , a avut 
acelaşi portal ş i în mod cert cele patru ferestre cu şpaleţi 
de piatră. Această fază t rebuie să corespundă primei pardo
seli din lespezi de piatră. Din această etapă, exceptînd 
smprizele ce mai pot apărea în viitor, nu ne-au rămas rnme 
din decoraţia inter ioară şi exterioară a monumentului . 
- La oarecare distanţă în timp, au avut loc transformări 
de mică importanţă ţinînd probabil de necesităţile func
ţionării monumentului, transformări reprezentate de răvă
şirea pardoselii din altar. 
- În mma unor evenimente legate de anumite tulburări, 
poate acelea din timpul invaziei tătarilor, biserica a fost 
j efuită şi arsă. Structmile de pe ·te altar ş i de deasupra 
părţii estice a naosului, fie că erau mai fo1gile, sau poate 
chiar din lemn, nu au rezi ·tat. Acest moment poate core ·
punde cu mmele straitului de arsură de deasupra primei 
pardoseli de piatră . 

Ulterior ace,·tor evenimente, biserica a fo t reparată, , 
refăcîndu-se în forma în care ,·înt ş i a. tăzi bolţile de peste 
altar ş i de pe. te compartimentul e. t ic al nao ·ului. Tot 
acum, probabil, se tencuieşte din nou tot interiorul şi se 
montează a doua pardoseală, din cărămidă . Cele două 
stratmi de mortar pe care stă pardoseala, primul roşiatic 
corespunzînd nivelării dărîmătmilor, iar al doilea alb de 
la mortarul folosit la constmcţi a, bolţilor ş i ~L tencuielei, 
par ::;ă su sţină această ipoteză . A cincea fereastră, t> ituată 
în partea de est a naosului, logic ·e încadrează în această 
etapă. 
- în 1313 - 1314 se pictează inter iorul bisericii, pe un 

strat de tencuieli aşternut deasupra ceiui cxtstent. Aceast~ 
picturtL mural[L Re păstrează pîoă astăzi . 
- .Adaptfad monumenLul la noile necesită~i şi evoluţii 
stilistice, către anul 1408 se ridică actu~tlul tmn-clopotni ţă 
pe pilaştrii exit>ten\;i dinainte, se construieRc ~:1ietualele 
contraforLuri exterioare cu rol ptu decorativ „ i se repic
tează o bună parte din interiorul bi::;ericii. Tot ~wum i:;au 
într-o etapă cu puţin po · terioară, se montează a t reia 
pardoseală, tot din cărămidă dar ~ i cu spolii romane. în 
~teelaşi timp se repară colţmile estice ale naosului, care 
probabil că nu fu e eră bine consolidate, căpătînd actuala 
înfăţişare. P unerea în legătură a acestor rep~1raţii, făcute 
asupra zidtuilor, cu cea de-a treia pardoseală, este suge
rată de faptul că în ambele lucrări s-au folosit spolii rom~Lne 
, i bolovani mici de rîu . Pentru eventualitatea pla ·ării în 
două faze distincte a lucrărilor în care s-au folo it cărămizi 
romane spoliate, atunci este posibil ca de faza mai tî rzie 
să se lege ş i unele pictmi mmale cu caracter decorativ, 
de factlll'ă populară. 
- În anul 17 43 s-a repictat interiorul monumentului ş i 
s-a retencuit ş i zugrăvit , cu motive decorative, exteriorul. 
În legătmă cu repictarea bisericii, sau încă dirnLi.nte, s-a 
construit un pronao de lemn ş i s-a montat o pardoseală 
tot din lemn. 
- Se pare că pe la anul 1850 a avu t loc un incendiu, care 
a distrus pronaosul de lemn, pe locul căruia s-a construit 
unul din zid. Tot atunci s-au repictat şi unele suprafeţ;e din 
interiorul monumentului. 

* 
Limitată doar la exterior pentru a nu dăuna cu nimic 

valoroaselor fresce interioare, cercetarea de arhitectm·ă 
nu a puLut da răspunsuri la toate problemele legate de 
aspectul originar al monumentului. DaLele care s-ar putea 
obţine în v iitor prin decaparea de către pictorii restaura
tori a tencuielilor interioare, pînă la stratul de la 1313 -
1314, vor putea completa ş i aduce elemente noi sau vor 
putea ·ă răsLoarne o bună par te a ipotezelor enun~ate 
rn. ~Li SUS. 

Dacă penLru re ·Laurarea monumentului, datele obţinute 
pînă în prezent sînt suficiente, ele nu permit încă o încer
care de reconstituire teoretică a aspectului iniţial al monu
mentului ş i, prin rnmare, nici găsirea celor mai pertinente 
analogii care să ju::;tificc ş i să explice forma originară, a 
bisericii din Streisîngeorgiu. Viitoarele cercetări vor 
putea face posibil studiul teoretic necesar, ca o mrnare 
firească a colaborării ·trînse si fructuoase dintre cele trei 
discipline care au concurat la, g·ăsirea şi prelucrarea datelor. 

L\BSTl\ACT 

The clJurch în Slreisîngcorgiu , a monument da lin g from the sccond 
quartcr of l.he 12lh ccntury is locatcd in an un common~y ri ch arca in histo
rical vcstiges. The resea rehcs slartcd in lh e summ cr of 1975 ccnlrcd round 
arclrnclogic excava tions , stra li graphy so11nclings and so undin gs of thc facing 
of th e wa lls, all ca rried on simultancously. 

The plan e of Lhe inilial nu clcus consists of the nave and the altar , 
both rectan gular. The nave, almost squarc is asy meti:ica lly clivided into 
two parts by a „ doublea u" -arch. To the west it is covered by a scmi-ey lin
dri ca l vault, picrced by an inn er bell-lowcr whilc to t he cast there is also 
a semi-cy lindrica l vault but lower ancl supported by l\.vo eonso l ~s, jullin g 
out very much from the plan or lhe wa ll s. The trapezoidal a ltar 1s covered 
hy a vault whi ch loo ks likc an ellipsoidal ca loltc . On thc.011ls1de the chui:ch 
Jrns a socle ancl t he first layers ma dc of Jargc blocks of ch1scllcd stone, wh1ch 
wcre taken from some old Roman monuments. Fo ur of lhe windows were 
carverl direc tly in llrn Jarge blocks or slone, while thc fifth .has bri~!{ reces~e~. 
Access by a portal Jocated în the micldle of thc wcst pcd1mcnt. l he roor 1s 
saddle slopcd and has iwo s teps, t he lowcr one a bove the a ltar :rnd abovc 
the eastern pa rt of the nave, while tbe higher onc is above lhe wcst part of 
the nave and picrced hy a Lower. 

The ~rchitecturc resca rchcs, closely connccted with t he archacolog ie 
and strali graphi c ones led to lhe rollowin g rcsulls·: . . . 

- the foundation wa lls up to (approxi mately) lhe cornice arc lhc 1111-
tial ones and consis t of two 1·ows of bricks placed în breadlh wilh fillin g of 
cobbl es and bri ck betwcen them , a l! well bound wi t h mortar; 

- thc west vau lt of thc nave seems to be thc in ilia l part; 
- thc casl vau lt of the nave bclon gs to a Ta ler period, a ncl thc consoles 

are faslcned al random betwen of thc „ clouhlea 11 "-arch a nd Lhc Lriurn-
phal arch; , . , 

- thc va uit abovc lhc altar , a Iso subsequent is formed by lhc rntcrscc
tion of four obliquc cylinders whosc genera tor is curv ecl ; it îs su pported 
only in four points and as manncr of cxecution it grea tly r escmbl cs the 
cast- vault of thc nave; 

- the lower wns built arter lhe west wall of thc nave ancl i t îs nol 
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conn eclcd wilh it; 
- lhc cast wa lls of th e nave lrn ve bcen drnrn gc d a nd rcpa ircd; 
- lile exter ior bultresses wcre buill arter the wa lls. 
Connccti ng the rcs ults ol the brickwork facing researches w ilh lho sc 

obta inccl by arcltaeologic and slra ti grap hi c ones, it was poss iblc to cs la 
blish thc Jollowin g clunology of lltc transformalions und ergo nc by lhc 
monument; 

- aro und thc yca rs 1133 - 1140 the elrnrch was conslru cled in aceorcl 
ance wi t h ils present pla n. The west vau ll of Lhe nave dates probably 
sin ce lhen . The wa ll s wcrc of lhc sornc hcight as lhey a rc toclay, cxcep t for 
lhc cas t zone ol' lhe nave. The four s tonc windows a nd thc portal belon g to 
lh c sa me phase. Up to the present no traccs have bccn founcl frorn which one 
mi ghl interp ret t he dale when lhe a ltar and the eust par t or lhe nave were 
covcl'Ccl. The floorin g consistcd probably of stone slabs; 

- lhe cl111rch , which was set [irc to a nd dctcriorated du ring the invas ion 
of lhe Ta La rs, was re lrn ilt, the va ull abovc t hc altar an d tli c cn st of the 
nave was rcconstilulcd as it îs to day. L\ ncw brick flooring was put down. 
lt was at lhis Ume that lhe fi[U1 winclow was rnade. T he whole in te rior 
wns plastcrcd; 

- in 1 ~11:3 thc insidc walls wcrc covcred wilh frescos; 
- arouncl 1408, the ch urch was trans[ormcd in kccpin g wilh lhc 

fnshion of lh c limes; lhe bclHowcr was lrnilt above thc inner wcst pilaslers 
and the two IJullrcsses wcre bu ilt on lhc oulside. T he floorin g was rerna de 
of brick, bul Roman bricks, and cobbles werc acldcd. It was probably now 
Lhat thc cast corners of the nave wcrc repairecl with Rom'.ln bricks and w.il h 
cobbles. A 'fresh painting was cxeculed over t hc ol :l inn er fresco; 

- in 1743 thc church was repaintcd, the exterior wn s scan til y decoru led 
and probab!y a woodcn nartllcx was a lso con structe d ; 

- towa rds lhc middle of the 19th cent. thc na t·l11ex was des troyecl 
by a fire, and on the same pl ace a masonry one was bu ilt. No w or one 
cen tury berorc, the wooden fl oorin g was put down. At the sa me tirnc as 
the r econstruction o[ the narthex, somc more sccncs wcre painlcd on lhe 
inside walls or lhe chmch. 
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REZULTATUL CERCETĂRILOR EFECTUATE ASUPRA PICTURILOR 
MEDIEVALE ROMÂNESTI DE LA STREISÎNGEORGIU . 

--OLIVIU BOLDURA, ŞERBAN ANGELESCU, MARIUS RĂDULESCU, GABRIELA MRUCZINSCHI---

Biserica din Streisingeorgiu, sat subordonat adminis
trativ oraşului Călan (jud. Hunedoara), se înscrie în ansam
blul. vechilor ctitorii româneşti din Ţara Haţegului. 

Cu ocazia cercetărilol' arheologice a fost descoperită 
una din cele mai vechi picturi medievale româneşti, 
datată de inscripţia de pe peretele de est al altarului la 
anul 1313. 

Înaintea descoperirii amintite, se cunoştea existenţa 
în monument a unor picturi mai recente. Astfel, pe pere
tele interior al turnului- clopotniţă din naos se află un 
tablou votiv a cărui pisanie aminteşte de ctitoria de la 
1408 a cneazului Cîndreş ş i a soţiei sale Nistora . Pe stîlpii 
aceluiaşi turn, o altă inscripţje datează o înnoire a picturii 
la anul 17 43, iar în altar pe boltă, există o altă pictură 
de la 1848. 

în contextul acestei situaţii complexe, abordarea lucră
rilor de restaurare şi punere în valoare a picturilor a făcut 
necesar un studiu amănunţit ş i sistematic al tratigrafiei 
murale. 

Lucrările colectivului au început în anul 1976, cu o 
etapă de cercetare, în care ne-am propus identificarea cît 
mai exactă a tuturor suprapunerilor de pictură, t("ncuielilor 
de reparaţie şi văru ielilor succesive, deosebit de importante 
pentru cunoaşterea istoriei monumentului . În acest scop, 
am elaborat o metodologie de sondaj stratigrafic care să 
permită culegerea şi sistematizarea unui număr însemnat 
de informaţii . 

În vederna completării studiilor directe efectuate prin 
sondaje am prelevat eşantioane cantitative ş i calitative 
pentru analize de laborator. Aceste analize microchimice, 
fizice şi microsecţ;iuni transversale au fost realizate de 
către inginerul chimist Ion Istudor, care a obţinut identi
ficarea unor pigmenţi, descrierea structurii diferitelor 
straturi de pictură şi analiza suprapunerii acestora . 

Oa urmare a cercetărilor stratigrafice, la finalul etapei 
din anul 1976 aveam o viziune de ansamblu asupra succe
siunii în timp, repartizării şi întinderii diferitelor stratmi: 
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de pictură, cît ş i asupra unor faze intermediare (văruieli, 
tencuieli de reparaţie, zugrăveli). Sîntem în măsură să 
prezentăm un calendar al evenimentelor mai importante 
din istoria decorării monumentului : 

1) Înainte ele 1313 - strat de tencuială aplicat direct 
pe zidărie . 

Acesta a re un aspect rugos, cu frecvente neregularităţi 
ale s uprafeţei; se compune din var şi nisip, 60% de granu
laţie mare, şi este acoperit cu un strat subţire de var. 
Stratul este în general acoperit cu o patină brună, în unele 
locuri apărînd ş i urme de carbonizări, gudroane, fum. 

Prezenţa patinei ş i asemănarea de structură între 
acest strat şi mortarul de zidărie ne determină să afirmăm 
că aceasta este tencuiala originală ce a fost aplicată odată 
cu construirea bisericii, cu cca 100 de ani înaintea supra
punerii stratului de pictură de la 1313; fapt confirmat şi de 
rezultatul cercetărilor arheologice. Menţionăm ca element 
important, existenţa pe suprafaţa acestei tencuieli a unor 
incizii ce se prezintă sub formă de cercuri secante, în inte
riorul cărora se observă urmele unor desene sau litere greu 
lizibile. 

2) 1313. Prima pictură datată de pisania din altar. 
Acest strat, avînd o grosime între 6 şi 11 mm, se compune 
dintr-un intomtco de var cu urme de pleavă, un uşor glet 
de var la suprafaţă şi o peliculă de culoare erodată cu urme 
de eflorescenţe aderente. 

3) 1401J. La această dată au avut loc unele modificări 
mai importante de arhitectură : construcţia turnului-clo
potniţă înglobat în nava bisericii ş i probabil construcţia sau 
t ransformarea bolţii înalte a naosului. 

A doua pictură este datată de pisania repictată în seco
lul al XVIII-lea, situată pe faţ;a estică a turnului-clopot
n iţă . Caracteristic pentru compoziţia ace. tui strat este 

http://patrimoniu.gov.ro



:::~ 

.,.,. 

".· . ' 

. '~~i 
··~ 

. . . :.· . . „ ~„ .. '" . . ' . 
t . ~ · ;: 

„ . ~ . 

1.. 

1 . 

I( 
· u~· ·. ' · 

} · .. : · : t· ..... :.> 

' 

s. 
7. 

8. 

'~~ r-6: 
.· .·.<:i'il 

11. 
9 . 

7. 

s. 
:z.. 
1. 

[!:ttl~ · · • . ~I ; 
: ~-~ ... ·/ 1; 1 

·t .. 

sectiuni trcinsver·sale . 

„„.,.,., 

plan. 

ARC TRIUMFAL, ' ALTAR 

LEGENDĂ 

r:::::::::1 1-tencuială originală. 

- 2- pictură 1313 . 

ITIIIIm 3~tencuială U.08. ~ 6-pictu~ă 1743. 

~ 4-pictură 1408 . . 1+++++1 7-văruieli 1743. 

f:',;;:.·i.!::~ 5-repara tii 1743 (v vvvv3 8-~nec.oraţdie p11'8c0taotă 
• ' I JUr ~ , 

48 

s. 

t?lZlZJ 9 văruieli în 
-jur de 1800 

~ 10-pictură 1848 

@##A 11-văruieli 1848 

http://patrimoniu.gov.ro



s . 

o 

sectiune 
' 

longitudinală . 

secţiuni 

BOLTA ÎNALTA Si TURNUL
CLOPOTNiTĂ. . . 

transversale NAOS 

BOLTA .JOASĂ . 

http://patrimoniu.gov.ro



prezenţa prafului de căl'ămidă în proporţie de 23 % în ames
tec cu var şi nisip fin . Pelicula de culoare este slab ade
rentă la intonaco, pe unele suprafeţe fiind complet exfo
liată. 

4) 17-13. Au avut loc noi transformări de arhitect ură -
deschiderea unei ferestre în zona de sud a naosului cores
punzînd bolţii joase. S-au efectuat tencuieli de repa
raţie în zonele unde apăruseră lacune profunde în urma 
decapării în t imp a straturilor anterioa re de pictură, 
tencuieli care se continuă cu văruieli pe întreaga supra
faţă . Tot acum se execută, pe zone restrînse, o nouă pic
tură datată de inscripţiile de pe stîlpii turnului-clopotniţă. 
Intonacoul acestei picturi are o grosime de 6 - 8 mm ş i este 
un morta r din var ş i cîlţi cu puţin n isip . Stratul de culoare 
este acoperit de praf ş i fum cu un început de exfoliere. 
Suprafaţa picturii este afectată în bolţ.i de condens ş i 
prezintă în anumite zone depuneri de săruri ş i apariţi a 
atacului biologic. Pe faţa estică a t urnului pictura e 'te 
executată direct, pe o văruială subţire ce acoperă tabloul 
votiv de la 1408. 

5) Aproximativ 1800. în jurul ace tei date are loc o 
văruire a întregului interior cu excepţia picturilor de la 
1743. Pe această văruire s-a aplicat, în anumite zone, o 
decoraţie pictată, stratul de culoare are o grosime consi
derabilă, dar este friabil ş i foarte slab aderent. 

6) 1848. Ultimul . trat de pictură a re o prepara,ţ ie de 
2-3 mm grosime, compusă dintr-un amestec de var şi 
cil ţ i cu puţin nisip fin. Suprafaţa picturii este afumată , 
iar pigmentul e.·te sla b aderent la suport . Tot la această 
dată s-au efectuat ş i repictări, direct în culm1I'e, a le unora 
din scenele de la 17 43 . 

7) SecoJele XIX-XX. Recente văruieli ş i zugrăveli 
c~Lre au acoperit întreaga suprafaţă , cu excepţia picturilor 
de la 17 43 şi a celor de la 1848 . 

Pe baza ace ·tui calendar şi a releveului general al son
da jelor, am realizat citeva secţiuni caracteristice, ce repre
zintă repartiza rea ş i întinderea diferitelor picturi în inte
riorul monumentului (vezi planşele ). 

În cercetările noastre am urmărit în special pictura de 
la 1313 ca fiind cea mai importantă din punct de vedere 
istoric şi a rtistic. În alta r, acest strat a acoperit toată 
încăperea, păstr.îndu- e pină în prezent cu excepţia tim
panului de nord, de unde s-a pierdut în decursul timpului. 

La 17 43 ~1ceas tă parte a fost tencui tă ş i acoperită 
cu un nou strat de pictură ce s-a întin ş i pe t impanul de 
est. Pe peretele de sud, peste pictura de la 1313, s-au supra
pus mai multe văruieli, una dintre acestea fiind decorată, 
în jur de 1800, cu un 01mtment ce încadrează fereastra . 
P este ultima văruială, la 1848 apare o nouă pictură ce 
se continuă ş i pe bolta altarului, tot atunci efectuîndu
se ş i unele repictări ale figurilor de la 17 43. 

Tencuiala originală, primul strat de la zidărie, este 
prezentă în altar pe fiecare latură , inclusiv în glaful feres
t relor, cer tificînd vechimea acestora. 

O microsecţiune obţinută dintr-o prelevare, din partea 
superioară a ferestrei de est, ne oferă imaginea urmă
toarelor suprapuneri: 

- lnol'tar de zi<.lăl'i e din val' cu nisip nesortat; 

- stratul de tencuială originală, acoperit de un glet 
de val' cu nisip ; 

- · stratul de la 1313 cu intonaco si pelicula deculoare . ' un negru erodat parţial; 

- o tencuială de rep~traţ ie acoperită de o văruial ă; 

- stratul de pictură de la 1743 format dintr-un into-
naco şi o peliculă de culoare cu suprapuneri de negru ş i 
roşu discontinuu ; 

- rep ictarea de la 1848, ocru acoperit de fum . 

În bolta joasă a naosului, suprapunerile de picturi nu 
au rezistat în t imp, datorită umidităţii de condens ma i 
accentuat în această zonă. Totuş i , sondajele au pus în 
evidenţă continuitatea din altar, peste arcul triumfal, 
atît a tencuielii originale, cît ş i a picturii de la 1313, 
~1Coperi tă ulterior cu pictura de la 1408 care se continu ă 
pînă la pardoseală. Pe pereţii la,tern,li , corespunzători 
bolţ ii joa e, . e află pictura de la 17 43 . Fereastra des
chisă la aceea,ş i dată a fost, decorată ma,i tîrziu în jurul 
~mului 1800. 

în naos, zona co respunzătoare bolţi i înalte, stratul de 
pictură de la 1313 se întinde pe peretele sud pînă la baza 
ferestrelor, iar pe peretele de nord pînă la aceeaş i înăl
ţime . Limita superioară a picturii se încheie cu un chenar 
ia r marginea tencuielii este fini ată , elemente care arată 
clar că pictura nu , e continuă în înălţime deasupra nive
lului amint it . Pe peretele de vest, pictura de la, 1313 se 
desfăşoară ş i în spatele turnului interior. Considerînd 
şi faptul că pe faţ~1 vestică a t urnului se află tablou 1 
votiv ele la 1408, am situat la această dată construirea lui. 

Pc peretele de est, sp1·e navă, în partea superioară a 
~1I'cului-dublou, a fost des0operită picLura de la 1313, 

Pictura de ht 1408 a fost ex:ecutaLă în continuarea 
celei de la 1313, pe bolta înaltă, peretele ue est ş i pe fa \;a 
de est a turnului. La 1743, în afara reparaţiiJor ş i a, 
văruielilor s-a pictat o figmă în colţul de sud-est ş i 
s-a repictat tabloul vot iv , reluîndu-se vechea iconogra
fie ş i textul inscripţiei. În jm de 1800 s-a văruit întregul 
interior, cu excepţia picturilor de la 17 43, decorînd u-se 
part.ea de jos a pereţilor de nord şi sud. 

Continuarea lucrărilor de rextaurare şi punere în valoare 
a picturilor de la Streisîngeorgiu ne va permite completarea 
datelor cule e pînă în prezent. Succesiunea operaţ;iilor din 
mtdrul acestor lucrări urmează a fi stabilită pe baza volu
mului mare de cunoştinţe referitoare la istoria, tehnica ş i 
starea ele conservare a picturilor, acumulate cu ocazia cer
cetărilor stratigrafice. 

îu ete:Lpa imediat următoare am prevăzut detdăşurarea 
unor studii ce prive c prnblemele de conservare a monu
mentului, în spe<.fal s ituaţia umidităţii ş i a poluării atmos
ferice. În pamlel se vor efectmL probe de consolidare a peli
culei de culoare, curăţare, extragere a picturilor supra
puse, de înlăturare a sărurilor şi a depunerilor carbona
tate, precum ş i neutralizarea a, tacului biologic. După rezol
varea problemelor de conservare şi stabilire prin probe a 
metodologiei de lucru, pentru fiecare operaţi e în parte, 
se va putea t rece la restaurarea şi punerea în valoa re a 
p icturilor. 

ABSTRACT 

One of the earliest murals is the one discovered in the church a t S trei
slngcorgiu. Before the mentioned, dlscovery it was known tha t therc exis ted 
more recent paintings in this monument. 

The beginnings of the preservat ion and r cstoration work and the show
ln g to advantage of the paintings required a thorough and systematic 
study of the mural stratigraphy. 

The stra li graphlc research revealed a general vis ion of Lhe clu·onological 
succession, of the clistribution and the extent of the various Jayers of 
painting, as well as certain intermedia te phases . 

The most important events in the history of the decorating of the 
monument are the following : 

1. Before the year 1313 - a layer of plas ter was laici direct on the 
ma sonry. The presencc of patina and of certa in incised signs a lows us to 
believe that this plaster was applied approximately onc century beforc 
thc first painting ; 

50 

2. The yea r 131:3 - thc ca rliest pa inting da ted by thc inscription in 
thc a ltar; 

3. The year 1408 - the scco nd painting da ted by an inscription repain -
ted in t he 18 Lh cent. ; 

4. The year 1443 - on limited areas a ncw painling datc d by the 
inscription in the bcll-tower; 

5. 1800 (approximatily) - whitewas hing of the whole inside space, 
except for thc 1743 painting; on Lhis whitewash clecora lions were app lied 
arouncl certa in deta ils of architectnrc; 

6. 1848 - the last layer of painting :inel the repa inting of ccrtain scenes 
or thc 1743 painting; 

In the vcry next stage, on Lhe basis of findings, studies and works w ill
bc performcd in stages, regardin g the preservation, res toration and showlng 
Lo aclvanla ge of the murals in this important Romanian monument . 

http://patrimoniu.gov.ro



CONSIDERAŢII ASUPRA STRUCTURII ANTROPOLOGICE A POPULAŢIEI 
DESCOPERITE ÎN NECROPOLA MEDIEVALĂ DE LA STREISÎNGEORGIU 

--------------- IOANA POPOVICI, M. ADAM 

Ohservaj:ii antropologice. Săpăturile arheologice de la 
Streisîngeorgiu au scos la iveală 114 morminte în cum
tirul din preajma bisericii, cim itir estimat la peste 
1 OOO de morminte pentru durata de timp cuprinsă 
între secolele XI şi XVIII . 

Datorită condiţiilor nefavorabile de sol, din cele 114 
morminte descoperite au fost recuperate pentru studiu 
doar 44 schelete (38,6%), eşalonate pe mai multe generaţii. 
Acestea nu pot fi considerate reprezentative pentru popu
laţia aşezării de-a lungul timpului ş i nici măcar a cimiti
rului. Totuşi, analiza antropologică a scheletelor ~1 dat 
unele rezulta te pe care le considerăm interesante, cu tot 
caracterul lor limitat. Studierea caracteristici lor biologice 
specifice a permis estimarea vîrstei şi sexului (la adulţi) : 
17 bărbaţi, 16 femei, 8 copii şi 3 adulţi de sex incert, ana 
liza biometrică efectuîndu-se doar pe un număr restrîns de 
subiecţi (Tabel I). 

Prezentăm rezultatele analizei antropologice a schele
telor în ordinea indicativelor date de autorul descoperirii 
necropolei : 

Mr Fragment din femurul unui copil de 4 - 6 ani, 
datat la sfî rşi tul sec. XVIII. 

M3• Fragmente de coastă şi radius, copil sub 4 an i, datat 
la sfîrşitul sec. XVIII. 

Mw Oa.Iotă craniană incompletă a unui individ de cca 50 
de ani, probabil bărbat, datat ec. XI - XII. Craniul de 
dimensiuni mijlocii estimat mezodolicocran, de formă 
ovoidală cu occipital cu indice de curbură marcat, în formă 
de coc. 

M17• Craniu fără mandibulă; a aparţinut unei femei 
în vîrstă de 40-45 de ani, cu calota sfenoidă, moderat 
lungă şi lată, incipient brahicrană, hips icrnnă, cu frunte 
lată , l'otundă, eurimetopă, slab reliefată, pariet~tl bombat, 
oceipita,I uşor rotunjit. Fa, ţ;a, deformată prin edentaţia 
tota,lfL a maxi la,rului RUpcr ior, este moderat joa1>ă, îngui::;tă, 
mezoprot>opă., cu malare uşor front.a lizat<', da r proeminente 
şi arPade zigomatice comprimaLc. 

Na~mJ , de dimemiuni medii, eăLre nări ei::;te inci1Jic11t 
camaerhin, cu oase nazale de tip europoid dar şi cu o oare
care aplatizare. Apertura piriformă este de Lip antrop in , 
torusul p~tlatin este slab marcat. Craniul prez intă asemă,
nări cu M6 Ouhea (sec. XIV) şi cu M10 Strei (sec. XVII 
XVIII) cu diferenţe marcate la nivelul feţei, mai îngustă 
la M 17• Prezintă afinităţi cu tipul neodanubian, varianta 
mediteraniană, frecventă în Europa Centrală şi de Est 
(Coon, 1959). 

M 18• ScheleLul, datat cu o monedă 1625, a aparţinut 
unei femei de 25-30 de ani. Din craniu s-au păstrat calota 
şi maxilarul ·uperior drept cu orbita respectivă . 

Craniul este ovoid, moderat lung ş i lat, înalt, dolico· 
mezocran, hipsicran, incipient acrocran . Frnntea. este mode
rat îngustă, , în raport cu cran iul, stenometopă, cu relief 
slab, iar occipitalul este bombaL în formă ele coc, cu indice 
ele curbură mal'cat. Faţr1 îng1vtă, , malare gracile, orbită 
oval-trapezoidală, na ·ul scurt şi lat, uşor aplatizat la, 
r~dăcină . Fragment de mandibulă gracil:'!, joasă, cu M2 
pierdut în timpul vieţi i, probabil în urma unei infecţii. 
în afară de craniu, s-au păstrat oasele bazinului de tip 
feminin, bine sexualizat, 11 vertebre cu modificări clegene
rati ve incipiente, femurul ş i oasele antebraţulu i foarte 
gracile. Talia calculată (metoda lVfanouvrier) este de 
154,5 cm. Asemănare cu M3 Strei (sec. XVI), a cărui calotă 
este însă mai joasă . 

Mw Din scheletul unui bărbat adu lt (30 - 40 de ani, 
datat în sec. XII), s-a păstrat doar calota craniană ovoidă, 
lungă, moderat lată, dolicomezomorfă, orto-tapeinocrană 
cu frunte dreaptă, îngustă, ortm;tenometopă cu relief 
moderat. Occipitalul are curbură marcată, a1JOfizele mas
toide sînt dezvoltate. Faţa, estima, 1;ă îngustă, mai ales în 
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raport cu calota . Asemănare cu M2 Strei (sec. XV-XVI) 
şi M16 Cuhea (sec. XIV). 

M 26• Cîteva resturi osoase, puţin semnificative ale unui 
bărbat adult căruia i s-a putut totuşi calcula talia la 
166,8 cm. 

M 27• Fragmente de calotă (lungă, cu fnmte bombată 
moderat reliefată, ş i occipital arcuit) şi din membrele infe
rioare ale unui bărbat de cca 30 de ani, da ta t în sec. 
XVII - XVIII. 

M5a· Fragment din calota unui copil de 5-7 ani, datînd 
din sec. XI - XII. 

M 57 • Scheletul a aparţinut unui bărbat de aproximativ 
30-3.5 de ani. Datat în prima jumătate a sec. XII. Cra
niul, deformat în strat, a re o calotă elipsoid-ovoidă, foarte 
lungă, îngustă, înaltă. Ţinînd seama de deformarea care 
exagerează unele dimensiuni, craniul a fo t estimat totuşi 
ca : hiperdolicocran-ortocran-acrocran cu arcurile fron
tal şi parietal lungi. Fruntea este moderat lată, euriorto
metopă cu relief moderat şi occipitalul bombat, cu indice 
de curbură foarte puternic. Faţa, cu slab prognatism alveo
lar este moderat înaltă şi lată, cu malare destul de proemi
nente, slab .frontalizate, fose craniene mijlocii. Nasul 
este lung, mijlociu-lat, mezorin-uşor aplatizat la rădăcină. 
Orbitele de dimensiuni mijlocii-mezoconche - sînt ovale. 
Mandibula este înaltă, robustă, cu gonioane în plan cu 
ramura şi menton rotunjit. Dentiţia este puternică, în 
bună stare, cu excepţia lui M1 drept, care prezintă o carie 
profundă cu perforarea bolţii palatine (o-ranulom). Schele
tul este reprezentat printr-un femur ph1timer, relativ gra
cil (în raport cu craniul) . 

Mao· Calotă lungă deformată, estimat brahicrană, a 
aparţinut probabil unei femei mature. 

M 63 • Calotă lungă, mijlocie, joasă, dolicomezocrană, 
camecrană, tapeinocrană, cu frunte joasă ş i occipital 
bombat datînd din sec. XVI. A aparţ inut unei femei în 
vîrstă de a.prox. 50 de ani . 

M 64 • Copil de cca 4 an i, datat în sec. XII. 
M 65• Femeie Lînără, 20 - 25 ani. Calotă ovoidă, defor

mată, de dimensiuni mici, rnezobrahicrană . Malare gracile, 
orbite rotunjite, incipient hipsiconcc. Mandibula gracilă . 
Dentiţia în perfectă stare. Tf1lie supramijlocie - 163,3 cm. 

M 66• Copil în jurul vîrstei de 1 an, datînd din sec. XVI. 
Mw Bărbat matur de aprox. 50 de ani. Calotă defor

mată, lungă, mijlocie îngustă, clolicocrană, cu frunte lată, 
dreaptă (ortometopă). Relativ robust. 

Mas· Fragmente din membrele inferioare ale unui băr
bat adult. 

M 71• Bărbat adult de talie mijlocie, 163,5 cm. 
M 72 • Fragmente de t ibie, posibil de femeie, de vîrstă 

incertă . 
M 73• Fragmente neidentificabile. 
Mw Schelet fragmentat; a aparţinut unui bărbat în 

vîrstă de 50- 60 de ani. Calotă ovoidă de dimensiuni mij 
locii, mezo-orto-tapeinocrană . Frunte lată - emimetopă, 
occipital uşor rotunjit. 

M 75 • Bărbat adult ele 30- 35 de ani. Calotă lungă, 
moderat; lată ş i înaltă, frunte lată ; dol ico-orto-hipsicran, 
metrio-r1crocn1n, eurimetop, orto-camemetop, occipital 
slab arcuit. Faţă îngu stă, joasă, eurimezen, rnesoprosop 
(incipient), nas scurt, îngu ·t-camerin, orbite înalte, în
guste, mezoconche. Talie mijlocie estimată după membrele 
superioare la 163,4 cm. 

M 76• Bărbat matur, peste 50 ele ani. Calotă ovoid-elip
soidă, lungă, moderat îngustă, dolicocrană . Frunte 
lată-eurimetopă cu relief modeiat. Din masivul facial s-a 
păstrat mandibula oval ascuţi tă, parţial edentată. 

M 77 • Fragmente din membrele inferioare ale unei fe
mei adulte. 

M 7 8• Fragment din scheletul unui individ adult de sex 
incert. Talie estimată la 157,2 cm (bărbat), 155,2cm (femeie). 
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M 79 • Cal otă deforma t ă, estimat brahicrană. A aparţ;i
nut pro lJa,b il unei feme i f1dulte . 

M 80 • Copil sub 4 ~tui . 
M 81 • Craniu ş i schelet fragmentat; a aparţ;inut unei 

femei adulte. Ca,lota fată cu occip ital bombat. Din faţă 
.· -au păstrat orbitele înalte-ovale înguste ş i mandibula, 
(fragment) cu mcnton ascu ţi t, proeminent. T~tli e H>9 cm. 

M 82 • Fragmente din calota alungită cL unui adult tînăr. 
M 85• Femeie 1,în ăr ă, în jur de 20 de ani, gracilă, ca,l otă 

deforrn.ată, ovoidă, lun gă, cu frunte joaPă . D<thl.re proba
bi lă în ."ec. XI - XII. 

M 86• Fragmente din calotă ş i mandibuht unui scheleL 
de bărbat tînăr. 

M 8 7• Membrele superioa,re şi femmul unui bărbat de 
vîn;tă incertă, cu ta,lie înaltă de 170 cm. 

M 88 • Copil de cca 7 frni. 
M93• Calota, de lăţime modera.tă, cu occipital în formă 

<le coc, <t unui bărbat m.atu l' (4-5 - 50 lle an i). Datat la 
sfirşitul secolu.lui al XIII-lea. 

M94• Bărbat de 35-40 de ani, cu mtlotă elipsoid-bir
soidă, moderat lungă, îngustă, joa ă, cu frunte mij locie, 
cu relief marcat ş i occipita l bombat; dolicoorto-metrio
cmn, elll'i-orto-metop, faţă îngus tă, mijlociu joasă , na„ 
ş i Ol'bite m ijlocii , mezen-mesoprosop, camerin, cameconc, 
cu apertură pirifotmă antropină ş i fose canine medii. 
Lip,·eşte scheleit1l postcranian. Datare probabilă în sec. 
XIII - XIV. 

M95 • Fra,gmente craniene ; o parte din calot ă unui adult 
Lînăr , p rol.>ab il femeie. Datare probabilă în sec. XII. 

M96 • Calotă cran iană a unei femei adul te, dolicoidă, 
cu frunte drea,ptă httă şi occip ital bombat. 

M 97 • Fragment de calotă de femeie de peste 40 de an i, 
cu frunte moderat lată ş i relief glabelar slab . 

Mw A aparţinut unui bărbat adult (35-40 ani) , daLat 
în sec. XIV-XV. Craniul puternic deformat, estimat 
m ezocrnn, frunte dreaptă, mahue intermediare, orbite 
înalte, fose can ine moderate. Mandibula cu gonioane răs 
frînte ş i menton htt proeminent. 

M100• Calotă deformată, prnbabil brnh i cmnă, cu occi
piL:-tl aplatizat, cu frunte fată ş i relief putern ic. M:-tndi
bulă grnc ilă , cu gon ioane uşor răsfrinte, ap[trţ inîncl 
unui l>ărba, t; rnor1, în jurul vîrsLci de 30 de ani. 

l\1103• Femeie de 35 - 40 de an i, cu calotă ovoidă, lunrră, 
moderat în gufl t ă, do l icocrană, orto-metriocrnn ă, cu frunte 
thraptă, slab reliefată ş i occipital m~trcat . Faţă îngustă, 
cu orbite rectangulare. Datează din ,·ecolele XIV- XV. 

M104 • D<Ltare sec. XV- XVI. Scheletu l foarte gracil 
a, l unei femei în jur <.le 3G de :-tni , cu calotă de dimensiuni 
medii, mezocntnă, cu frunte dreaptă metrimeto:pă cu relief 
modeulit. Fa\ia scundă, cu nas scurt ş i lat, hipercamerin, 
cu apertm ă piriformă în fo..:ă , orbite joa ·e, mesoconce. 
Talia cal culată la 144,0 cm. Datare în secolele XV -XVI. 

M10 8• Femeie de 30 - 40 de ani, cu calotă curtă, mij
lociu îngu, t ă, j oasă, frunte modera t ă, mezobrahicrană, 
orto-tapeinocrană, ortometrimetopă, occipital marcat. Fa.
ţ<.t j mtsă, cu nas hipercamerin, orb ite mezoconce. 

Carac lcl'izarea anlropolo~Jică. Forma generală a cra
niului este ovoidă, lun gă, îngu · tă, mezodoli cocrnnă, d e 
înălţime var iabilă, ortocrnnă lft bărbaţi ş i ortohip si crană 

fa fe mei; cu .frunt e de d imensiuni ş i relief modera.t şi occi
p ital bine ro tunjit cu indici de curbură mai vn,riabili in 
gru:pa masculină . Faţa ovală, de înălţime mijlocie la băr-
1.>aţi , mezen-mezoprosopă, ef.lte ceva mai ht1ă la femei, 
eur i en-euriprosopă, cu nas de dimen ·iuni medii în grupa 
ma„culină şi mai lat în cef1 feminină, cu o rădăcină nazală 
ş i profil do tip euroi::oid. 

Orbi tde ovale, mai joase la bărbaţi, au indici ce se 
îrn;criu în grupa mezoconcă la ambele sc:xe. Statura e ·to 
mijlocie. Dimorfismul sexual manifestat Ja unele carac
tern cu semnificaţie funcţională (indice pilastr ic forte la 
bărbaţi) poate si:1gera o activ i1 ate fiz i că diferenţi[ttă . 

Sintctizînd datele obţinute, con statăm că deşi diferiţi i 
ca datarr, sub ie cţ ii prezintă caracteristici comune : htlie 
mijlocie, calotă ovoidă-dolicomezocrană, cu occipital bom
ba,t şi faţa îngustă, mijlociu joasă, orbite moderate ş i 
nas incipient larg, ti ăsături care amintesc variante sud 
ş i central-est-europene ale t ipului mediternnoid . Excepţie 
face doar cian.iul Mrn la care lungimi mai mari ale calotei 
ş i mai ales ale feţei îl ~tpropie metric de unele cranii mai 
t îrzii din aceeaşi regiune - necro1JOla de la Strei. De 
a ltfel caracteristi cil e craniene ale eşantionului de la Strei
, îngeorgiu se întîlnesc cu mare frecvenţă ş i în alte serii 
fl iucliate de noi in Transilvania : Sîntion, jud. Bihor; 
Ouh rn, jud. Maramureş şi Giuleşti, jud. Ma,rammeş (în 
prima etapă de locuire) - ş i mai ale." la Strei, unde )Jer
Ri stă pînă în secolele XVII - X VIII. După infounaţiile 
date de Dl'. 1. Roth (Cluj-Napoca,), în 7 cimi t ire transil
vănene, ~tparţinind secolelor III - X, predomină elemente 
do licomezommfe , grncile, alături de Cromagnoizi, cerce
tăton1l considc1 în du-le tipui de bază ale populaţ. iil or vechi 
autohton e. Pent1 u un e~ant ion atit de mic ş i dispersai 
în t imp, ca cel de ht Streisîngeorgiu, este surprinzăt oare 
asemănarea din JiUnct de vedere tipologic a subiecţ;ilor 
c~t ş i variaţia inte1 gnrpa lă mică a unor caractere, inclusiv 
a, acelora care sîn t supu se transformărilor microevolutive 
(.·ccuhtr tends), ca : lungimea ş i lăţimea craniului , lăţimea 
foţei , talia etc. R:tportate ht un număr ma,i mare de :-;u 
l>i ec \,i, homogcnita,tea, ar putea avea ş i u11 elc impli cnţ; i i 
etnoi::;torice, dar cazu l concret a l eş~1n t.ionului nu ne )Jel -
mite generalizări. Ceea, ce rămîne e8te O'J'adul de aRernă
mue <tl cran iilor a tî t între ele cît ş i cu <.tlte 8erii studiate 
în regiune (atîL anterioare cît ş i posterioare ca datare), 
eş<rntionul integrîndu- ·e astfel structural fenotipic î 11 
complexul dolicomezomorf, frecvent întîlnit în seriile 
t;ran ilvănene încă de la începutul evului mediu, pînă 
în feudalismul tîrziu. 

AB STHACT 

Owing to l hc Jact lhal Lhe skclclon s werc ba c11y prcscrved în Lhc so ii. 
lhe prcsent series reprcscnls on ly 38,6 % of the number o f skc lctons disco
vcrcd a t Strcisîngcorgiu în a cc :n ~Lery (wh ere Lhe dead werc buried ) for 
7 centuries. 

The s ludi cd cxa mple co ns isls of 17 mcn, 1() wom en , 8 childr cn a nd 
3 adults or un ccrla in sex - but onl y a part o f thc 111 was a na lysc d 
metr ica lly. T he s ludied se i·ics îs cha ractcrised by typo log ica I homogenc ity; 
rpcso doli co morph , of averagc height - Lhe mcn lrnd ratbcr narrnw faccs, 
lhc womcn wcre gcnerall y more brachy morph . Thesc pecu linr fca Lurcs wcrc 
Lhc sa mc in thc co urse of centuric3 and a simila r a nthropol ogica l strudurc 
is charac leristic of the nrea, cver si ncc t he beginn in g of the Mi delie Age down 
lo lhe 18tb cenlury . 

PRINCIPALELE CAHACTEHISTJCl ME TH ICE ALE SC:l-!ELE T ELOH. 

Indic . Vi rst~ Datare ls ex 1----8 - ,-17--1 - 2-0--9--1 -1-o~l-12--J -2-3~,-26--, -2-7~1-20-~I _2_9 _ 1_30-c-3-1--45- c-1-8-

M-1 6 
M-17 
M-18 
M-21 
M-57 
M-63 
M-65 
M-67 
M-74 
M-75 
M-76 
M-94 
M-96 
M-99 
M-103 
M-104 
M-10S 

50 - 60 ani 
40 - 45 ani 
25 - 30 ani 
40 - 50 ani 
30 - 35 ani 
50 - 55 ani 
20 - 25 ani 
50 - 55 ani 
50 - 60 ani 
30- 35 ani 
50 - 55 ani 
35 - 40 ani 
Ad . 
35 - 40 an 
35 - 40 an 
30- 40 an 
JO - JS ~n 

sec. X I- X II 

mon . 1625 
sec . X II 

mon .11 31 - 1141 
mon.1 554 - 1570 

sec. X IV - XVI 

sec. X1v -x'.v 
sec . Xiv - Xv 
sec . XV - XVI 

cr 
I' 
I' 
I' 
J 
I' 
I' 
J 
d 
J 
cr 
J 
I' 
J 
'i' 
'i' 
I' 

180 136 -
180 142 -
181 136 124 
187 140 -
210 130 -
185 136 -
170 135 -
190 140 -
185 145 -
194 141 -
195 141 -
182 131 -
191 135 -
190 148 -
184 133 -
180 140 -
17S HO -

- - - -
11 6 101 122 117 
109 90 111 105 
111 94 11 5 110 
122 101 11 7 11 0 
106 95 124 102 
108 97 114 11 2 
- 102 127 104 
11 0 101 127 107 
121 102 121 112 
- ,102 126 111 
111 98 11 7 11 5 
- 99 - -
- - - -
112 98 122 11 0 
- 96 112 -
110 93 112 107 
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I I 

- - 135 11 0 - 11 5 90 - -
518 126 120 108 11 0 108 93 122 64 
508 120 130 11 8 106 11 7 92 125 -
515 123 126 11 3 107 11 0 93 - -
556 137 132 123 11 8 11 8 96 132 73 
515 11 5 130 122 107 11 5 101 - -
500 127 - - 112 - - 123 -
- - - - - - - - -
- - 125 120 - 120 111 - -
532 130 140 11 5 11 7 123 99 127 63 
- - 135 - - 120 - - -
513 122 130 11 0 107 115 91 122 65 
- 122 123 - 104 109 - - -
- 145 130 - 11 9 11 5 - - -
515 120 125 120 103 11 5 96 125 -- 120 - - 105 - - - 58 
494 122 116 11 s 107 105 94 m 57 
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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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121 51 lS -IJ 32 61, 9 - 58, 1 - 93,8 85,3 77,7 05,6 85,1 8~.4 78,1 101 55,3 93, 9 48,1 80,0 56,1 1 
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- - - 3j 30 H ,4 - 65, 5 - 80,0 85,1 71,8 83,0 88,2 - - 91,1 - - - 85,7 -

00,5 164,4 
96,9 

153 ,0 

- - - - - 71,7 - - - - 80,3 72,9 74,3 - - - - - - - -
- - - - - 78, 1 - 59,5 - 75,9 79,5 69.7 73,8 - 83,0 92, 5 - - - - -
- 41 :! I :'. :n 72,3 - 62,4 - 85, 8 8 4,3 72,3 79,4 90,0 87,9 86,1 90,1 49,6 - 53,6 80,5 44,6 

- - - 72,3 - - - - 8),9 70,8 78,7 - - - - - - - - -
1 ll 41 2j I 42 31 72,0 - 61, 0 - 84,7 83,8 74,8 87,8 87,7 88,5 82,7 93,1 54,1 88,5 51,0 73,8 50,4 

- - -
I - - 70,7 - - - - - 73,3 - 85 ,2 89,6 - - - - - - -

- - - - - 77,8 - - - - - - - 82,1 88,5 - - - - - - -
- -

27 j 
- - 72, 3 - 60,9 - 81,2 8J,3 73,7 82,7 85,8 92, 0 8J,O 95,0 - - - - -

9) 4l 38 25 77,7 - - - - 85,7 69,6 - 87,5 - - - - - 62,8 76,3 41,4 
~~ -41 l5 3$ l9 79,S - 6l,S - 78,6 83, 0 6$,4 76,4 87,7 9J,5 8 1,7 87,8 46 ,3 77,2 56,B 75,7 40,7 1 

162,5 

10,7 
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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 • 

/ '\ 
( J 

1 

12 

T ' 

' 

6 

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 

~ 
~ 

~ ~ 
~~ 

14 

~ 
~ 

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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CERCETĂRI ŞI SONDAJE ARHEOLOGICE PE TERITORIUL AŞEZĂRII 
MEDIEVALE DE LA STREISÎNGEORGIU 

---·...,........-----------VICTOR ESKENASY 

Crmtcterul de ex cepţie a,1 des.coperirilor din sectorul 
bisericii din Strei11îngeorgiu ş i al necropolei alăturate ~t 
impus încercarea, de a, obţine ş i va.lorifica toate even
tuailele inform rtţii arheologice furnizate de zona înconjură
toa.re. Acestea au fost în măsură să aducă o contribuţi e 
::mbstanţi ală la, cunoaşterea obiectivului principal a,1 
cercetării, a trecutului ~l'{trii Haţegului ca ş i, în general 
la recon. tituirea etapelor evului mediu timpuriu româ
nesc din Transilvania . în mod firesc cercetarea, ini ţ i ată 
în jurul monumentului a fost extinsă în scopul surprinde
rii altor vestigii care să întregească imaginea societăţii 
medievale româneşt i din perioada secolelor XI - XIV. 

Unitatea structura. tă pe care o constituie 11atul medie
val, împreună cu biserica,, necropola sa ş i ade.·ca, cetăţ;uia 
alăturată, a, corn;ti tui t , ş i în cazul investigaţiilor tlc ht 
Strei îngeorgiu, obiectivul principal al cercetărilor. Reali 
tatea mult mai complex ă dezvăluită cu metouele arheo
logice, aceea a unei locuiri pe un spaţiu cronologic mai 
amplu decît s-a m;tima t iniţial, a îndreptăţit ş i justifica,t 
pe de-a întregul demersul făcut. 

Dacă presupunerea existenţei aşezării medievale în ve
cinătater1 unei biserici de sat sau chiar de curte este un fap t 
comun, practica arheologică afirmă de regulă dificultăţile 
concrete ale punerii sale în valoare. E ste şi cazul S trei.'în geo r
giul u i, unde condiţiile obiective create de extinderea satului 
aictual şi de dezvoltarea alăturată a oraşului Oălanul Nou 
aiu pus probleme deosebite, iniţi al penLru alegerea locului 
sondaijelor, iar ulterior pentru chiar practicarea, secţiunilor 
arheologice. 

P erighezele efectuate de membrii colectivului şantieru
lui au evidenţiat de la început cîtev~t puncte care, sub 
aispect topografic ş i a,l mărturiilor de suprafaţă, indicau 
prezenţa unei locuiri: medievale. Între ele s-au detr1şHJt 
fliCelea care au ş i constituit obiectivul unor onda je, de 
amploare ş i durată diferită . Primul, situat în imediata 
f~propiere a bisericii, la nord-vest de ea, numit convenţio
nail sectorul T l. (Terasă 1), s-:1! impus ca importanţă. 
Al doilea, de pe aceeaşi terasă, dar la mm·ginea ei nordică, 
paralelă cu Valea Streiului, lîngă podul de peste rîu, a 
fost notat ca sectorul T 2. În centrul satului Streisîn
georgiu, lîngă clădirea unei curţi nobiliare de .:ecol XVIII 
·-a fixat cel de-al treilea, sector denumi t O. 

în acelaşi t imp t rebuie menţionate ş i ~Lltc puncte 
cu urme de suprafaţă care da taiu din evul mediu, răma11e 
nesondate din cauze obiective, aşa cum Kînt terasa, joasă 
a Lunca,nilor, în vecin.ăt~~tea sectorului T 1, . ~tu dmLlul, 
din spaitele Liceului industrial din Căia.nul Nou. 

Este semnificativ de remarcat faptul că fiecare din 
sondaje a confirmat prezenţa locuirii medievale în întreaga 
arie cercetată, descoperirile diferenţiindu- se doar ca 
expresie a unor etape evolutive ale satului, in diferite 
epoci. Oa a tare ş i prezen tarea mărturiilor vf1 ul'ma, ordine~L 
firească a timpului istoric căruia le ~Lparţin, detaşîndu-se 
de la început, prin semnificHJţ ii, cele din ,·ectorul T 1. 
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Nu departe de biserica ct i torită de familia cnezială 
uin Streisîngeorgiu, pe mHJrginefL acele i HJŞ i tera e înalte 
ce străjuieşte dinspre răsărit confluenţa văii Luncanilor 
cu Streiul, se păstrează urmele unui complex arheologic 
a cărui însemnătate depăşeş te cu mul t simpla enunţare 
ş i inventariere a unei noi aşezări mediev<tle româneşti. 
Oa poziţ; i e este interesan UL dispunerea bisericii ş i a com
plexului învecinat la o depărtare aproape simetrică, 
faţă de rîul Strei, cu aceea căre ia, pe malul opus, li cores
punde ,'f1tul ş i biserica familiei cneziale înrudite din Strei. 
în ftcelaş i timp ambele monumente ocupau în evul mediu, 
prin 11 ituarea, lor pe o terasă înaltă , o pozi ţ ie domina,ntă 
faţă de sait ele l'e8pective. R il.mînc de văzut în ce măsură 
a,cest c xuma,re ob:,;ervaţii de Lopogrn.fie medievală ar 
putea, fi cx t,insc la, stu<liul a,Jt;oi· sate rom {\ineş ti medic
V<tle 1

. 

O fL tlo1rn, constata, rn ma i generaili:'L se referă ht raportul 
dint re poziţ i~~ vetrei xaitului mediev~Ll ş i ce~~ 3J bi :,;ericii ş i 
curţii cneziale . . fot Streisîngeorgiu se observă u~or situarea 
oa.recum ex centrică a celor două obiective comparativ 
cu desfăşurarea actuHJlă a satului, afla t pe terasa joasă 
a văii Luncanilor. Cum pe terasa înaltă nu au mai fost 
semnalate urme ale vetrei satului vechi, este probabil 
ca acesta să se fi structurat pe botul de deal al terasei 
imediat inferioaire aceleia a curţii cneziale, despre care 
va fi vorba în cont inmtre, poate pe locul aşezării anterioare 
rustice romane. Foar te probabil pe aceasta a cont inuat-o 
în timp şi de a.colo au fost extrHJse blocurile de piatră şi 
cări:'~rnizile folosite la biserică ş i curte 2 (fig. 1). 

ln raport cu biserica,, cercetările "-au de.· făşurat la o 
distanţă de numa,i 50 - 100 m. lnvestigaţ,iiJe nu au putut 
depăş i caracterul unor sondaje deoa rece ves tigiile medie
vale ş i an t ice de la marginea t entsei au fost acoperite 
de către blocurile de locuinţe ale Oăl ~tnului Nou. Supra
feţele rămase în afara, constmcţiilor ş i neplan tate ca 
arbori nu au oferit decît spaiţii reduse, şi ele adesea limi
taite de amena.j ări de dată recentă (conducte, rigole, 
împrejmuiri betonate etc). 

Se adaugă HJcest ei s ituaţii obiective ş i prezenţa, în 
<LCelaş i spaţiu a unei necropole romane din secolul a,l 
II-lea, aparţinînd unei v'illli r ustfra situai tă pe terasa 
joasă ş i a căre i distruO'ere pare f\ă fi fo.·t evitată de către 
con:,; tructorii mediev„1U. Materialele a ntice au făcut obiec
tul unei note apa rte3

• 

1 S ugestii extrem d e interesa nte pen t ru studiile el e topografie ale sa tului 
m edieval ~i continuită \,ii d e vi e\uire ln arin su of eră s tudiile din voi. M edieval 
Selll em enls. Con/inu.ii!! a1HI Change, edilcd P . H . Sawyer , Norwich - London, 
HJ7(). 

2 În c ursul celor dou ă campanii din 1975 ş i 1976 au fos t supravegh eate 
trasee le rela tiv num eroase a le s ăpă turilor ocaziona te d e cons truc \.iil e noi 
al e Cli lanului. Lipsa or i că ror urm e în int er ioru/ terasei fa ce probabil i\ situarea 
vc lrei sa tului medieva l în locul men\.ion a t. 

3 Vic lor Es kcnasy, Dal e preliminare de.~pre necrop ola r oman ll de la 
Slrei slnf/Nlf'!/ill (.iudl'/11/ ll1111edoara ). în „SC IVA", 28, 1977 , 4 , p . 603 - (iO (). 
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În sfî rş it, ma,rginea terasei \nalte pe care s-~1 lucra,t 
este orientată aprox im ~tt iv est-vest, 1:>ecţiunile re~tlizate 
sondînd metodic terenul pe direc~ia ~tmintită 4 (fig. 1). 

Stratigrafia locului unde au a,părut materialele feudale 
nu difer[t mult de aceea, descrisă pentru biserică, fapt 
firesc în condiţiile vecinătăţii lor 5 . Oîtcva observaţii 
sînt însă demne de făcut. Astfel, terasa se prezintă astăz i 
modificată artificial faţă de aspectul ei antic în urma 
unor nivelări ş i ad[rngiri de pămînt, care ~tu lăţ i t-o cu 
cca 2 -5 m ş i i-au înălţat marginea cu cca 0,50 m. În 
plus poate fi semnalată o diferenţă sensibilă între solul 
în care s-au practicat înmormîntările romane ş i cel pe 
care s-a clădit la începutul evului mediu. Necropola se 
află într-o zonă a terasei marcată de o depunere mai 
groasă de sol antic, consistent, castaniu, lutos în adîncime, 
în timp ce vestigiile feudale se situează într-o zonă în 
care pămîntul viu este la mică adîncime. 

Solul viu este alcătuit de un pietriş roşietic extrem 
de compact aflat la 0,80 m adîncime faţă de nivelul actual. 
Spre interiorul terasei el este suprapus de o depunere 
de lut gălbui, care nu conţine nici un fel de materiale 
arheologice. Atît cît au putut fi surprinse, urmele temelii
lor amenajărilor medievale au fost săpate în solul viu, 
cum este cazul pivniţei care a apM·ţinut unei locuinţe 
de suprafaţă, pe care o considerăm a fi reprezentat reşe
dinţa cnezială din secolul al XII-lea. Identic a fost săpată 
şi tălpica pentru bîrnă de la construcţia învecinată. 

4 Au fost trasate un număr de zece sec\iuni ş i casete, Intre care S [ ş i 
S III pe marginile sud-vestică şi nord-vestică a le terasei, celela lte grupate 
ln spaţiul liber dinlre primele două blocmi de locuinţe (v. fig. 1). Spaţiul 

sondat a acoperit cca 170 m~. 
5 Vezi supra p. 14-18 
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Nivelul roman care, în acest loc, nu a putut Îi sur
prins decît sporadic, este reprezentat de materfale găsite 
direct pe pietrişul roşietic, cum este cazul unui opaiţ 
şt~1rnpilat lfort·1:s, fie depuse pe solul lutos cu pigment 
de piatră, ca la alt mormînt 6 • 

Straitul de depunere medievală, constituit de un 
pămînt brun, ~tdesea pigmentat cu fragmente de cărbune, 
suprapune în cele mai multe locuri solul viu şi are o gro
sime de 0,20 - 0,30 m, fireşte mai mare în zona reşedinţei 
cneziale. Solul vegetal din epoca medievală se distinge 
greu, fiind acoperit cu o nivelare recentă cu nisip şi pietriş. 
Un strat gros de moloz de dată recentă a îngreuiat per
manent cercetările. 

Dispunerea materialelor arheologice ca ş i planimetria 
spaţiului în epoca medievală nu pot fi apreci~1te decît 
relativ, parţial, în măsura spaţiului liber redus al sond~1ju
lui . Oricum prezenţa materia,lelor romane şi a celor medie
vale din secolele XI - XIV este vădită pe întreaga zonă 
<1 terasei. 

O descoperire aparte o reprezintă cîteva fragmente 
ceramice semnalate într-una din secţiuni (SIV), la 0,70 m 
adîncime. Modelate cu mina , de calitate foarte primitivă, 
dintr-o pastă grosieră -cu pietricele folosite ca degresant, 
aceste materiale, care după aspect par a se data în secolul 
al IV-lea, au analogii frapante în complexele închise 
din aşezarea ~1propiată de la Strei, unde au fost datate 
cu fibule ş i piepteni de os specifici perioadei 7 • 

De ~tsemenea un loc speci~1l îl ocupă mărturiile care 
datează din perioada medievală timpurie, sporadic semrrn-

6 V. Eskcnasy, op. cil., p. 604. 
7 Cerccti\r i in edite efectuale de nadu Popa că ruia îi datorăm infor

ma\iile. 
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l' ifJ· 1. Strnisî11geornin -Ci1hmul Non. Pinu oenerul ni ce1·uel.l1rilor. 
A. Heşedi111. 11 miczială; n. Hise1·ica; C. Cnrl.e:1 mwziulă din sec. ni X\1-lea. 

Fin. 2. Plnnnl si\11:itnrilor îu zoun c11r1:1 i cneziale; 1. 11m11Jut11ra nro11ii 11ivui-
1.ei; 2. nrmn h'lcnşnlni hil11ii de la 11:1lisadii; 3. 11laUor11111 de pinl.ri1; 4. oron1m 
cn materinle din secolele Xfll-Xl\i; 5. vntra cn vasul de secolul vru. 

Fin. 3. Planul pivuifei locnin!,ei; I. ltietr1' ri'1s11î11dil.e 1111 podeu; 2. c:1r:1miz\ 
medievnle şi ro11u111e; 3. 11ode111111 de nisi11. 
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lat e într-o singură secţiune, S VIII. Acestea const au 
din dezvelirea unei mici vetre de formă circulară, care 
a apărut la 0,70 m adîncime ş i pe care se păstra , în depune
rea de cenuşă şi cărbune, un vas aproape intact. E st e 
vorba despre o oală borcan de dimensîuni mici, modelată 
la roata de mină, dintr-o pastă care utilizează ca degre
·ant nisipul şi care est e destul de omogenă. P e interiorul 
vasului se distinge înălţarea părţii sale superioare prin 
adăugarea , în t impul modelării, a doi colaci de lut. Vasul 
are gîtul abia schiţat, buza este scundă şi pn\;in răsfrîntă 
spre exterior. Dimensiuni : h = 13 cm, 0 gm·ii= 7 ,2 cm, 
0 bazei = 5,5 cm. Decorul constă din patru fascicule 
de linii paralele t rasate în val, cu pieptănul, de sub buză 
şi pină sub diametrul maxim. În josul vasului decorul 
se continuă pînă aproape de bază cu alte fascicule de 
linii drepte (fig. 5 ). P e baza formei, a t ehnicii de execuţie 
prin adăugirea colacilor de lut ş i a decorului, vasul se 
datează cu probabilitate in cuprinsul secolului al VIII-lea8 • 

Dacă vatra ş i vasul apar ca un fapt de excepţie , arun
cînd o lumină semnificativă asupra unei etape premergă
toare a complexului de construcţii ale Streisingeorgiului 
medieval, materialele ulterioare oferă o imagine pentru 
o perioadă de t imp rela tiv indelungată : secolele XI - XIV. 

În cadrul sondajelor de pe terasa 1, mărturiile asupra 
vestigiilor din secolele amlntite se limitează la pivniţa 
unei locuinţe de suprafaţă şi la o amenajare învecinată , 
a cărei funcţionalitate rămîne sub semnul intrebării 
(fig. 3). Pivniţa de formă patrulateră , cu laturile lungi 
de 4,20 m, iar cele scurte de' cca 4 m, n, fost s~1pată 0,40 m 
în pămîntul viu, iar podeaua ei era adîncită cu cc::t 1 m 
de la nivelul mediev~1l de călcare . În colţurile nord-estic 
ş i sud-estic au fost surprinse gropile circulare ale unor 
stîlpi de susţinere , groşi de 0,40 m. Urma unui al t reilea 
stilp din colţul nord-vestic a fost sesizată în profilul sec
ţiunii arheologice (fig. 4) . Urmele structurii de lemn nu 
se mai disting, fie datorită mutării bîrnelor odată cu 
schimbarea locului curţii la începutul secolului al XV-lea, 
fie ca mmare a lipsei lor la, nivelul pivniţe i, susţinerea, 
pereţilor nefiind practic necesară în pietrişul dur h1 ca,rc 
~1 fost săpată . Pc latura, nordică s-a păs ti·at o ma,rgine, 
poate pent ru imsţinerea tălpilor orizontaile, nlcătuitţ1 
din douţ1 rinduri suprapuse de cărămizi legate cu mortar. 
În pozj\;ie secundairă au ma i apărut asemenen cărămizi 
şi pe latura opusă a pivni ţe i. Cai provenienţă ele sînt fie 
spolii romaine, fie cărămizi identice acelora, de la biRerică 
(0,30 x 0,16 x 0,0 5 m) 9 , argumen t importa,n t , a,lături 
de materialul cera mic, pentru datarea fazei ini\,iale a 
locuin tei. 

O podea de n isip fin, întins într -un stra t de 0,10 m 
grosime, acoperea circa, un sfer t din Ruprafaţa pivniţei, 
restul împreună cu la tura sa dinspre marginea tem sei 
fiind distrusă de o groa,pă recentă . În interior s-au găs it 
răspindite , fără vreo amenajm'e, pietre mari de rîu, frag
mente de oase ne~trse ş i de c~1rbune. Intrarea în pivniţă 
se făcea printr-un gîrli ci săpat în pantă uşo~1ră în pămîntul 
v iu, pe latura de sud. Lăţ;imea sa, era, de cca 1,10 m. De 
pe panta întrării au fost culese fragmente de ceramică 
medievală care fac parte din ca,tegoria celor mai vechi 
din acest complex . Înălţimea mică a pivni ţe i faţă de 
nivelul de cţ1lcare medieval - cca l m - a exclus practic 
orice posibilitate ele a surprinde imaginea suprastructurii 
locuinţei. Podeaiua locuinţei ar fi fost deci la + 0,60 

8 Pcnt1·u a nalogii v. E ugenia Zaharia, Populaţia rom dneasc(/ 111 Tran 
silvan ia în secolel e \! TJ - V JJJ (C imiliru.l m. 2 de la B ratei ), Bu cmeşli 
lll77 (cu bi b lio grafia). 

0 Vezi supra p . 15 

Fig. 4. Profil nordi c S 1 r; 1. p:lmînl. veuel.nl , 2. nivelur11 cn moloz, 3. pal. de 
pietriş şi 11isi11, nivelnrn rnetrnlll , 4. p:'imînt brun , de1mnerea nrndillvală, 
5. lentilă reeenl:ă de vur, 6. 11iv1ilare cu 11l111. 1· ă de rîu a 11lat.îormei medievale, 
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- + 0,80 m faţă de nivelul de călcare . Locuinţa, era 
fără indoială construită din lemn, cu pereţ;ii, foar te pro
babil din bîrne orizontale, fapt sugerat de lipsa unor 
gropi de stîlpi. Dimensiunile erau mici, iar ca aspect locuinţa 
trebuie ·ă fi fost asemănătoa,re caselor de munte din zonă 

. vizibile şi astăzi in cătunele mai izola te ale Ţării Haţegu
lui 10 • 

La cca 5,50 m răsărit de colţul nord-estic al pivniţei 
a apărut urma unei a doua consttucţii medievale. E ste 
vorba de traseul unei şănţuiri adîncite în solul viu pină 
la acelaşi nivel cu podeaua pivniţei, cu aspectul lăcaşului 
unei tălpi de birnă . La est de aceasta se profila o zonă 
asemănătoare unei platforme de piatră, lată de şase 
metri. Talp}1 birnei era orientată paralel cu marginea 
terasei şi lăcaşul apare in toate secţiunile trasate, pe o 
lungime de 9 m. Şanţul lui se află adincit în solul viu 
la 1 m faţă de nivelul actual, deci aceeaşi aidincime ca şi 
a gropii pivniţei, iar lăţ;imea este de 0,40 m. într-una 
din secţiuni - SII - se pă tra la baza şănţuirii un calup 
de chirpic roşu. 

Platforma amintită, aflată spre vest , era alcătuită 
. din pietrişul scos din şănţuire şi, in continuare, dintr-un 
pat de pietre de rîu. Se termina printr-un contur neregulat. 
Ou excepţia a două fragmen te ceramice medievale a tipice, 
pe platforrnă nu s-a, găsit nici un alt; ma,terial. În aceste 
condiţii a fost dificil de apreciat func~ionalitatea amenajă
rii descrise, într-o primă fază propunîndu-se a fi conside
rată ca urmă a unei locuin ţe de imprafaţ;ă , ulterioară 
fazei de funcţionare a, curţii cnezin,le timpurii. Nu est e 
exclus însf1 ca platforma să fi reprezen tat în realita te un 
sistem simplu de protecţie a curţii, din pre interiorul 
terasei, ia,r urma tălpii de bîrnă să marcheze de fap t linia 
unei palisade de t ip puţin evoluat, explicîndu- se astfel 
de ce nu a fost surprin .. ă nici o întoarcere a şănţuirii in 
celelalte secţiuni perpendiculare pe traseul acesteia 11

• 

O asemenea încheiere este favorizată ·şLde piesele metalice 
de echipamen t militar, pinteni, descoperite într-o groapă 
kituat~\ la răsări t de pla,tformă. 

Gera-micci de8cope ri tă în zona tera::;ei de la Streisîn
georgiu urmea,ză etapele de evolu ţie ale complexului me
diev}1L 

Din umplut ura de pe flludul pivn iţei au foRt; l'('ColtaLe 
rm1terialele ceramice mai muneroase, p1in forme, consi::;
fonţa, pa::;tei ş i decor, cele mai vechi din perim etrul 
terasei, dacă se exceptează vatra izolată aminti tă mai 
su s. E Rte vorba de o ceramică de aRpect comun secolelor 
X I - XIII din mediul rural transilvănean 12 • 

O categorie reh1tiv bine reprezentată o reprezintă 
fragmentele de căldări de lut , în general buze faţetate 

1o F orm a ş i dimensiunile păstrate a le con stru cţie i a u su gerat p osibili 
tatea , ca re nu a ros t exclu să, ca aceas la să fi r eprezentat un bordei. Lipsa 
velrei ş i în general a orică re i amenajări de aces t fel în interior sau în preajma 
pivniţe i. ca ş i ma rginea de că ră midă cai·e foloseş le mortarul fa c însă mai 
probabilă interprcturea d ată, cn a tît ma i mult cu cî t tipul de l ocuinţă de 
suprafa\.ii men\iona t es le o pcrm anen\.ă istori co- etnogra fi că în zona Haţe
gului. 

11 În Transilva nia un sis tem simila r de forlifi ca rc a unui complex medie
va l limpuriu rom â nesc se păs lrează la Voivozi , judeţul Bihor, und e a fo s t 
eviden\iat de cerce tările ultimilor ani , î ncă in edite (dat e sum are asupra 
aşeză r ii la R adu P opa, V alea B islrei 1n secolele X III - X .T V. Cerce l ă.ri dom
menlare ş i arheologi ce 111 nordul B iilomlui în voi. Cenlenar muzeal orâciean , 
Orad ea, 1972, p. 215 - 219) ; Un sis tem similar de apă rare a unei aşeză ri 
c ivile la Borivoj Dos t <\I, fl i'eclm> Pohansko . \le /komora1Jslqj 1Je/mo zslqj Dvorec 
l V, Brno, 1975. 

12 Analogiile slnt numeroase şi c ităm doa r selec tiv : V. Pintea, C1.t 
privire la aşezarea /eu.dală de la So por- Jacobeni , în „AMN" , 4, 1967, p. 527 -
533; Şt. Pa scu, M. Rusu şi cola b„ Cela/ca Dăb 1. ca , în „AMN''. 5, 1968, p . 171, 
pi. ll [- V ; Radu P opa, N oi eercelări de arheologi e m edi eval<i în Maramureş . 
Şanliern l Sarasă u, în „ SC 1V" 22, 1971, 4, p . 61 3 - 621. 

7. lut nnlbeu, sol viu , IJ. 11iel. ri ş roşieti c, sol viu, 9. grcn11111 11ivnit:oi , 10. şnnl: 
11enl.ru bîrn11-t.nl1u'i , 11. u11111lutura gro11ii 11ivnit.ei, 12. stîl11 tfo colt. ·13 imn· 
ducl.:"1 recenl.11. 

3m • --===--... 
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in in terior şi rotun ji te la, exLcrio1· sau roLunji te pe a mbele 
părţi, cu unul sau două orificii p erforatfl pent ru prindere, 
cu pereţii drepţi sau oblici spre exterior 1 3 (fig. 6/1 - 5 ). 

Se adaugă fragmente de oa l ă-borcan, atît din cate
goria an;ă la roşu, cît ş i cenu~ i e, n:odelate dintr-o pastă 
de calitate in ferioară cu ni sip ş i p ietricele ca degresant, 
arsă incomplet. Decorul este a.lcătuit din valul simplu 
sau mu lt iplu, uneori t rasat în linie aproape frîntă, în 
zig-zag, din registre de linii drepte, paralele, sau din linii 
simple. Din specia cenuş i e s-a păstrat un fragment de 

13 Vezi ş i D. G h. Teodor, Cileva observafii î 11 / egălw·ll cu căldăr ile de lui 
descoperil e la Răduclln cni (r. Hu si , reg. Ia~i) , în „SC LV " , H, 19U:.l, l , 
p . 197 - 207. 

oală ce avea pe buză impresiun i mici, ca şi cîteva profiie 
. imple de oală cu decor com binat de linii paralele ş i 
alveole pe umărul vasului (fig. 6/7 - 18 ). 

O di ' cu ţ ie mai amplă asupra fo rmelor ş i categoriilor, 
pentru ceramica din umplutura pivniţei - ş i în general 
pentru materialele de la Streisîngeorgiu - e. te dificilă, 
mutarea organ izată ~t curţii cnezia.le, fără distrugerea 
complexului, nefavorizînd păstrarea unor materiale în
t regi. 

Ceramica, suma r prezentată a t estă faza de început 
a locuirii în zona curţii cn ezi ~L l e . Complexul a continua,t 
::;ă fie locuit pînă spre sfîrş i tu l ,·ecolului ~1 1 XIV-lea, aşa 
cum o arată celelalte tmtLeriale ceramice şi piesele metalice. 

Flu. (i. Ceramil·:i nrndi ernhi; I - 5, e1illllirl 1fe lnt , li -111. m11t.eri11le din mn11lutur1111ivnif.c i, ·r 9-:l2. mat.eri nle din zona te rasei ş i a uro11il 11intcnilor 33 -35. 
frnum cn lc ccr11mi cc din scclornl Biseri cii, :JU. fr:1nmc111. din SCl! lorul C. 
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Ceramica din , ecolelc X I II ş i XIV poate fi de a ·e
rn enea com; i derată comună aceleia d in Rpaţiul transil
vănean14 . P redom ină ce::i, cenuş ie, îngr ijit modelată, cu 
profiJe mai comp licate, bine reli efate . .Arderea este mai 
bună ş i cali tatea oalelor este văd i tă. Decorul este alcătu i t 
din lin ii incizate pla::iate pe umăr, in val sau drepte, com
binate uneori cu impreRiuni făcute cu beţ igaşul. 1VI a i ra r 
trn apărut fra.grnente de vase din pastă an;ă la ro, u, <le 

14 Pcnlru analogi i v. R. Popa. ~ l. Zclroba, .) .111 /ierul aril enlo!J i e Cuilca · 
Un centru voi evodal din 11cac11l al X l \!- /ea, Baia Marc, 19uu; i cl em . C/i/or i a 
cne:ilor gi11/cş l e n i . Un 11ou mon11.me11t romcinesc de p i atră din J\laramure.~. 
in „ SC IV" , 20, 1069, 2, p. 267 - 285; E lena Busui o<:, Ceramica de uz comun 
ncsmăl/u ilcl di11 Mo ldova (seco lul al .YT\ "- l ea pînft la m i j locul secolului r. I 
X \' f - l ea), Bu<:ureş ti , 1975 (cu bibliogra l'ia probl emei). 

FilJ. 5. S l. re is'i11neorui11. \ ::1 s 11I uiis il 11 e vnlra din sef'olul Vil I. 

Ff!J . 9. Stre ish1u corgiu - sectorul T J ; A. l olj.ul nord-os tie ni 11l vnlţc i 
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Fi!J. 7. l'i cse m etali ce : l - :! . viduri de sii11 c !J , a. cntnrnmă 11i11tc n, 4·. nmnnr. 

Fi!J . I.I. l'inteni 11i11 secolul al XlV-hm. 

B. Uetoliu cu mnruln en de cărămidă n plvulţcl. 
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calitate bună, cu mica m ea, fapt ce le di stinge ele cele 
an terioare. Decorul este trasat cu rotiţa , sau din incizii 
de linii în val. Un fragment din această categorie păs
trează pe fund un semn de olar, o cruce simplă, scoasă 
în relief 15 (fig. 6/6, 19 -35 ). 

N ici dintre aceste fragmente apă,rute atît în zona 
curţ;ii cneziale ş i a bisericii, cît şi în sonda jul din , ectorul 
T 2, nu s-au putut întregi va e care să ofere o bază de 
di scuţie mai s istema,ti că . 

Materiale din această ultimă etapă cronologi că a, locuirii 
pe terasa înaltă de la Streisîngeorgiu au apărut în număr 
mare şi într-o groapă surprin să la răsări t de platforma 
de pietre, semnalată anterior. Ea conţ;inea într-un pă.niînt 
negru amestecat cu fragmente de cărbune, piatră şi cără
midă, numeroase fragmente ceram ice din secolele XIII
X IV, alături de cîteva piese metalice. între acestea din 
urm ă ,·e detaşează, prin semnificaţ ia lor, cîţiva pinteni 
întregi sau fragmentari. 

Pintenii sînt din categoria celor cu ro tiţă, pre.zenţi 
în Transilvan ia de la sfîrşitul secolului al XIII -lea : a) pin
ten de fi er, asimetric, cu braţele în „ U", repliate ş i cu 
extremităţ;ile lor în formă de verigă circulară ; dimensiuni : 
L = 11,7 cm, deschiderea braţelor = 8 cm, L furcă = 
= 3 cm, 0 rotiţă = 4,5 cm, 1 braţ = cca. 1 cm. Unul 
din braţe era păstrat fragmentar; b) pinten de fier, as i
metric, cu braţele puternic repliate şi cu e:x trem ităţile 
în formă de verigă circulară; dimensiuni : L = 12 cm, 
deschiderea braţelor = 11 cm , L furcă = 3 cm, 1 braţ = 
= 1 cm . Lipseşte rotiţa, iar unul din braţ;e este rupt ; 
c) rotiţa unui al treile~1 pinten cu 0 = 5,5 cm ; a aparţinut 
unui pinten de dimensiuni ceva mai mari decît pl'eceden
tele; d) cataramă de pinten, simplă, cu L = 3,3 cm 
(fig. 8). 

Pintenii îşi au analogii aproape perfecte, atît în lumea 
transilvăneană, la Cuhea 16 sau la Sopor-Iacobeni 17 , cît 
şi în spaţiile istorice învecinate, fiind dahtţi cn certitu
dine în secolul al XIV-lea 18 • 

Este de ··emnalat ob ervaţia făcută pentru mediul 
transilvă.nean asupra corelării descoperirilor de pinteni 
în mediul rural cu prezenţa unor conducători feudali 
locali, cnez i' români, fapt demn de subliniat ş i în cazul 
cmţii de h1 Streisîngeorgiu ş i totodată element de lua t. 
în considerare pentru atribuirea . ocială a locuin ţei de pe 
teras~1 1 rn. 

Din aceea.ş i zonă au mai fost recoltate : donă vîrfuri 
de săgeată cn peduncul ş i vîrf în formă triunghiulară ş i 

16 Vezi şi V. Nek uda, J< . Rcicherlova, Slredoveka J(era mica o Cechach 
ana l\iforcwe, Brno, 1968; I. Barnea, 111 Dinor1cţia , 1, p. 25:3 - 255; E. Zaharia, 
Săpătur ile de la JJridu, Bu cureşti , 1967, p. 89 - 90; P . Diacon u, în voi. 
Păcuiul lui Soare, I, Bucureşti, 1972, p. 131 - 136, etc. 

16 H. Popa, M. Zdrolrn, San/ierul arheologic Cu /J ea, p. 22. 
17 V. P intea, op. cil „ p. 536 - 537, fig . 9. 
16 I. Szendrei. M arJUar hadl ii r!Cnclmi em!ekek az ezredeucs orszagos kialli 

ta son, Budapesta, 18!l6, p . 187; G. Nagy, A Szabolcsmegyei muzeum lcozep
kori sarkanl yui, în „Arch. E rt.", 00 , 18\l8, p . (1 2, nr . 8; Z. Hilczer6wna 
Oslrogi Polskie z X - X III wieku, Poznan, 1\l56, tipul III , pi. VIII. 

1 9 Pentru semnifica\.ia soc ială a pintenilor 'in evu l mediu timpmiu, 
Z. Hilczer6wna , op. cil „ p. 126 - 131. 

respectiv cu lama pe o par te a pedunculului ~0 , mai multe 
lame de cu tite, un amnar caracteristic epocii 21 , un capăt 
de t indeci de la războiul de ţesut 22 , o verigă de metal ~ i 
numeroa e cuie de fier (fig. 7). 

Din punct de vedere cronologic, materialele de pe 
terasă atestă încetarea locuirii în această zonă spre sfîr
ş itul secolului al XIV-lea ş i începutul celui următor. 
Mutarea reşedinţe i cneziale nu pare să se fi produs în 
urma unei distrugeri ci, foarte probabil, ca mmare a lmor 
transformări de structUTă a satului medieval. 

Un sondaj de mică amploare, efectuat în centrul actua
lului sat, în preajma clădirii care s-a păstrat din curtea 
nobiliară din secolele XVIII - XIX - sectorul O - a con
fomat mutarea reşcclinţei cneziale. Sondajul s-a desfă,şu
rat în perimetrul unei gropi mari de ·iloz, unde au fost 
::iurprinse două t rasee de zid ş i materialele arheologice 
cele mai vechi, datînd din secolul al XV-lea , forme cera
mice de bună cali t~1te specifice acestei perioade (fig. 6/30) . 
.Alături de ele au apărut fragmente de cahle cu motive 
geometrice ş i flo rale din secolele XVI - XVII 23 ş i un 
pinten de fier cu rotiţă : ."imetric, în formă de „U", cu 
braţele arcuite, fragmentar păstrate, fără extrem ităţile 
lor, cu un prag de 1 cm în dreptul îmbinării braţelor cu 
fUTca; dimensiuni: L păstrată = 9 cm, deschiderea bra
ţelor = 7 ,3 cm, L furcă = 4,2 cm ; lipseşte rotiţa. Tipo
logic, pintenul .·e poate data în secolele XVII - XVIII 24

• 

Dealtfel, mutarea curţii prin clădirea unei reşedinţe 
noi era un fapt f iresc în condi\;iile secolului al XV- lea. 
Documentele din perioada respectivă afirmă dezvoltarea 
puterii economice a familiei cneziale d in Streidngeorgiu, 
domeniile ş i ioba.gii pe care îi de\,inea. între persona jele 
amintite apare o anume Dorotea, „odinioară soţia răposa
tului Cîndreş de Streisîngeorgiu", care h1 1499 era. căsă
torită cu un Nicolae din Streisîngeorgin 25

• 

Aceasta este foarte probabil epoca în m1re descendenţii 
fam iliei s-au îndepărtat de mediul etnic ş i social din care 
s-au ridicat cu cîteva veacuri înainte, prin căsătorii, 
poate prin adopt}1rea s ili tă a catolicismului ş i ffi}1i a.poi 
~t reformei în secolul a l XVl -lmt. R.ecom;tituirea ace::;tor 
rea lităţi complexe ~ine de domeniul cercetărilor de arhivă, 
în imensul material îne[i, inedit din arhivele tran::; ilvănen e, 
d epăşind obiectivele propuse a iei. 

20 Vezi ma i recc nl Silvia B:iraschi , in voi. Păcuiul lui Soare, ll , Bucu 
reş ti , 1977, p . lil8 - l4:3. Cel de-al doil ea Lip , cu „cî rlig", es lc cous icl eral 
un eori ca ha rpon el e pescui t, as imetria ş i echilibrnl recl us al vidului fiind un 
imped im ent pentru a căpă la o Lra ieclo rie util ii, cf. Alexander R ullk ny, 
Wa ff cn 11.nd .Reilerausriistung des 9. bis wr crslen lf ii /ft c des 14. Jahrlwnder fc 
i11 <ier S lowakei, J[, in „Slovenska L\rch. " , 24, l!l76, 2, p. 327, fi g. 54A /l c. 

21 Tipul arc largă răspinclire în timp ş i spa\ iu , vezi în acesl sr ns : 
J. Hampei, Allerl/Jiimer des f rii hen millela/lers in Ungarn, I , Braunschwr ig. 
1!l05, p. 11 O, fi g. 1 \)4 - 19G; M. Chişvaş i-Comşa, Săpăturil e de la ./Ju :·ou, 
în „ MCA", 6, 1. 959, p . 567; M. Com şa, A. Rădulescu, Necropola de inci ncra{i e 
de la Castelu , în .,MCA", 8, 1\J61 , p. 652, fi g. 2; Şl. Pascu, M. Rusu ş i co lab „ 
op. cil . ; Zlata Cilinskâ, Friihmillelalt.erlicher Griibcrfeld in Z elovce, Bra lislava 
1!l7::l, între altele numeroase, pi. LXXX IV, nr . :·J, XC IV, nr . 20; E . Zaharia 
op . cil„ p . 84, fig. 31/:3 ele. 

22 Vezi ş i l. Ba rnea, JJinoge/ia, I, p. 85, fi g. 4:3/1 - 2 ş i p. 11!l ; 
P. Diaconu, în voi. Păc11iul /ui Soare, II , p. 39 şi 37, fi g. 22/7 - 1'1. 

2 :i T ip frecvent în l-laţ.eg, vezi r. Pă lrn Albu, Noi descoperiri arheolo[Jicc 
pe dea lul cctăjii Deva, Tf, în „Sarge \.ia", 8, l\l71, p. 60, pl. lV, nr. 5, ş i la 
Să la ş ul de Sus, la curtea nobiliară tî rzi e (săpătu ri încă in ecl ile, clin 1 !l77, 
efectuale de V. Eskenasy, Adria n A. Rusu). 

24 I. Szendrei, op. cil „ p. 72\l. 
26 E ntz Geza, JJie Bauk1rnsl Transsiluani cns, în „Acla Arlium Hun

garîcae", 1\)68, sub voce Slreisl 1111eorgiu, Radu Popa, f'a ra 1-la{egu lui. 
Monografie islorică-arhcologică , mss„ passim . 

ABSTRACT 

As a resull of lhe imporlan l cliscoverics made in .the church in Streisîn
geo rgiu , clming lhe 1975 - 1 \l76 archaeologic campaigns, a number of r esear
ches a nd so undin gs was initia lecl wilhin the per im eler of tbe mecliaeval 
set tlement, wilh a view to rou nd ing orr Lh e image of the .historical evolu
t ion of ea rly feud al Roma nian complexes in Transylvania. T he spot resear
ches led 'Lo the es lab lishing of severa! points of archacologie inter est. T he 
terraces in the Luncani and Strei Vallcys were sound ccl in lhree sectors. 

The main sounding was carri ecl ou t on the west margin of the hi gh 
terrace in the L uncani Valley, at a distance or 50 - 100 m from the church 
of thc knezial family. 

The rnain r esults l ed to establishing the slages when lhis area was inha
bited, with eviclence collcctecl for the Roman epochs - the 2ncl - 3rcl cen
tury 11ec1·opolis; the post-Roman one - with ceramic material belonging 
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to lh e 4th century - a ncl the early feudal epoch - a fireplace wil11 a 
vessel îllustralîve of lhe 8th century . 

Subscquently maler ials were du g out which proved thal în lhe mediaeva l 
epoch this high terrace was inhab ited, from t he lllh to the 15th ccnluries. 
In Lhis way the t raccs or a sma ll wooclen clwellin g were cliscovered, wilh a 
cellar el ug in the virgin soii , consid cred to have been thc kn ez ia l cou rl in 
lhe 12Lh cen tur) Lhe trace of a simple palisade which pro tec teci it, pi ls wi L11 
ceram ic ma lerials, l 4lh centu ry spurs a nd various mctallic pieces. 

Archaeologically il has been cstabli shed that towards Lhc end o[ lh e 
l 'lth ccntury the kncz ial residence was removccl, in goocl orcler, wilhoul any 
clestruction. 

The new co url was probably lrnill în the centre or the prcsenl villagc 
where the sounding cliscovered the traces left by cerlain walls, ccram ics i1ncl 
other materi als dating rrom the 15th - 18th centuries . 
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ÎNCEPUTURILE LUCRĂRILOR DE RESTAURARE A MONUMENTELOR 
ISTORICE ÎN ROMÂNIA SI ACTIVITATEA ÎN ACEST DOMENIU 

A ARHITECTULUI FRANCEZ ANDRE LECOMTE DU NOUY 
---------------- GRIGORE IONESCU----------------

Monumentele de arhitectmă, ca şi oamenii ş i toate 
frumuseţile lumii, au o viaţă limitată . Fără acte de vio
lenţă sau accidente neprevăzute, durata vi~ţii lor . depinde 
de calităţ ile m~1terialelor din care au fost facute ş1 de teh
nica folos i tă la construirea lor. Dar, ca ş i oamenii, pentru 
păstrarea în bune condiţ;ii ~ înfăţişării ş i pre!ungir~a exis
tenţei , monumentele, orgarusme adesea complicate, mtr-un 
fel vii, au nevoie de o îngriji.re care să le sustragă pe de o 
pm·te stricăciunilor şi uzmii pe care le aduce vremea, pe 
<le altă parte, barbariei oamenilor. 

Socotite pentru prima oară ca valori istorico-artistice 
abia la sfîr.-itul secolului al XVIII-lea, ca urmare a ideilor 
înnoitoare impuse de revoluţia, franceză din 1789, - cînd 
s-a impus şi necesitatea păstrării, întreţinerii ş i restaurării 
lor - monumentele au fost în m·ma acestui mare eveni
ment istoric, ş i mai întîi în Franţa, recomandate prin 
lege atenţiei conducătorilor diferitelor V dffi,:>a:tam~nt~ . 
Amintiti-vă - li se ·punea acestora - ca VO '/, sinteţ'i pas

l;.ătorii ~nor b1tniin: pentru, care marea famil1:e a naţ·iiini'1; 
are dreptv,l să vă ceară socoteala. Barbari'i şi sclav'ii 'urăsc 
şfrinţele ş-i distrv,g monwrnentele de artă ; oameni'i l?:ber-i 
le 'Îit besc şi le păstrează" 1•. • V • „ 

Dacă în Franţa şi în al te c1teva ţan europene gnJa 
pentru comiervarea ş i restaur~ar~a monumen~elor , istvori?e 
:-;-;-1 impus avînd chh1r h1 baza ş 1 unele doctrmc, mea <lm 
ultimii a~ i ai secolului al XVIII-lea, în ţările române 
perioada <lintre sfî.rş itul secolului al XVIII- lea ş i 1848 a 
fost o epocă în care nepăsarea şi lipsa de respect faţă de 
valorile culturale ale trecutului deveniseră endemice. 
Multe monumente valoroase de ~trhitect-i.uă au fost în 
această vreme lăsate în părăsire ş i s-au ruin~1t ş i risipit. 
Împotriva delăsărilor şi a lips~i .de atenţie. faţ~ de moşte~ 
nirea lăsată de înaintaş i s-au ndwat glasurile c1torva poeţi 
ş i literaţi : Vasile Cîrlova, Ghe~r~h~ Asac~i, A!e?u R~s~o, 
GriO'ore Alexandrescu . Îmbunataţll'ea situaţiei politice 
în ~ma tratatului de pace de la Adrianopol (1829) a dat 
posibilitate Principatelor Române ă intr~ . ~~ circui~ul 
economic european. Acest fapt a creat cond1ţu favorab ile, 
pe de o parte pentru dezvoltarea relaţiilor. capitaliste, .l?e 
de altă parte, pătrunderii ideilor revoluţiei burgheze dm 
Franţa, prilejuind vehicularea ş i asimilarea unor noi con
cepţii estetice, printre care şi acelea privind păstrarea 
valorilor i. torice ale trecutului. 

Lăsînd de o parte cele cîteva prevederi, aplicate spora
dic ale Regulamentului Organic cu privire la întreţ;ine
rea' monumentelor - pentru care, atunci cînd erau „în
semnătoare", cum zice textul Regulamentului, era nevoie 
să se ceară pentru „restaurare" hotărîrea Domnului prin 
loO'ofătul trebilor interne - lucrările cele mai importante 
ex~cutate la unele dintre ele pînă în jUl'ul anului 1860 
au însemnat de fapt o negare a noţiunii de restaurare. 
Mănăstirile Bistriţa ş i Tismana din Oltenia, refăcute în 
stil „romantic" , clopotniţele mănăstirilor Antim, Văcă
reşti şi Plumbuita din Bucureşti, opere ale unor arhitecţi 
străini, printre care mai cunoscut a fost „arhitectonul 
monastiresc" Schlater, biserica Sf. Gheorghe Nou din 
BucUl'eşti, refăcută după incendiul din 184 7 de la brîu în 
us în stil neoclasic ş i completată cu un pridvor cu clo
potniţă deasupra, de către arhitectul Xavier Villacros , 
sînt exemple elocvente în acest sens. 

Intervenţia autorităţilor de stat, în vederea restaurării 
unor monumente valoroase în spiritul ideilor înaintate din 

l Cf. Decrctnl Convcnj.iei Na! ionalc din anu l I I a l Hep11hli cii. 
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ţările occidentale ale Emopei, s-a făcut simţită abia în 
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Hotărîrea Consi
liului de Miniştri luată în ace t sens poartă data de J,O mai 
1863 ş i privea restaurarea bisericii mănăstirii Argeş . 
Proiectul de restamare a fost întocmit de arhit;ectul 
Gaetano Burelli în 1864, aprobat de Consiliul tehnic 
superior în 1865, dar lucrările n-au început decît în 187'.0, 
după ce, cu un an mai de vreme, fuseseră aprovizionate cu 
unele materi~1 l e de construcţ;i e . Miniflterul Cultelor a 
încheiat atunci un contract de antrepr iză cu arhi tectul 
Felix Muntmeanu, dar, după al ţi patru a,ni, în martie 
1874, o comisie compusă din arhitecţ; ii Alexandru Orăscu, 
Dim. Berindei, Berthon, Gottereau-tatăl , Enderly , F . Mun
tureanu ş i arheologul Alexandru Odobescu, cercetînd situa
ţia la faţa locului, prezenta ministerului un raport amănun
ţ;it în care se arătau puţinele lucrări executate (printre 
care soclul refăcut cu pietrele de colţ compuse din două 
bucăţi cu rost pe diagonală, aşa cum defectuos fu ·eseră 
executate ş i cele originale), precum şi lips~1 unui proiect 
complet de restaurare. Recomandînd întocmirea lUlUi nou 
proiect, e dădeau pentru acesta toate datele necesare, 
arătîndu- se totod~ttă ş i modul cum ar trebu i Hă se execute 
lucrările 2 • 

Pe baza acestui raport ~i privind problerm1 salvării 
p~1trimoniului arhitectural al ţării într-un cadru mai cuprin
zător, Ministerul Cultelor ş i al Instrucţ iunii Publice tt deR
făcut contractul încheiat cu arh . F . Muntureanu, socotit 
necorespunzător ·pre a duce la bun sfîrşit sarcina pe care 
şi-o asumase, şi, „pentru a nii pierde acest însemnat monu
ment", a cerut concm·sul renumitului arhit,ect francez 
Eugen Viollet-le-Duc, teoreticianul şi şeful şcolii <le restau
rare foarte apreciată în acea vreme în Franţa ş i în multe 
alte ţăr i din Europa. Activitatea desfăşurată în acest 
domeniu de vestitul arhi tect francez avea la bază doctrina 
unit:l ţ ii de slil potrivit căreia a restaura un edificiu nu 
înseamnă a-l întreţine, a- l repa,ra sau a-l preface, ci a-l 
restitui într-o stare completă , în formele verosimile în 
care a fost proiectat ş i realizat de arhitectul lui dintîi . 
A ·tfel, referindu- e la unele părţi eventual adăugate în 
decursul timpului - părţi care ar fi putut deci să fie nu 
numaidecît refaceri ci elemente de continuare a unei 
clădir i rămase mai multă vreme neterminată - autorul 
cerea, în spiritul doctrinei sale, ca aceste părţi să fie 
înlătmate şi înlocuite cu altele noi, concepute însă în 
stilul strict al epocii în care arhitectul dintîi ş i-a creat 
opera. Foarte ocupat în Franţa, Viollet-le-Duc n-a putut 
veni în România ; a trimis în ·chimb la Curtea de Argeş 
pe colegul ş i colaboratorul său arhitectul A. de Baudot 
care ~1 cercetat cu atenţ;ie starea monumentului ş i a cules 
cu destulă grijă ş i conştiinciozitate datele necesare întoc
mirii unui proiect <le restaurare. Întors la Paris, ~1 supus 
documentaţia sa lui Viollet-le-Duc ş i împreună cu acesta 
au redactat ş i trimis ministerului la Bucmeşti un raport
proiect în care lucrările de restaurare ce se cereau execu
tate erau despărţite în trei categorii , distincte : 

1. lucrări necesare repunerii la locul lor a părţilor 
con ervate ale edificiului (de facerea ,)i repunerea la loc 
a pietrelor deplasate sau sparte de cutremure ; repararea 
crăpăturilor din zidării ; restaurarea principalelor puncte 
de sprijin ale zidăriilor ; refaceri de mortare, tencueli 

2 cr. raportul în R estaurarea Monumenlelor Istorice, 1865- 1890, acte 
~i rapoarle ofi ciale, Buc11rcşti, 1890, p. 16- :Jil. 
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etc ; refacerea părţ;ilor distru.'e, a a izelor etc. ; refacerea 
integrală a învelitorilor) ; 

2. lu rări care cer restab ilirea (refacerea,) păr ~ ilor <liK
truse în întregime, dar ele. pre ex istenţa cărora, nu ex i s Lă 
n ici o îndoia lă ; 

3. l u crăr i i·eht Live Ja, mobilier si la decomt. ia, intcrioa 1 ·ă 
si e x:ter ioară . ' · 
' P entru fi ecare din acc::; t~e categor ii sînt ~uătaLe t oa le 
genurile ele lucrări ~ i felul cum trebuiau Ră fie executa.te 3 . 

.A.cest raporL-proiect a fm;t înaintat Mini::; terului rornfm 
în decembrie 1874, iar în febru arie 1875 Viollet-le-Duc, 
printr-o nouă ,'crisoare, recoma nua ::;ă fie angaj ată, spre 
a conduce lucrările de restfLurare, care trebu i ~Lu 8ă fi e 
urmărite la faţa, Jocului „c'u cea mci,1: rnare scrup uloz'itate" 
- cum zicea el - „o JJ ersoană oln:şnui·tă să adopte metodele 
noastre" (adică metorl.a bazată pe doctr ina uni tă~ ii de !-itil) 
;'â care, prirnind instrucţi'urdle ş 1: detal-i,ile noastre, cir putea 
să le e.1Jecu te întocma'i"4 • P er:oana care urma s~L fie angaj a tă 
pe t imp de doi ani (atit ·ocotiKe Viollet-le- Duc că a.r J' i 
fo t necesar pentru terminarea în inLregirne a lu crăr ilor), 
era elevul „i prietenul său, arhitectul .A.nclre Lecomte. 

Contractul cu arhitectul .A.ndre Lecomte - care orlată 
venit în ţară n-avea 8ă o mai părăse~M;că ~i care, d in 18 4·, 
avea ă . ernneze adăugînd vechiului ·ău nume ~ i tenni
naţia du Nou'!J - a fost încheiat la P ar is în apr ilie 1 7G. 

Lucrările privind nwnai _exteriorul edific iulu i, începute 
în 1875, au durat cinci ani. ln executarea lor restamatoru l 
s-a abătut pe alocuri de la proiectul ~i recoma.ndările 
cuprin se în pro iectu l Baudot-Viollet- le-Duc. Ţ inind însă 
seama ele faptul că proiectul cc i-a fo ·t inmînat ·pre exe
cuţie a avut la bază o cercetare care, prin for~a lucrmilor , 
n-a putut fi exhaustivă : i că o serie de racile ca 1;> i mmele 
unor elemente cli · păru te au ie1;> it la iveală pc mă1nuă cc 
s-au făcut noi cercetări paralel cu executarea lucrărilor, o 
mare parte d in modificările auuRe proiectului in i ţ i al -au 
dovedit neccsarn. Inovaţi ile pe care le-a introcl1t. · - chiai r 
dacă puţ ine, cum se va arăta mai jo8 - sînt înKă critica.
bile ~ i nu-ş i găsesc n ici o jus tific~Lre, cu atît mai mult cu 
cît unilalea de . t iJ caro ·tă la baza doctrinei Viollet-le-Duc 
(pe care restaura torul trebuia. s-o r e' pecte întocmai), în 
ce priveşte monumentul de la Argeş, nu putea cu nimic fi 
contestată: biser ica era o operă de stil perfect unitar, 
concepută şi executată între anii 1512 - 1517 ue aceea~i 
echipă de meşteri . 

În decursul celor cinci an i cît au durat l ucrările, opera 
lui A. Lecomte a fost in mai multe rincluri analizată si 
cri ticată . Făcînd aluz ie la unele cl in ~Lce. · te analize i cri-

a CI. raportu l- proiec t in Jleslaura rea J\llon. Jsl . cil. p. 4il - 53. 
• lbid . p . 5:3 - 54. 

3. Desene di11111·oieclul de 1·es1a urare \l iolleL-le-U111· - J\ . de llaiulo l : I . Sl'clil• 
11rin î nvelii.o ri le turnurilor. J~o rurn 11111.e rionrii lusese ·rea li zal:i 11ri11 îu c1ircar

0
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1. D ise ri cn m:i ruistiri i J\ r[l eş . F ol.oornf ie oxecu l.111.ă î 11ai 11l e 11 11 r l'. h111r11r11. 

t i i, Comi ,·ia de recep ţ ie a lu crărilor nwnită ue m ini sLcr 
în 18Ş O, compusă din Ion Ghica, Dim. Berindei, Alex . 
Oră:cu, M. Capuţineanu şi C. Stăncescu, preciza că „fo 
ce priveşte sla'lt,l pr'imit'1>v al nioniimenti1,lii'1: n'u, se poate 
observa nici: o schinibare 'introllu ă ccire să altere acest st'i:l" . 
M n\,ionează însă ş i a bater ile ue la proiectu l i ni ţ i al pe 
care, cel puţ i n în pa rte - ş i nu fără dreptate - le o·ăseşLe 
îndreptă~ i Lo : 
. - „bnprejurul arcurilor cari 'Încunună t uniiileţele torse 
de cleas'upra 'intrăr1:i, s-a pus o ornarnenta.l ie de .floroane 
de piatră a jowr, c·um ean:sta'ti de lei început ln l'ttrn'/,f,l ll?°n 
'111,1jloc ş i la acela al pantocratorului . Acest ada'Us 'În contra 

î11l:i l.11ra t, iur 1·11rbura o ri 1Ji1La1·:"1ahol!.i lor 11 fos t reuli zal.ii t u 11î 11 zu uşoa re d e 
1· 1ir1lm i 1lă . 2. So hrp e llll lll.l'U .i !Jhiabur·i ~ i uar11ui e . ;J . JJe tuli i de ba lu ş l. ri ( flo ri 

de cri11 ) ca re 1111ir·ui11esc 11ta trorma din jurul bise ri c ii. 

2 
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2. Di sericu nulmistirii Argeş în sturen el 1le nzi. 

căru 'ia deş'i se pronunţaseră d-ni'1: Viollet-le-Duc şi de Baudot 
ni s-a părut motivat în executare. 1 n adevăr nit s-ar înţe
lege îndestitl pentrn ce cele patru dommi cit care sînt aco
perite t'urnurile n-ar fi decorate în acelaşi mod la bază, cînd 
la vî1j decoraţ'i'unea lor este ident'ică : aceleaşi cruci: ş1: ace-
1:aşi suporţi de piatră şi chiar acelaşi profil term1:nînd înveli
torile t'urnuleţelor şi a turnulu1: pantocratorulU'i. D. Lecomte 
a studiat conş.ti1:ncios decoraţiunea ce a adăugat la titrlele 
mici şi nu credem că mer'itif, nic'i o impittare pentru intro-
ditcerea e1: ." · 

- „D'asupra cornişelor bazelor patrate pe care se 7·idică 
t'urnurile, toate octogonale, şi la marginea înveUtoarei meta
lice a corpului b'isericii s'a aşezat un sghiab de piatră ( che
neau) în care să se ad'une apele pluviale. Dispoz1:ţiitnea 
aceasta nu eX'ista mainainte. A fost adoptată cum se vede, 
spre a ajitng J la o decoraţ'iitne mai bogată decît dacă se punea 
în locu-i un S'implu sghiab metalic ditpă cum se indica de 
dl. V'iollet-le-Duc" (cf. fig. 3, 2). 
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- „S-a restabilit galeria de P 'iatră împrejuru,l bisericii, 
continu-îndu-se şi împreju,rid cantharttlwi, care se află acum 
pe o terasă pardosită cit lespez'i Ş 'i înconjurată ci1, aceeaŞ'i 
bal'ustradă ca şi b'iserica. Lucrarea aceasta, despre care s'a 
găsit şi u1·me vechi, nit este o inovaţie''. 

Într-adevăr, suprafaţa acestei platforme a fost, faţă 
de cum era arătată în proiectul Viollet-le-Duc - Baudot, 
ensibil mărită. Precizarea din însemnările de călătorie 

ale lui Paul din Alep potrivit căreia balustrada din jurul 
bisericii era compusă din 318 baluştri (flori de crin), 
număr care lui Viollet-le-Duc i s-a părut exagerat, a fost 
confirmată de atentele cercetări arheologice făcute în 
jurul bisericii, fapt care a îndreptăţit pe A. Lecomte să 
refacă platforma în formele ei originare şi să aşeze pe ea 
şi cantharul (aghiazmatarul), care, dărîmat anterior fără 
a i se fi făcut un releveu, a fost recompus de restaurator 
cu destulă fidelitate (fig. 4). Aşa cum reiese din cuprinsul 
foarte obiectiv al raportului comisiei de recepţie a lucră-
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-I. Aghinzmaturul diu înţu bisericii uu'iu:ls tirii Argeş 1h1111'i 11roi ecf,11l de restau• 
rarii întocmit de J,ecomtc du Nour. 

rilor, ca şi din comparaţia atentă ce se poate face în1ire 
înfăţişarea generală a monllmentului restamat şi faţadele 
desenate în mod foarte conştiincios şi fotografiile execu
tate înainte de începerea lucrărilor de restaru·are, singmele 
licenţe criticabile pe care şi le-a îngăduit restauratorul 
sînt jghiaburile de piatră adăugate deasupra corn işelor de 
la bazele turnmilor şi aticul, tot de piatră, care mărgineşte 
învelitoarea de la corpul bi ericii. În întregul lui, momunen
tul, respectat şi restaurnt în condiţii tehnice ireproşabile, 
îşi păstrează întru totul valoarea sa de clădire autentică 5• 

Face excepţie decoraţ;ia interioară 6• 

Referindu-ne la acest singur monument sîntem întru 
totul de . acord cu mîndria pe care autorul restaru·ării, 

6 Este cu totul eronată a firmalia ce se face în Scurta istorie a Artelor 
plastice ln R.P.R„ Bucureşti, 1957, p. 83, cum că biserica ar fi fost dărf
mată si refăcută. · 

6 Cf. penti•u lnterîor, George P. Nedelcu, ln l egătură cu repictarea biseri
cii episcopale din Cu.rlea de Argeş, în „Studii ş i cercetări de istoria artei" 
tom. 20, nr. 1, 1973. 
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Andre LecomLe, şi-o exprima la sfîrşitul unei scrisori 
adresate ministrului cultelor ca ră puns la un raport pri· 
vind lucrările de restaurare ce fuseseră executate pînă în 
februarie 1878 - raport întocmit cu multă rea credinţă şi 
lipsă de obiectivitate de către Theodor Aman, Th. Ştefă
ne cu, K. Stork şi Alex. Săvulescu7 .„ Ani conşt·iinţa- spu
nea arhitectul francez-că m·i-arn -îndepl'in-it cu credinţă 
rn·is·iunea pe care gu.vernul român m·i-a făcitt onoarea de a 
mi-o încred·inţa . Această operă de restaurare, am cuvinte 
să sper, îmi va crea un titl•u onorabil în faţa crit'icii serioase; 
p e lîngă aceasta însă, ea este cu atît mai preţioasă pentru 
mine, cit cît îmi va f'i permis să înscriu numele meu de 
restaitrator pe itn monument de care sînt legate atîtea stră
liwite amintiri ale unei naţ'i •uni întregi" s. 

Competenţa incontestabilă de bun arhitect şi înţelep t; 
restaurator de care And.re Lecomte a dat dovadă cu 
prilejul executării lucrărilor de la Curtea de Argeş - com
petenţ;ă subliniată de Comisia de recepţie a lucrărilor în 
1880, şi recunoscută ca atare şi de către arhitecţii români 
de bună credinţă - a dat drept Ministerului Cultelor ş i 
Instrucţiunii Publice ă olicite ajutorul arhitectului 
francez şi pentru restaurarea altor monllffiente la fel de 
valoroase ca şi cel de la Curtea de Argeş. 

Primul dintre aceste noi monumente asupra; căru ia 
s-a îndreptat atenţia oficialităţii a fost biserica Trei 
Ieral'hi din Iaşi, operă din jurul anului 1639 a unor iscu
siţi meşteri din vremea lui Vasile Lupu (1634-1653) . 
Semnalat ca monllffient important ce avea nevoie de o 
restamare urgentă, Ministerul primise, la cerere, în 1878 
din partea arhitectului ieşean Carol Cugler un deviz com
plet pentru restaurarea integrală a bisericii. După trei ani 
de la primirea acestui deviz socotit „de informare", 
Ministerul a cerut un aviz competent arhitectului francez . 
În mma unei examinări sumare făcute la faţa locului, 
Andre Lecornte a întocmit un scmt raiport în care se 
spunea că „acest monument, de un sta bizantin cu tot1u.l 
cardctm·istfo , men:tă toată atenţict" şi sublinia că „se cade 
a lua măsu1·1: urgente pent?·u, o serioasă resta11.rare" avînd 
în vedere şi faptul că „e patrfot·ic a păstra un asemenea 
pre,tfos monument" dat fiind că „din nenorocire sînt puţine 
de acest fel în ţară". Preciza de asemenea că restam·area 
este „o operaţie de artă delicată" şi că pentru a o executa 
se cere - se înţelege, celui care ar fi urmat să o între
pr indă - „pe lîngă cunoştinţa stilitlui (de el numit -
„b1:zantin cu totitl caracteristic" ! ) şi o „expm·ienţă îndelun
gcttă" 9 ). Cine putea fi persoaJ:1"a instruită în privinţa stilului 
şi experimentată în lucrări de restatuare se înţelegea de 
la sine : arhitectul And.re Lecomte, cu care Ministerul 
Cultelor încheia în aprilie 1882 un contract pentru res
tamarea exterioară a bisericii·10 • Şantierul a fost deschis 
în acel an executîndu-se chelăria, releveele - plamui ş i 
faţade - „de stare veche", cu indicarea tutm·or rîndurilor 
de piatră şi a crăpăturilor ş i, totodată, cu începerea apro
vizionării cu materiale de construcţie . De făşurarea în 
continuare a lucrărilor s-a făcut cu încetineală dar fără 
întreruperi şi au fost însoţite de cercetări atente ş i de multe 
surprize în ce priveşte soliditatea unor părţi şi în pecial a 
unor elemente decorative. Într-un raport datat 2 noiem
brie 1884 restauratorul aducea la Clmo~tinţa Ministerului 
Cultelor lucrările executate pînă la acea dată : dărîma
rea în întregime a tru'lelor şi refacerea lor aflată m curs de 
execuţie, pentru care tăierea pietrelor -a făcut „cu C'iu
bitce şi sculpt·uri . . . urmînd astfel bunele tradiţ·ii atît de 
1,1,'itate astăz1:, refacerea parţială ri consolidarea în inten:or 
a stîlpilor şi a zidului despăr,titor d·intre pronaos şi naos ; 
refacerea parj/1:ală şi consolidarea ·în ·interior, cu înlocuirea 
elementelor decorative a pe1·eţilor lateral·i". Enumerînd sumar 
aceste lucrări, Lecomte adăuga că, dată fiind situaţia; 
constatată, „va fi siz.it să reconstruiască o mare parte a edifi~ 
·c·iulu·i" 11• 

7 Cf. raportul în R est. Mon . Jsl „ cit. p. 78 - 81. 
8 Cf. Reslatirarea Mon . l sl., cit. p. 95. 
9 Cf. Raportul {bid„ p. 122. 

'10 Vezi contractu l în Restaurarea 111011. Jsl„ cit.. p. 121 - 122. 
11 CL Raportul, ibid . p. l60 - 1G3. 
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Că unele piette deteriorate au Ltebuit ă fie înlocuite 
cu altele noi, cioplite ş i decorate întocmai ca cele vechi, 
faptul este explicabil ş i nu poate fi condamnat. Dar, din 
păcate, lucrurile au mers mult mai departe. După cinci 
ani de la începerea lucrărilor, în 1887, restauratorul adresa 
ministrului cultelor o nouă scrisoare în care făceacuno cut 
că biserica 'l'rei Ierarhi suferise transformări (ceea ce 
este inexact) şi degradări (acestea incontestabil) enorme în 
cursul veacurilor : că în zidărie, care fu sese clădită de lni 
început mixtă de piatră cioplită ş i bolovani cu mortar de 
var gras, legăturile de lemn, cîte trei în grosimea ziduri
lor şi repetate la fiecare doi metri în înălţime, putrezind, 
au slăbit zidăria ; că cutremurele de pămînt zdruncinaseră 
întreaga clădire ş i crăpături enorme de sus pînă în temelii 
se aflau la intrare ş i altar ; că zidul dinspre nord ieş i e 
afară din verticală şi că, în sfîrşit, faţă de această situaţie 
„pentru a avea o lucrare solidă" a fost silit treptat „a reface 
complet monumentul de la temelie pînă 'În vîrf" 12• Cu acest 
prilej, în vederea obţinerii unor ziduri ireproşabile din 
punct de vedere tehnic, a fost înlăturată din zidurile exis
tente o mare parte din piatra veche cu sculpturi, aflată 
încă în stare bună ş i înlocuită cu piatră nouă. 

în sfîrşit, ceea ce apare şi mai cm·ios şi pune în evidenţă 
ideile noi, personale, ce încolţiseră în mintea restaura
torului în ce priveşte concepţia de restaurare (contrară 
doctrinei Viollet-le-Duc), este faptul că nu a mai r espec
tat în totul nici formele vechi. Cercetător atent ş i foarte 
abil desenator, Lecomte ş i-a luat singur note, însoţite de 
foarte delicate ş i exacte desene, după mai toate elemen
tele deosebite ale bisericii. Referindu-ne la trufo, dovada 
deosebitei atenţii care le-a fo. t acordată constă în marele 
număr de chiţe pe care arhitectul le-a făcut el în suş i la 
faţa locului imediat după ce au fost ridicate schelele şi 
îm1inte de a fi dărîmate. Redăm aci (fig. 5-8) extrase 
dintr-un carnet în care arhitectul ş i-a notat o serie întreagă 
de observaţii în legătură şi cu alte monumente, precum ş i 
cîtcva schiţe. Anabzînd aceste ·chit;e ş i comparîndu-le cu 
turlele re„tam ate apare sm·prinzător faptul că formel e, 
în m~1re , ş i o bună p arte din cotele şi observaţiile minu
ţioase înRemnate pe schi~e n-au fo. t luate în seamă, cum 
ar fi fo. t normal, la întocmirea proiectului de restaurare. 
Aşa cum ne-au fost lăsate de restaurator, turlele noi sînt 
faţă de cele originale supraînălţate cu un bandou împletit, 
cu un rînd de ocniţe ş i cu o cornişă bogat profilată, iar 
învelitorile au fost modificate în ce priveşte forma, înlo
cuindu-se bulbul cu o înaltă piramidă (fig. 9 - 10). Au fost 
de asemenea modificate profilele atît la cornişele bazelor 
stelate cît ş i la cele prismatice. În ce priveşte faţadele, pe 
lîngă înlocuirea ornamentaţiei vechi prin cioplirea ei după 
modelul original pe piatra nouă, - cu excepţia cîtorva 
asize din partea superioară şi a frizei de ocniţe cu vase 
persane, păstrate , dar ş i ace tea raşchetate - s-au adus 
monumentului, în ansamblu ş i unele modificări : astfel, 
contraforţ ii din colţurile apusene au fost coborîţi cu 
1,20 m. Colţurile zidului deasupra acestor contraforţi 
au fost completate, adăugîndu-se cîte o ocniţă mare cu 
vas persan ş i colonetă pe colţ şi, deasupra acesteia, cîte o 
jumătate de arcatură mică (fig. 11 - 12). Contraforţii 
laterali care, originar, se opreau sub brîul în torsadă au 
fost înălţaţi peste brîu. Vechiul profil al soclului a fost 
înlocuit cu o simplă teşitură. 

în interior (a se confrunta cele două secţii longitudi
nale, fig. 13, înainte şi fig. 14, după restaurare), bolţile 
exonartexului au fost dărîmate şi refăcute cu 4,00 m. mai 
jos, în timp ce zid mile laterale ale pronaosu lui şi naosului 
au fost înălţate cu 1,00 m. La toate ferestrele partea supe
rioară a fost încoronată cu cîte o arhivoltă tăiată în adîn
cimea zidului ş i, deasupra lor, s-a adăugat un şir conti
nuu de ocniţe. în naos, cornişa care marca originar numai 
planul de naştere al semicalotelor absidelor, a fost refă
cută şi prelungită şi pe zidm·ile laterale. Semicolonetele 
torse, care încadrează absidele, au fost înlocuite cu altele 
noi făcute cu patru fragmente de torsadă în loc de trei 

12 Cf. R estaurarea Mon. Ist„ cit. p. 188. 
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5. Biserica Trei Ierarhi din luşi. J~nţ.11 a1111sen11!1 11 1.urlei dimJi•re r1is1irll. 
Desen de J. e1iomte du Nouy. 

cîte aveau cele originale ş i totuş i mai ·cmte. în fa\;a absidei 
~.1iltarului, în locul celor două arce etajate s-a r econstruit 
unul singm mai lat. La turle, arcaturile mici de deasupra 
arcelor piezi şe ~rn for:;t duhh1te cu arhivolte ş i încadratecu 
cîte o cornişă ·upJimentar·ă . 

G. Bimiri cn Trei Ierarhi din In ş i. Uetn lii de 11e iuj.11 n1msenmi a turlei dius11re 
riis iirit. nes1rn de Leeom1.e du Nou y . 
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7. Biserica Trei Iera1'11i din Inş i. Detaliu decorativ de 11e 011 11 din fet ele buzei 
11 2-u u turle i clin sp1·e riisi'\rit. Desen el e J.ecomte du No uy. 

Î n interior deci, ca şi în exterior , au fost aplicate metode 
de rest~1Ul'are personale, străine practicii curen te în acest 
domeniu ş i care nu po t avea scuza refacerii monumentului 
în formele pe care i le dăduse arhitectul lui dintîi întrucît 
biserica originară fuse ·e în întt egime operă a unei singure 
şi unitare echipe de meşteri ş i nu suferise nici o modificare 
în decm· ul veacmilor. Ou toate abaterile de la principiile 
corecte de r estaurare constatate, biserica Trei I erarhi din 
Iaşi poate primi totu„i, ca ş i cea de la Curtea de Argeş , -
singm·ele dealtfel din cele care s-au „bucurat" de atenţia 
lui Lecomte du Nouy - epitetul de monument re ·taurat. 

Pentru ce a urmat, lucrurile sînt de-a drep tul de neîn
ţeles . În t imp ce în t oate ţările Europei, căt're sfîrşitul 
secolului al X IX-lea principiile de rest~turare bazate pe 
concep(;ia unităţii de stil erau înlocui te cu ideile mult mi1i 
sănătoa e t inzînd pre conservarea şi restaurarea isto1'i
că - adică pe re pect.area ş i păstrare~t tu turor părţilor 
valoroase ce ar fi fost adăuga:te monumentului în decursul 
t impului , Lecomte du Nouy avea să aplice celorlalte mo
numente cc i-au fost încredinţate ·pre restaurare o con-
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cepţie ş i mai arb i trară : dărîmarea integrală şi ridicarea 
în locul lor a unor edificii în ·pil'itul aceluiaşi stil dar cu 
t otul noi. 

Lăsînd de o par te bisericile domnească Sf. Niculae din 
Iaş i , Sf. Dumitru de la Craiova ş i Mitropolia de la Tîrgo
vişte, dărîmate pe rînd, prima în 1888, a doua în 1889 ş i 
a treia în 1890, ş i despre a căror restaurare - corect 
spus înlocuire cu altele noi - vom vorbi mai departe, să 
vedem deocamdată ce s-a întîmplat cu edificiile anexe ale 
fostei mănăstiri Trei I erarhi : turnul-clopotniţă şi sala 
gotică . Este necesar , mai înt îi, să precizăm că în 1890, 
cînd problema restaurărilor cu totul arbitrare ale arhitec
t ului Lecomte du Nouy devenise publică graţie unui răsu
nător protest al arhitecţilor români adl'esat primului minis
tru al ţării 1 3 , guvernul român a in ·tituit - pe baza unui 
regulament sancţionat încă din aprilie 187 4,, dar care nu 
fusese aplicat - o Com·1:s·iune Onorif1:că a M onumentelor 
P ublice-care s-~ întrunit pent ru prima oară în şedinţă 
constitut ivă la 27 aprilie 1890. Întrunită ulterior în şedinţe 
de lucru la 9 ş i 12 mai a aceluiaş i an, Coroi iunea, compusă 
din Mitropolitul primat, mini„trul Th . Hoset t i, Mihail 
Kogălniceanu, D . Sturdza, T . Maiorescu, V. A. Urechia 
G. Lahovari ş i Gr . G.iTocilescu, botără, te , între altele, m1 
turnul-clopotniţă , „z,idit odată C'U b·isen:ca dar restaurat şi 
mod·if'icat în sec. X I X, să se păstreze şi să se restaureze în 
sti lul bisericii", iar s~1la gotică „să f ie restaurată simplii, 
îndepărtîndit- se ada'usun:le p osterioare şi păstrînd'u-se formele 
got?:ce ( og·ive etc.). Păreţ·ii interim·i să f ie făcitţi în st'ttc şi 
pregătiţi pentru a se p utea f ace pe dînşii tablouri istor'ice. 
De asemenea se decide ca această sală să f ie destinată a se 
instala într'însa 'Un museu eclesiastfo, în care să se instaleze 
mai întÎ'i toate obiectele vechi d'i?i biser1:ca Trei I erarhi"14 • 

Dar hotărîrna acestei Comisiun i a fost răstălmăcită 
de o „rnin icomisic" întrunită la Iaş i în luna iunie a ace
lui~tş i an ş i formată doar din t rei membri : D . Sturdza, 
G. Lahovari ş i Gr. G. 'rocile ·cu . Aceşti trei membri , 
asistaţi şi, de bună seamă, aflaţi imb influenţa arhitec
ţilor francezi Lecomte du Nouy , i H. Revoil15 „constatînd 
că turnid- clopotniţă s-a clădit în 1804-1806 ", că „este 
aşezat 'În direcţ·ia vech·iulu'i z·id înconjurător . .. " că „este 
scos în stradă afară" ş i „dev·iază d·in axa bisericii cu 3,50 m" 
opinează „să se dărîme , neavînd nic'i o ·1:rnportanţă is tor ică 

13 Cf. t ex tul ln Restaurarea J\11011 . I st„ cil„ p . 222 - 223. 
14 CI'. procesul ve rba l in lleslaurnrea J\llon. I st. , cit. p . 238. 
16 J\ccs la ch cma l de guvernu l rom fin spre a face o expertiză ş i a-ş i da 

av izul asup ra lucră rilor ele rest a ura re cxccu late el e compa triotul să u Lecomle 
du No uy (As up ra misiu11ii sa le ş i a modu lui cum ş i - a 'lncleplinit-o vom 
r eveni ). 

U. Biserica Trei Jerm·hi ci lu Inş i . t.:omi ş11 buzei pătrate 11 tu rlei di11s11 re 111111s. 
JJesen ti c Lecomte du Nouy. 
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!}, Dlseri ca Trei Ierarhi din Ia ş i. Turlele înainte de res taurare. 

10. Diserica Trei Jerarlti !lin laşi. Turlele du1H'i restaurare. 
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sau arlis li că ''. În ce prive„ te sala gotică, „constatînd că 
starea în care se găseşte nu p erm'ite a fi conservată şi dimen~ 
siunile ce are nu cores1nmcl deslinaţiei sale tic a servi ca 
ală de nrnseu istoric (sublinierea este a noa. tră), opinează 

a se dărîma şi a e „reclăd'i tot d'upă stil11,l şi dispozi,l'iitnea sa 
veche, însă în dimen ·juni mai mari " 16 . Şi aşa s-a „i făcut 
(fig. 16-17). 

P utem spune deci că noua metodă adoptată de Le omte 
du Nouy pentru lucrările mmătoare - adică dărîmarea 
monumentului ş i reclădirea pe acelaş i loc a unui edificiu 
nou care, conceput în stilul celui vech i n-a mai fost ţinut 
să respecte nici for.mele întocmai şi, cum se va vedea, nici 
dimen. iun ile celui vechi, deş i , după toate aceste monu
mente care aucăzut pradă noii metode fuseseră executate 
în prealabil relevee exacte ş i minuţioase, - a fost, din 
păcate, con finţită de o parte din membrii Comisiunii a 

11. Di seri ea Tre i Ierarhi din la»i· Vedere a colj.ului norii-ves t inai nte de 
res taurare. 

12. Ui s~ ri ea Trei l.crarbi din la ş i. Ve1lern a co l!ului nord-ves t dup;'i restaurare. 

cărei primă şi principală sarcină era aceea înscri ă în 
însăş i expunerea de motive care a stat la baza const i
tuirii ei, anume : ă împiedece „profanarea prin restauraţi
itni nesocotite a trecnt'ttlit'i nostru istor-ic şi arl'istic". 

(Va mma) 

16 Cf. prnccselc verbale în R estaurarea Mon , I st„ cil. p. 243. 
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13. Diseri ea Trei Ierarhi clin Inş i. Seepe lonoHudinnhi înainte de rcs tnurare. 

Hi. Biseri ca Trei Ierarhi ş i 111rnul-clo11olnilit dup;I o oravur;I din 11137 

16. Salu GoUc:I din cu rten llise ri ci i Trei Jerurbi din lu ş i. l'ian înulnle de 
1·cst.a uraro. 

17. Sula Goticii din curtea llisericii Trei I erarhi din luşi. l'ia1111l „ resf,nurnt" 
de J.cwomte du Non y. 
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111. Diserica Trei Iernrhl din Tuşi. Sectle lonoitudiunhl du111'\ res tnnrarc. 

AB TRACT 

The politica! rclations and a n improved eco nomic situation, co mpa rcd 
lo the onc in lh e pasl, afler the conclusion of t he pcace of Adrianople 
(1829) cnablcd thc Romanian Principalities to es tab lish closer contacts wilb 
thc E uropea n countries , This occasioned the circulation and assimi lation 
of cerlain new cullural co nccp lions, among which also ideas havin g bccome 
deep ly rootcd in Fra nce artcr the 1789 rcvolution, concernin g the preser
va tion and restora li on or hislori cal monum enls. 

Lcaving as id c lh e rest ru ctmin g of a number of older buildin gs - for 
exampl e the Tismana a nd Bistri\a monas teri es in Oltenia and SL Gheorghe 
No u clrnrch in Buclrnresl, lh e J'ruits of a complete lack of und erstandin g 
of wh at a restora lion shou lcl mea n - lh c wcll -organizcd intcrventi on of 
lhe Romanian authorilies with a vicw to r es toring cerlain valuab le monu
ments in lhe spirit of lhe advanced ideas in lhe western counlries of Eu rope, 
macle itsclf felt only in lhc year 1863. The f.irst monument which was the 
objec t of such a restoralion was the chmch of Argeş monas tery. The works 
sla rted by lhe Ro manian architect F . 1untureanu, on lhe basis of a design 
workcd out by ar chilecl Gae lano Bu relly, tolally insignificant, were slopped 
in .1 874 ; co mply in g wilh lhc recomm cnd a li ons of l11c comission, consislin g 
among olhers, or personalilies such as a rchitect Al. Orăscu ancl nrchaeologisl 
Al. Odobescu, lhe Minisl ry or f.u lts asked for th.e co-operation of lhe renow-
11 ed F rench architect Vio ll et-le- Du c. T he ia ller worked out, togelher wilh 
hi s colleague A. de Bauciol who went to Argeş to ga ll1er ci oc um enta ry evi
dence, a rcstoralion design ancl report which was sent Lo Bucharest r eco m
menclin g lhat, on lhe basis of lhis design, Viollet-le-Duc's former pupil , 
a rchitec t Andrc Leco mte shoulci bc hi recl lo execute the works. 

When he ca me to Homania , archilect Lecomte - who in 1884 was 
to acid to hi s name the cncii ng „ ciu No uy " - began his actiy.[ty in 1875. 
ln the cou rse of lhe 5 yenrs whi ch the execntion of thc work tool<, the resto
ralion was repca ledly ana lyscci a nd criliczed. Thc com iss ion designed lo 
lake over the work performed - consislin g of grcal specia li zed p ersona
lili es - conclud ed lhat - „as rcgards lil e primilivc slyle of lile monument 110 

alleralion was inlroduced wilich could change lhis slyle". lt mentipneci, howe
ver, a few deviations from the Viollet-le-Duc- A. de Bauclot design which 
partly lhey consid ered justifi ed. 

As the very objeetive content of lhe la kin g ovet· report reveals, a nd 
as a careful compari son bclween thc general aspect or Lhe res lored monu
ment ancl the f aţades photographed and clra wn ca refull y bcforc lhe begin
nin g of the r estorat ion works, the on ly liberties liab lc lo crilicism the res torcr 
took were lh.e s tone eaves acldecl to t he cornices a t the bases o[ lhe cupolas 
ancl the atlic macl e of stone too, which surrounds the whole coverin g of th c 
main part of lhe ehurch . The whole monum ent a t Argeş respccted ancl 
rcstored und er faulll ess teclmical conditions has preservecl its whole value 
of an a uthenlic builcling. T he inler ior decoration (Lhe pa inting) is an exccp
lion which was removecl ancl rcp laced by a new, mediaeval pa inting. 

The seconcl monum ent which Leeomte du Nouy was chargccl to resto r ~ . 
the „Trei Ierarhi" church in Jassy, clid not enjoy lhc same respect as lhe 
A rgeş monument. Most of the stones of the faţade - ome weathered by 
lim e, but others in good condition - wer e replaeed by ncw ones, ca rved 
and clccoratecl a fter lhe model of t he olcl ones. But what seemed still stran
ger were the modifica tions and the addin gs to t11e monum ent which, acco rd
ing to Viollet-le-Duc's opinion, was not meant to have a unity of sty le since 
the church alreacl y was a unita ry work erectecl a round 1639 by a sin gle 
leam of artisans; it h acl not been modified ancl nothin g hacl been aclci ed to 
it in the co urse of the centuries. Jn the shape the resto rer left th e church, 
comparecl to its initia l form. i t shows on the outside hcightencd cupolas 
(a braided banei, a row of niches a nd a richl y sillouetted co rnice were aclclecl) 
whi le thc shape or lhc covers was moclificd, rep lacing lhe bu lb by thc 
pyramid (see fig . 9 a nd 10); the bu ttresses wcre ra ised, besicles other minor 
modifications. ln side, lhe va ults of the exona rthex were ciemolisheci and 
rebuilt circa 400 111 lower, while the sid e wa lls of the na rthcx ancl th e nave 
were ra ised circa 100 111 (sec fi g. 13- 14). The a lleged rcs to ra ti on or lh c 
Go thi e hali of the form er monastery was s lill more inadequatc, consid erin g 
lhe principles of n restoration : thc ha li was clemolishccl anci rebuilt la rgcr 
on the same site (sec fig . 16-· 17). 
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NOTE 

CERCETAREA SI RESTAURAREA UNEI CASE DIN ANSAMBLUL FOSTEI 
, CURŢI DOMNEŞTI DIN CÎMPULUNG 

Gh. I CANTACUZINO, arh, VICTOR POPA 

An amblul arhitectonic situat în perimetrul fostei Curţi 
domneşti din Cîmpulung Muscel cuprinde, în par tea de 
sud-vest, o clădire p itorească, unul din exemplarele repre
zentative ale vechii noastre arhitecturi oră,eneşti. Casa 
e te cunoscută în literatura de specialitate mai ale · sub 
numele de „casă egumenească", demunire pe care i-o dau 
catagrafiile de la începutul secolului al X IX-lea. Rezulta
tele cercetărilor arheologice ş i ale arbitectmii, care au dus 
la o m n,i bună cunoaş tere a etapelor de construcţie a clădirii 
ş i soluţ iile de restaura,re propu ·e în urma ace.·tor cerce
tări 1 vor fi prezentate în rîndurile ce urmează . 

1 Resta ura rea c::isci din partea de sud-ves t a a nsamb lului Cur\.ii dom
n eş ti din Cimpulun g a fo sl ln cepulă de Direc ţia pa trimoniului cultura l 
naţional , în c::i clrul ac \iunii de r est a urare a întregului ansam blu , şef a l pro
iectului de rcs laurare fiind arh . Viclor Popa . Cercetă rile arheologice a u fos t 
!ncepule în 1975 prin cola borarea DPCN cu Mu zeul jude \ea n A rgeş ş i 
Mu ze ul orăşenesc Cimpulun g, de un colec liv compu s clin : Gh . I. Ca nlacuzin o 
(responsa bil ), Sp . Cris locea , T . Mavroclin , F I. Mil'~u ş i S t. Trîm ba cill ş i atL 

continua l în 1976 ş i 1977. A u fost săpa lc în 1965 - 1970 un număr de fl sec
ţ iuni perpendi cula re p e !a lurile case i : S. 1 pc la tura es li că, S. 2 ş i S.2-a p e 
!a l ura s udică, S. 3, S. 3-a ş i S. 3-b pe !alura ves tică ş i S. 4, S. 4-a ş i S. 4-b 
pc la tura nord i că. Dou ă scc puni a u fosl săpa le ln inl crioru I p ivni\ei. La 
loa lc aces lca s-a adă u gat urmăr irea sfipă turil or cfcclua tc pcnlr u subzidiri 
pc !a lurile de vcs l , sud ş i est. Pcnlru rezulta le le ccr ce lă ril o r arheo logice clin 
1975 - 1977 vezi Gh. I. Canl::icuzino, Sp. Cris locea ş i T . M::ivroclin , P rinci
palele rezu l/ale ale săpălur ilor arheologice de la /!echea Curle domnească din 
C împulu119 (campaniile 1975 - 1977) , co muni cnrc Ja a VIII-a ses iune anua lă 
el e comuni căr i ş tiin ţ ifi ce a Mu zeului jude ţ ea n Ar 1 eş , Pileş li , 6 - 7 clecem
lirie l 977. 

Fig. 1. Casa din 111uteu 1lc sud-ves t n nusumblului fos tei C:ur!.i domneşti din 
C:im11Ulung ln în ee1JUtul sec. XX (dup:'i o fotografie 11Ublicatr1 de N. Ghika

llmleşti) . 

Suferind, în diferiLe perioade, numeroase adaosuri şi 
transformări , casa a fost restaurată în anul 1943 sub con
ducerea prof. arh. Horia Teodoru. Construită deasupra unei 

Fig. 2. C:nsn din 1mrtea de sud-ves t u ansamblului fos tei Cnrf.l 1lom11cş ti din Cim1mhmg. Secthmc longitmlinnlă. 

4-4 ' 5 

l"'-'F·li::.,it..!iÎ r .;1+ll!o0Li D N I! 
• - 2.60 

SECŢiE LONGÎTUDÎNALĂ 
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Fiu. 1. l'Jnnul cerccl.i'1rilor nrheoloul ce efcctuu1.e î111111r1.eu de sml-vest n Incintei 
fostei Cur!.i domneşti dlu Cîm1ml1111u. 

SECŢiE TRANSVERSALĂ SC. 1• 50 .B-8 

Fig. 3. Cusu din purteu de sud-vest n unsnmblului fostei Curt:i domneş ti din 
Cîm1mhrng. Secţiune trnnsversuh'i. 

pivniţe acoperite cu o boltă semicilindrică , sprijinită pe 
două arce dublouri, cu gîrliciul boltit , casa o depăşea în 
dimensiuni pe aceasta . P entru ridicarea încăperilor de la 
etaj, pivniţa a fost mărginită spre , ud şi vest de un 
culoar, în formă de L, la nivelul solului, realizat prin con
struirea a două ziduri perpendiculare. Ca a avea două fo i
şoare, unul deasupra gîrliciului beciului, celălalt, mai mare, 
în partea de nord-est. Etajul mai cuprindea, în stînga 
scării, o încăpere şi un mic coridor boltit semicilindric, du-

I?ig. 6. Cusu din 1111rten de sud-vest 11 nnsumblulul fos tei Curt.i domneş ti 11in 
Cîmpulw1u. 1'11111 la nivelul solului. 

LEGENdĂ : -~ 
~ 
c:; 

Pivnita -ziduri sec. XVII 
Lărgi~ea parterulul,2iduri sec. XV II 
Adaogiri ?i consolidări sec . XVI~ 
Zidur:I dezarectate cu fundaţii superficiale 
Stllpi ~i ziduri refăcute pe vechile urme 
Fundaţiile unor ziduri. ~i anexe descoper ite rle cercetârile 
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PLAN ETAJ- REZULTATUL CERCETARILOR 

Ll:'.GENDĂ 
. -

~Ziduri initiale sec.XVII 
m.tZidurile înglobate ale altor clădiri(sec.XYlll) 
~Ziduri sec. XVIII ,XI X . 
WJ Ziduri sec. XX (ultima restaurare) 
,--....,Zidur'1 fără fundaţii (refaceri sec.XVIII-XIX) 
G'i'!Fundaţii ale zidurilor vechi peste pi vniţă 
i.•.„„ Perimetrul reneuit al vechii case (sec.XVII} 
• St1lp de lemn dela ultima restaurare 

o 5m 

Fig. 7. Cnsa din 1111rtea de sud-vest a ansnmblulul fostei Curţi dom1rnşti din Cim1111luug. Planul etajului - rezultate le cercetărilor. 

cînd la o uşă spre exterior, iar în partea de vest trei încă
peri boltite, cea din colţul de nord-vest legată de foişor 
printr-un culoar de asemenea boltit. 

Cercetătorii monumentului au observat anterioritatea 

pivniţei faţă de restul clădirii2 • În pl'ivinţa vechimii aces
teia a fost sugerată posibilitatea unei datări în secolul al 

2 GI'. Ion escu, Jsloria arhileclurii în l?omdnia , voi. II , Bucureşti, 
1965, p . 189. 

I~ig. 8. Cusu din 1111rtc11 de sud-vest 11 nnsnmblului fostei Curj;i domucşf:i din Cimpuhmg. Plmml etnjulul - proiect de rcstuurure. 

c B 

PLANUL ETAJULUI RESTAURAT 
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Fig. 9. Casa 1li n (Jartea de sud-vest a ansamblului J'oste i Cur!J domneş l. i din Cîm11ulunn. l~a!.ade l c - 11roiect de res taurare. 

X IV-lea 3 , ipoLeza, l11wi eLape de com;Ln1 c(,ie din Kecolele 
~IV - XV l' ii n<.l. moLivatiî, p rin ca,ract-eri Rt icile bul(;ilor 4 • 

ln tr-o luer:ue rcecnti'.'t în care a.u foKt analizate a,1rn'l,nun\,iL 
con. Lrucţiil e a11 Ratublul11i de la, Oîmpulung, precizarea 
vec himii pivniţe i era lă,sa, tă în :-;cama cercetăr ilor a,rb eolo
gi.cc 5• Oît dcfipre pal'tea xupcrioară a casei, ea a fo ,· t în 
gener al aL1 ·ibuiLă epocii lni :Matei. Ra,r;arab, pre:mpun în
du-:-;e că, ~t fo:-; l; r i dicată fi e în j1u11l anului 16GO n, fi e în 
anii 163G - 16:38 7 • 

CerceLarea iuheolug i că din zona, acexLei ca::;c, .împreună 
cu cercetarea arhitecturii, pr in decaparea tencuielilor 
(exceptînd zonele cu Lencuială Ol'ig in ară) ,· i prin înlăturarea 
pardoselii modeme de pi atră ~ i a urnpluturii de pe bolţile 
pivn i ţei, a îngădui t o mai bună cunoa.,tere a diferitelor 
etape de com; t·.rucţie ~tle clădirii. 

Observ~tţ;iile arheologice au dovedit cu certitudine că 
p ivni ţa este sen ib il n:rni tîrzie clecît con::;truc(,iile clin se
colul al XIV-lea. Faptul e." te evident în raportul dintre 
:pivniţă ş i zidul ele împrejmuire al bisericii clomne~Li din 
::;ecolul al XIV-lea . Şanţul ăpat ele consLTuctorii beciului 
a tăi at ş i demantelat cu toLul , pe o mare lungime, în colţul 
făcut de laturi le cle sud ~i ele vest, zidul împrejmuitor men
ţionat . Săpătmile au dovedit că pivniţa este o consLrucţie 
lmitară ; unele diferenţe de a, pect între anwuite părţi 
ale temeliei erau accidentale. Caracterul uniLar al construc-

3 V. Dră ghiceann , Despre mă11 1lsfirea Cîmpulung . .Un docwn enl inedit: 
jurnalul sclpălurilor făwte de Comisia J\ / 011wnenlelor I slorice în J924 , î1~ 
„ Biseri ca Or l ocloxă l'l omân[t", LXXX J I, 1961J, nr . 3 - 4 , p. 304 - 30f). 

4 F I. l\1'ir\.u, Şlir i 11oi asupra comp lexult.li i.< foric al mclnăslirii şi al 
c11rfii domneşti din Cîmpu/ung-M usccl , în B.O. H. , LXXX lTT, 1965, nr. 
11 - 12, p . 1036- 1037. 

li P . Chiha ia, Din cchlţi / e de scaun ale '(urii Rumti11 e~li , B u cur cş li , 1974, 
p. 2:n, 253 . 

6 Gr. Ioneseu, op. cil. , p. 139. 
7 P. Chiha ia, op. cil., p . 253. Cer cetător ul amintiL a tribuie meşterilor 

perioadei lui Malei Basnrnb ad:'\ugarea cul oa rului în formă de L, a zidului 
de sus\.i nere a scă rii , a tem eliei cu areadă a l ă l11rnt c ş i r idi carea ni ve lulu i 
superior nl casei, considerind că la mijlocul seco lului :i l XVIl[ -lea a u rost 
rnoclificale un cie deschideri, prnclieîncln-sc a ltolc spro sud ş i vest. 
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r 

(,iei e::;Le confirmat ~i f:le ?i;unpozi ţi a identică a mortamlui 
din <lifel'ite p uncte ale teYneliei 8 • Nivelul de la ca.re au 
poroit const rnctorii pivnifoi este ·ituat cct peste un meLru 
deasupra nivelului de con8trucţie al zidului din ,·ecolul al 
XIV-lea, pe care îl demantelează ; între ele se află depuneri 
clin fiecolele XV - XVI, cu re turi ele zidărie din două 
f\ta,pe cle cons t;rncţie ş i numeroase morminte. Latura de 
nord a beciului a tăiat lID. mormint care, ţinînd seama de 
adî ncimea la care ,·e află, trebuie considerat ulterior unei 
fierii întregi ele morminte, neputînd fi mai vecbi de a doua 
jumătate a secolului al XVI -lea 9• 

Nivelul ele construcţie al celor două ziduri paralele cu 
hiturile pivniţei, care mărginesc culoarul în formă de L, 
e te foarte apropiat ele cel al pivniţei . El este apropiat de 
a::;emenea de nivelul ele la care a fost ridicat turnul c101)ot
niţei. Fundaţia care susţine zidul sudic al casei a distrus la 
rîndul ei un mormînt datat cu o monedă ele la regele 
Ungariei, Vlaclislav II (1490 - 1516). 

În ceea ce priveşte data mai precisă a construcţiei 
pivn i ~e i, observaţiile stratigrafice care se adaugă faptului 
că ea a distrus zidul de împrejmuire din secolul al XIV-lea 
ş i celelalte abservaţii stratigrafice (respectiv nivelul de la 
care a fost construită şi ulterioritatea faţă de o serie de 
morm inte care nu sînt mai vechi de a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea) fac ca ea să t rebuia că în orice caz 
să fie con iderată ca ulterioară acestei date . .Apropierea 
nivelurilor ele construcţie ale pivniţei, zidurilor culoarului 
alăturat ş i t urnului clopotniţei îndrnptăţesc părerea că 
p iv ri i \ a a fost construită în cursul primei jumătăţi a seco
lului al X V I -lea. E ste semnificativ şi faptul că dimensiu
nile cărămizilor din pereţii ,·au bolta beciului sînt asemă-

s Analiza probelor ele mor tar a fost efectuală in labora torul D irec
ţiei patrimon iului cultmal ele că tre cercetătoarea Ta tia na Pogonat. 

0 Mor m. 17, tă i a t de Ia lm·a nordică a pivni ţei , se a fl ă la adlncimea de 
- 0,70 m ; în apropierea turnului de la in trare (în S. 9) , un mormînt de copil , 
lnlr-o poziţie s tra ti gra fi că s i milară, la adincimea de -0,83 m, (M. 513), este 
!datat cu o monedă din 1550. 
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nătoare cu cele din zidurile culoarului sau din unele încă
peri de la etaj, precum şi cu cele din zidăria turnului. Nu se 
poate şti dacă într-o primă perioadă, pentru foarte scurtă 
vreme, fusese ridicat un etaj exact deasupra perimetrului 
beciului. Pivniţa a fost construită probabil odată cu refa
cerea bisericii, prin 1636-1638, lucrările, sistate un timp, 
fiind reluate în 1646 - 1647, cu construcţia turnului, prin 
ridicarea casei pe o suprafaţă puţin mai mare decît cea a 
pivniţei, incluzînd ş i culoarul alăturat . Despre edificarea 
casei în vremea; lui Matei Basarab nu există îndoială ; o 
dovedeşte atît situaţia; stratigrafică , cît ş i folosirea în zidă
rie a lmor blocuri de piatră făţuită asemănătoare celor din 
paramentul bisericii, blocuri rămase probabil după recon
strucţia acesteia, precum şi a unor lintouri de piatră profi
lată provenite de la „Gloaşter" , demolat tocmai în această 
vreme 10 • 

Zidul sudic al casei era; continuat spre est de un zid 
lung, din piatră şi cărămidă, tencuit, care făcea parte 
dintr-un ş ir de construcţii ce limitau spre sud incinta mănăs
tirii în secolul al XVII-iea;. 

Înfăţişarea casei ridicate în timpul lui Matei Basarab 
era diferită de cea pe care avea; să o capete ca rezultat al 
transformărilor din secolele următoare. Suprafaţa pe care 
o ocupa era puţin mai mică decît cea actuală : mai precis, 
ea nu depăşea, spre est, beciul decît deasupra gîrliciului ; 
în această zonă partea inferioară a peretelui exterior, 
tencuit, s-a păstrat în umplutura de sub pardoseala actua
lului foi şor. Girliciul însu~ i a fost prelungit spre est cu 
aproape 1 m. Compartimentarea încăperilor este indicată 
de fundaţiile descoperite peste bolta pivniţei. Prima încă
pere, ini ţial boltită semicilindric, ş i coridorul alăturat erau 
mai lungi, ajungînd la un alt coridor, perpendicular pe ele, 
care prelungea coridorul de pe faţada de nord-vest a casei. 
În privinţa aspectului pe care îl vor fi avut faţadele dinspre 
curte, de pe laturile de nord ş i est, trebuie să ne mulţu
mim cu ipoteze greu de verificat datorită transformărilor 
ulterioare. Arcadele foişorului care nu se ţes cu zidurile 
adiacente ca ş i existenţ;a flmdaţ1iei, aflată în continuarea 
actualului coridor longitudinal de pe fataua de norcl-ve::;t 
ne fac ::;ă pre. up1rnem că în locul foi~orului de pc latura 
nordică e.xista un coridor mai. lung cu ferestre asemănă
toare celorlalte care se păstrează, . Oît despre modul de 
acces, în lipsa unor urme în zidărie , se poate presupune 
existenţ;a; unei ::;cări de lemn dispusă perpendicula,r pc 
gîrlici. S-a emis părerea că de ·chiderile de pe la,turile de 
vest ş i de sud sînt transformate în secolul al XVIJI-lea H. 

Ferestrele trebu ie în ă .·ă fi existat încă din secolul al 
XVII-lea, în lip;.;a altei posibili tăţi ele luminare a încăperi
lor. Numai cele două exterioare se datorează unor refa
ceri ulterioare, toate resturile de fundaţii existente la 
sud ş i vest de casă , în direcţiil e spre care aceste uşi a ·igu
rau accesul, nefiind mai vechi de secolul al XVIII-iea. 
De altfel, în vremea lui Matei Basarab pereţii de sud şi de 
vest ai casei limitau incinta mănăstirească în acest colţ , o 
ieşire spre exterior f iind în acest caz lipsită de sens. De . 
aceea; „cel cerdac ce dă în grădina lui Gheorghe Judeţul „,.. 
menţionat de un document din 7 august 1639 12 trebuie 
căutat în altă parte a incintei. 

În mma seriei de tran. formări importante suferite, 
suprafaţa casei a fost mărită spre est. Gîrliciul a mai fost 
prelungit cu aproape 0,50 m ; au fost adăugate arcadele 
de susţinere a actualei scări, care au astupat o fereastră 
a pivniţei, precum şi o arcadă alăturată în partea de sud
est. Adăugirea este clar vizibilă atît la fundaţii - nivelul 
de construcţie al extinderilor puţin mai ridicat decît al 
părţii vechi a casei - cît şi în elevaţie . Scara de piatră 
avea; la pornire „un stîlp mare de zid dănainte" 13• La 
etaj au fost create arcadele de zidărie , atît în dreptul 
foi şorului peste O'Îrliciul pivniţei (zidul care le susţ ine a 

io P. Chihaia, op. cil ., p . 259. 
11 I bidem , p. 254; impresia unei intervenţii Urzii la ferestre se explică 

prin lucrările făcute în 1943, eînd şpa llii de cără midă an fo st c iopli ţ i pentru 
fixarea tocurilor de lemn . 

12 Vezi P. Chlhaia, op. cil„ p . 255. 
ia Catagrafia mănă s tirii Cîmpulun g, 1810 (Bibi. Acad„ Ms. 720, f. 262). 
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fost ridicat în această fază, pesLe ultima prelungirn a bolţii 
gîrliciului), cît ş i în continuare în colţul ele nord-e t ş i 
pe latura ele nord, unde, ţinî_nd seama de i'undatiile existen
te, mărginea un coridor longitudinal existent aici. Un indi
ciu pentru datarea acestor transformări îl poate con. titui 
moneda de la regele Franţei, Ludovic XIV (1643 - 1715) , 
găsi tă în stratul ele nivelare, în foişor, în faţa zidului pri
mei încăper i. Ba permite să punem aceste adaosuri în 
lcgătmă cu lucrările ele construcţie iniţiate în incintă în 
t impul lui Constantin Brâncoveanu, ele călire egumenul 
Mihail, hL 1712 14. 

În ClU'sul secolului al XVIII-iea, a Lît la 1712 cît ş i 
spre mijlocul aceluiaş i veac 15 , incinta a suferit muneroase 
transformări, ridicînclu- se în tre altele zidul de incintă pe 
traseul păstrat şi în prezent 16 , un corp de clăd iri pe latura; 
sudică , precum şi o serie de construcţii anexe pe laturile 
de sud ş i vest ale casei. În coHul de sud-est, făcîn.cl legă
tura cu corpul de clădiri de pe latura sudică a incintei, 
s-a r idicat o construcţie clin care se mai păstrau parţial o 
încăpere la nivelul solului, cu intrarea pe sub un arc, 
denum ită în catagrafiile de la începu tul secolului al XIX-lea 
„vărzărie" 17 , ş i o mică încăpere la etaj. Urmele vizibile pe 
zidmile cămăruţei de la etaj (o f iridă .· i o ferestruică ) 
arată că nivelele acestei construcţ; ii nu corespundeau cu 
cele ale casei. 

La sud de casă s-a construit în secolul al XVIII-iea 
o „şandrama de lemn cu umblătoare ele zid" 18 ale căre i 
temelii s-au descoperi t prin săpături .; i la care se a jungea 
prin u~a - deschisă desigur în acea;.;tă peri oadă - aflată 
pe latura sudică a casei, la capătul micului coridor transver-
al. Unele ziduri, al căror rost va putea fi clarificat clupă 

degajarea pămîntului pe întreaga suprafaţ,ă, s-au construi t , 
în ·ecolul al XVIII-iea, în etape difet· iLe, la vest de ca, ::;ă . 
Pentru a asigura accesul în clireq,ia acestora a fost des
chisă o usă în zidul vestic al casei. 

O serie de transformări au fost făicuLe într-o per ioadă 
ulterioară , foarte probabil în secolul al XIX-lea. Arcadele 
foişorului de peste gîrliciul pivn iţei ~m fo ::;t zidite, realizîn
du-se o încăpere mare care includ.ea camera alăLtrnttă 
prin dil. rîmarea peretelui e ·t ic al acesteia, ş i înlocu irc<L bolţii 
cu un t~w ::i,n de lemn. Putem con::; idera că în aceea,~ i peri
oadă au fost demolate ş i zidul longitudinal, care delimit~L 
t;pre nord p rima încăpere , ş i coridorul transversal al ăLclrat, 
ridicînclu- .·c direct pe umplutură, fără fundaţii, un a lt 
zid longitud ina.l, mai la sucl. Acest zid era situat în prelun
girea celui creat prin ~Lstuparea arca.clei ele nord a foişo
rului de pe;.;te gîrlici, re~tlizîndu- se atltfel în partea d.e nord 
a ca::;ci un foişor mai mare. Din aceea~ i fază datează arcada 
în acoladă prin care se intra în micul coridor tran::;versal. 
Tîrzii sînt ~ i unele modificări de goluri ue uşi interioare, 
o nouă uşă fi ind de exemplu deschi:să în ax.ul scării, spre 
camera mare boltită . Aspectul casei după ace::;te tram;for
mări este cuno ·cut din fotogrnfii vechi, cum este cea, 
executată de Carol Popp de Szathmary la 1860 10 • 

lfo::;taurarea efectuată în 194,3 , ub eonclucerea profe ··o, 
rului Horia ~t:'eodoru a reu ş i t .·ă pună în eviden\,ă întreaga 
coloană a celor două foişoare prin degajarea fo i ~orului 
dinspre sud-est 20 • Pentru a închide latura dinRpre vest a 
acestui fo i şor a fost necesară ridicarea lmui zid , ·ubţire , 
cu loc pentru sobă spre încăperea vecină. Au fost degaja
te intrările spre coridorul adiacent p ivniţei şi s-au deschis 
cele trei ferăstruici din faţadele ele sud ~ i ue ve ·t. :Faţadele 

14 Vezi P. Chihaia , op. cil., p. 255 . 
15 Ana li za datelor documentare privind aceaslă c lapă ele conslru c!.ii 

Ia P. Chiha ia, op. cil., p. 265 - 269. 
16 „Cetatea dinjL1rul mănăstirii" a fost ri dicată, conform unui pomelnic, 

în anul 1712 ( I. Răuţescu , Cîmpulung-lvluscel. J\lfonogra{ie isloricil, Cîmp11Iun g 
194 :i' p . 1:10). 

17 „ TfJl .mpl casele aceste eslc pivnifa cea mare în care .~c pun 11 i11L1rile 
11ul11 ăslirii , ş i a lăillri un beci mic ce- i zic vllrulrie, cu uş i de scî11duri" - cn la
gra fin din 1810, Bibi. Acad. , ms. 720, f. 262. 

18 1 bidem. 
10 Fo togra fie reprodusă de P . Chihaia , op. cil. , cap . X I , fi g. 109; o 

a ltă fotografie , executată proba bil la lncepulul secolul ui XX, Ia N. Ghika
Bucl eş li , E 11olu/ia arhitectu rii in J\1( 1111/enia şi O/le11ia , Pnrlea a treia , veacu l 
ni X VU-Jea, V:'i lenii de M11ntc, 193:l, pi . CCCVJII, fi g. '174. 

20 O Jolografic clin timpul lu crăr ilor de r esta urare, din iunie 1943„ ante
rioară clegn;j:1rii arca delor fo i şorul11 i, reprodusă ele I. Rău Ic cu, op cil„ p. 117 
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au fost degajate de straturile vechi de tencuială, lăsîn
du-se paramentul aparent, cu excepţia arcadelor pridvo
rului. Stîlpul de zid de la pornirea scării de piatră a fost 
înlocuit cu un stilp de lemn cioplit, care sprijinea acope
rişul. Şarpanta a fost refăcută, înlocuindu-se vechiul is
tem de căpriori aparenţi cu streaşină înfundată. 

Lipsa unor consolidări de structură a făcut ca după 
puţin timp vechile fisuri, ţesute, să se redeschidă, accen
tuîndu-se în ultimul timp. Cercetarea recentă a scos şi 
mai mult în evidenţă necesitatea stringentă a unor seri
oase lucrări de consolidare. Într-adevăr, o bună parte a 
~lădirii (respectiv zidurile culoarului alăturat beciului, 
zidăria de sprijin a scării, construcţia lăturată casei spre 
sud) avea o fundaţie puţin adîncă, aşezată pe straturi de 
pămînt de umplutură, slab legată cu mortar. La rîndul 
lor, zidurile încăperilor de la etaj fuseseră executate 
neîngrijit, cu piatra şi cărămida neomogen aşezate. 

* În vederea adoptării unei soluţii optime de restalU'are 
a casei, din partea de sud-vest a ansamblului fostei curţi 
domneşti din Cîmpulung, au fost consultaţi mai mulţi 
specialişti, fiind analizate la faţa locului următoarele 
trei variante propuse de proiectant : 

O primă variantă încerca aducerea edificiului la o 
formă mai apropiată de cea, ipotetică, din secolul al 
XVII-lea, prin desfiinţarea foişorului nordic şi prelungi
rea coridorului longitudinal pe întreaga latură nordică, cu 
repetarea unei perechi de ferestre, similară cu cele exis
tente, păstrîndu-se arcadele foişorului de peste girliciul 
pivniţei şi de pe latura estică . Această variantă se baza 
în prea mare măsură pe ipoteze şi reprezenta o soluţie de 
compromis, păstrînd o parte din clădire în forma din 
secolul al XVIII-lea. 

A doua variantă prevedea aducerea casei la aspectul 
pe care, conform cercetărilor, l-a avut în secolul al XVIII
lea, prin păstrarea în totalitate a arcadelor etajului, refa
cerea stilpului de zid în locul celui de lemn şi extinderea 
primelor două încăperi la dimensiunile indicate de funda
ţiil~ de ·coperite. 

Intr-o a treia variantă se prevedea numai consolida
rea clădirii în situaţia existentă, cu înlocuirea stîlpului 
de lemn şi realizarea bolţii primei încăperi . 

A fo t adoptată cea de-a doua variantă 21 , care păs
trează aspectul unitar al faţadelor ~i reface încăperile din 
interior după urmele descoperite. E ste soluţia care pune cel 
mai bine în valoare arhitectura clădirii, rezultat al adaosu
rilor ş i transformărilor suferite la începutul secolului al 
XVIII-lea, şi ca,re respectă în cea mai mare măsură posibilă 
compartimentarea interioară din perioada respectivă. 

Refacerea compartimentării interioare după aspectul 
existent în secolul al XVIII-lea a ţinut seama de toate 
elementele puse în evidenţă de cercetarea arhitecturii 
clădirii : resturile temeliilor zidurilor dinspre nord ale 
încăperilor modificate, mmele care dovedeau continuarea 
bolţilor lor dincolo de zidul tîrziu, lipsit de fundaţ;ie, 
care le-a redus dimensiunea, precum şi continuarea cori-

_
21

, Ulterior, cu ocazia unei dcplas~lri făcute pc şantier după începerea 
l ucranl~r de :e~t~urare, prof. arh. Grigore Ionescu a emis părerea că ar fi 
fost mai potnv1ta restaurarea cJi1dirii in forma în care a rămas după lucră
rile clin 194 3. 

dorului longitudinal de pe faţada nordică. Singurul ele
ment în privinţa căruia nu puteau exista indicaţii privea 
amplasarea intrării în prima încăpere, pentru rezolvarea 
căreia s-a adoptat soluţia cea mai indicată din punct de 
vedere funcţional-în axul scării. Cît priveşte arcada în 
acoladă de la intrarea în micul coridor transversal, reali
zată odată cu transformările tîrzii, ea a fost păstrată pe 
loc, în interiorul coridorului mărit. Faţadele au fost ten
cuite, acesta fiind aspectul lor originar, după urmele 
păstrate in sit'u, descoperite cu ocazia cercetărilor arheo
logice. Încăperile interioare au fost pardosite cu cără
midă, după unele indicaţii cuprinse în catagrafiile men
ţionate 22 , păstrîndu-se pardoseala de piatră în spaţiile 
deschise de la etaj. S-a prevăzut pardosirea pivniţei şi 
a culoarului alăturat cu bolovani de rîu. Construcţia ală
turată colţului sud-estic a fost extinsă peste aşa-zisa 
„vărzărie", pe vechile fundaţii dezvelite prin săpături. 
în privinţa anexelor aflate la sud ş i vest de casă, fundaţiile 
păstrate vor fi puse în evidenţă şi consolidate odată cu 
sistematizarea verticală ; la cele două uşi exterioare care 
asigurau accesul către aceste anexe s-a prevăzut amenaja
rea unui balcon şi a unui parapet. La învelitoare a fost 
păstrată şarpanta executată la restaurarea anterioară, 
refăcîndu-se numai streaşina cu căpriori aparenţi, după 
aspectul vizibil în fotografiile vechi. 

Starea precară de conservare a edificiului (fisuri accen
tuate, bolţi căzute, ziduri de faţadă deplasate, arcade 
desprinse etc.) a făcut necesară luarea unor măsuri ample 
de consolidare 23 : 

- subzidiri ale tuturor zidurilor, exceptîndu-le pe cele 
ale pivniţei ; 

- tiranţi metalici dubli mascaţi de tiranţi de lemn la 
arcele dublouri ale pivniţei, în legătură cu arcuri de rigi
dizare din beton armat deasupra bolţilor ; 

- suprabetonarea bolţilor vechi ; 
- realizarea unui sistem de centuri la două nivele 

(sub cota pardoselii etajului ş i la cornişă) ; 
- tiranţi metalici mascaţi de cei de lemn pentru anco

rarea arcadelor etajului, aflate în pericol de prăbuşire; 
- sîmbure de beton armat la stîlpul scării, în legătură 

cu grinzile şi centurile de cornişă . 
Clădirea a fost prevăzută cu instalaţie electrică şi termică, 

conform necesităţilor viitoarei sale destinaţii de muzeu. 

* Cercetarea casei din partea de sud-vest a incintei 
fostei Curţi domneşti din Cîmpulung din punctul de vedere 
al arheologiei ~ i arhitecturii - ambele aspecte fiind per
manent corelate - a pus în lumină elementele neclare ale 
evoluţiei clădirii, rezultatele fiind permanent aplicate în 
vederea obţinerii celor mai bune soluţii de restaurare, 
de la consolidarea structurii de rezistenţă pînă la organiza
rea spaţiilor interioare şi la anumite detalii de finisare. 
Prin aceasta se pune în valoare un monument de un deose
bit interes, integrat într-un ansamblu cu bogate semnifi
caţii istorice şi arti tice. 

22 Catagrafiile cuprind men"ţiunca : „ ... dinaintea acestor chilii este 
foişor în slilpi de zid , pardosit cu cărămidă . . . " (Bibi. Acacl., ms. 720, f . 262). 
Au fost găsite, in umplutură, cărămizi pavimentare de formă hexagonală 
(cu două unghiuri ascuţite şi două la turi mai scurte). Din motive economice 
s-au folosit pentru pardosire cărămizi dreptunghiulare existente pc şantier. 

23 Consolidările de structură au fost proiectate de in g. Teodor Barbu. 

ABSTRACT 
In the south-west part of the architectonic pile rising on the site of ancl wcst , towarcls which 2 doors were opcnccl, to the outside. Somc of ths 

the olcl princely court in Cîmpulung. there îs a builcling illustrativc of olcl transforrnalions were pcrformecl cluring the 19th cent. when the archwvaye 
urban Romanian architecture. Archaeo logy ancl architccture rcscarches of the Jook-out tower (belvedere) on the left sidc of the staircasc were wa lied 
have revealed the various stagcs of the construction so that thcir resulls up, thus ereating a closcd room; moclifications were at the same time madc 
have been:usecl when adopting thc bcst solution for eff~cting the restoration. in the partitioning of some of the inner rooms. The 1948 restoration 

The housc was erectccl above a ccllar coverccl by a semi-cy linclrical concluctecl by Prof. Horia Teocloru set off the entire colonnade of the faţcles. 
vault with two „cloubleau" arches. The cellar was built in the early hali' Tlie solution aclopted for the recent rcstoration was the rcturn to the 
of the 17th cent.; its building destroyed a part of the walls and severa I shape the housc hac! acquirecl as a r esuit of the mod ifications macle at lhc 
16 th cent. tombs. The upper floor comprising severa I vaulted rooms takes bcginning of thc 18th cent. ; account was taken of the founcla tions of the 
up a larger surface than the surfacc of t)le cellar to which werc aclcled two ole! walls on the vaults of the cellar ancl of the traccs of certain vaults and 
walls towards the south ancl the west , formin g with the sides of the ce Ilar walls discovered in rooms on the upper floor. Tirn shape of the fa~acles was 
a!1 L-shaped passage-way (corriclor). Ali this was built mostlikely a short. preservecl , and the masonry post in front of the stairs was rebuilt. The 
time after the building of the cellar in 1646 - 1647. During another phasc, faţades were tobe plastered in keeping with the initial traces cllscovered . 
probably in 1712, the housc was transformecl severa! times: it was enlarged Important measures have been taken to. consolidate the strength of thc 
to\~ards the cast and a stonc staircasc was aclclecl, with an arc)1wny next structnre, by means of tm.dcrpinnin gs, cinctnres ancl reinforced concrete 
to 1t, while on the uppcr floor archways of rnasonry work were bui lt . D11ring bra ces. Thus the valuc of thc monument is enchancccl , intcgratecl in an ensen1-
thc 18th cent. 11 number of' a-nncxed constrnctions was fittecl up on the so11th b lc pcrvaclecl hy rich histori ca l and artistic significances. 
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PICTURI MURALE DIN CASE BUCUREŞTENE DE LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI AL XX-LEA 

~--~-------~----------~--~PETRE OPREA 

Reparaţiile efectuate la clMirea llin str. General 
Praporgescu m. 42, în mma sei mului din martie 1977, au 
scos la iveală de sub zugrăveală somptuoasele decoraţii 
mlU'ale care au împodobit iniţial pereţii salonului şi pla
foanele din trei odăi. Astfel, salonul avea toţi pereţii 
coloraţi în roşu pompeian. Cei O.oi pereţi laterali intrării 
sînt împărţiţi în două registre. Fiecare registru superior 
este prevăzut în centru cu cîte o casetă bordată cu un 
chenar cu motive geometrice şi f lorale stilizate în diverse 
nuanţe de ocru, iar cîmpul prezintă cîteva elemente com
poziţ;ionale amintind aplice metalice, urne ş i grifoni. De 
o parte şi de alta a casetei se află cite un pilastru ados~Lt 
peretelui, avînd pe verticală o bandă cu motive decorative 
vegetale, pictate cu ocru pe fond negru. 

Sub caseta din registrul superior registrele inferioare 
ale celor doi pereţ; i prezintă în centru, o alta cu motive 
antropomorfe şi zoomorfe (ţapu l simbolizînd, ca şi spicele, 
belşugul) în culori de ocru pe foud negru, ; sub banda deco
rativă de pe pilaştri, cîte o casetă a cărei bordură din frunze 
de viţă înconjură un per1;onaj imaginar, de a. emenea pictat 
cu ocru pe fond negru. 

În prima cameră, din dreapta intrării în salon, se mai 
distinge o parte din pictlll'ile de pe plafon: o friză de-a 
lungul pere(;ilor compmă din mai multe borduri ş i muluri, 
dintre care cea mai lată cu grifoni afrontaţi, iar la cele 
patru colţ;uri, clte un mic medalion înJ'ăţişînd o 1;cenă mito
logică, aşa cum se poate observa la cel mai bine păstrat ş i 
care înfăţişează tm ep isod clin legenda lui Bachus cop il. 

La rîndul ei, camera opusă acesteia mai păstrează pc 
plafon fragmente de pictlll'ă. Deducem că, ele jlll' împre
jurul încăperii era o friză cu multe benzi alcătu ite din ele
mente geometrice (ocru pe fond negru), iar cîmpul pla
fonului era împărţit de d.ouă benzi excesiv ornamentate ş i 
care se intersectau în cruce, terminîndu-se la cele patru 
capete cu cite o ramă ce încadra un putt'i, simbolizîncl 
fiecare cîte tm anotimp, prin unele elemente decorative. 

Camera alătmată celei din dreapta intrării în alon mai 
păstrează, foarte deteriorată, o pa1'te din decoraţia pla
fonului. De data aceasta, putem deduce că, la centru, se 
afla un cîmp ele formă ovală (poate pi tat .·implu cu o 
culoare)., înconjmat de patru colţari cu tot atîtea scuturi 
(purtînd probabil iniţialele proprietarului), totul în cris 
într-o foarte lată bordură cu numermLse elemente decora
tive (ocru pe fond negru). 

1. Snlonul c11scl 1lin str. Sflnplor, 12. 
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Am semnalat acest ansamblu decorativ „empire" pe de 
o parte deoarece ·reprezintă un stil mai puţin uzitat în 
înfrumuseţarea interioarelor, întrucît creează o atmosferă 
mai mult apăsătoare decît austeră şi solemnă, iar, pe de 
altă parte, pentru motivul că pictura, neputînd fi recon
stituită din cauza lipsei prea multor elemente a fost 
reacoperită cu o nouă zugrăveală. 

* 
în clădirea din slr. Sfinj.ilor nr. 12, realizată în jurul 

anului 1900, se mai păstrează aproape intactă, însă foarte 
înnegrită de fum şi praf, decoraţia murală din salon. Pla
fonul, de formă dreptunghiulară, încadrat într-o ramă de 
1;tuc (înaltă şi cu puţine profite), poleită în mai multe 
nuanţe de aur, este pictat cu nori albi care plutesc pe un 
cer albastru. Lai centru printre nori, se disting cu greu 
mai mulţi putti, iar la mijlocul fiecărei laturi mici a pla
fonului este plasată cîte o scenă : tma reprezintă o zeitate 
şi un putt'i privind un bust, alta, doi putt'i ţinînd parcă un 
corn al abundenţei, bogat decorat cu flori. 

La intersecţia concavă a pereţilor cu plafonul, de jur 
împrejurul încăperii, se află o friză pictată în ulei. Colo
nete clin stuc, avînd la partea superioară busturi de femei 
(cariatide), in1;pirate din repertoriul decorativ vienez, 
secţionează friza în zece compartimente. Şase dintre ele, 
lunete în formă de semicerc, sînt bordate cu elemente 
florale (lujel'i , vrejuri, frunze şi flori) realizate cu şablonul, 
lăsînd ă . e întrevadă printre ele, în fundal, un peisaj 
lacustru. Celelalte patru, de formă trapezoidală, plasate la 
colţurile salonului, prezintă chenare asemănătoare, exe
cutate tot cu şablonul, au la centru cîte un coş cu 
fructe. Aceste coşuri cu fructe, ca şi })eisajele lacustre şi 
decoraţia plafonului sînt pictate, fiecare în parte, de către 
artist după fantezia sa. Coloritul viu al florilor şi fructelor 
care, acum, abia se mai disting, supleţea cu care sînt redaţi 
norii plutind într-o mişcare a.censională lină ne prezintă 
un artist dotat, care a reuşit - în afara unor stîngăcii în 
desen (putti ) - să realizeze o pictură decorativă întru 
totul corespunzătoare unei atmosfere agreabile pline de 
graţie şi calm. 

* 
Imobilul tUn Calea Moşilo1· m. 99, care mai păstrează 

o curte mare şi grajdurile de odinioară, a fost construit 
în primii ani ai secolului al XX-lea. Proprietarul, ve titul 
jtu·ist Con tantin Hamangiu, a ţinut să-l decoreze cît 
mai fastuos cu 1:1obe de porţelan din manufacturi vieneze, 
tavane cu stucaturi, imitaţii de marmură şi picturi. Din 

2. Snlonul cusei din str. Sfinţilor, 12 (11crctc htlcrnl). 
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!l. f:a sa din Sll'. Ci t•111• ral 1'1·a1101·ucsc 11 , ?.:! (11i r· lu ni de 11 e 
11 er~ l. 1• l e lal H al al lrnhrln i d 11 inll·a1·t•) . 

4 . Cas a iii n slr. fi e ne ra l P ra JI Ol'!J Csc11 , ?,2 (11Jai'o 11 do rmi I.or 1) . 

'tot ceea ce altăuată con ·t ituia .frumuseţea interiorului a 
;mai rănas o p arte din stucaiturile plafoanelor d in trei 
:dormitoare ş i, integrnl, decoraţ ia holului (im.itaţii d e 
:<liver ·e marmure, oglinzi ş i două panouri. cu p ict tll'i). La 
'intrarea în hol, după ce urci o cară cu cîteva trepte, de o 
parte ş i de a lta a pereţilor, se află montate în nişe cite 
un panou, î ntăţ işînd fiecare, la dirnen.·iune naturală, o 
femeie : cea din dreapta intrării cint înd la vioară , ia r cea 
din stînga, la harfă . .Ambele panouri sînt realizate, aşa 
.cum se ·pecifică la fiecare în dreapta jos, de către . Ver
rmont ş i sînt datate 1903 . .Aceste picturi c1!- acuza.tr?st dec?
rativ - cu lori viiîn cri ·e într-un desen bine deltm1tat prrn 
liniile de contm·-conferă holulu i, alături de oglinzi, o notă 

i.de intimitate în atmo ·fern genern l ă, sol emnă ş i rece, crea UL 

'18 

G- 7. Cnsn din Ca lmi i\ lo~ ilo r nr. !W (11nno ur l 1lcco ra 1i v11). 

p1·i.n placare~~ pereţ i l or ş i pai rcloselei cu marrnu ră . Trebu ie 
să menţi.onăm că, pe lîngă camcterul inedit pe care-l pre
zintă, ele înt primele picturi executa;te de Ver mont special 
pentru clecorarea aicestei case. Hucurîrnlu-se de multe 
a;prccieri la vremea lor, după cîţ iva ani, au fo .·t urmate 
de A legon·a artei: de pe plafonul unei camere de la etaj d in 

5 . Casa din s1.1·. Gcu crall'ra 11 o rncscu nr. 4 2 ( tri z:"1 diu holul de i 11 t r11 r e). 

fostul Muzeu Kalinderu şi de panourile alegorice cu petre
ceri cîmpeneşti, dar mai ales de compoz i ţia di.n biroul de 
lucru al fo , tului Palat Cantacuzino* înfăţişînd .Judecata lu i 
Stroie Leurdeanu. 

în a doua cameră din dreapta salonului, p lafonul este 
decorat cu un cadru de stucatură, iar la cele patru colţuri 
cu cîte lill mic medalion p ictat în u lei, înfăţişînd min iatmal 
pe un fond albastru, cite doi sau trei putti care se disti.ng 
areu întrucît pictlua a suferit succesiv curăţiri nereglemen
tare: S-ar putea ca şi aceste lucrări decorative să fi fo st 
executa.te tot de către Vermont. 

• Pet.re Oprea , Case b11cureşlen e cu picturi murale în pragul seco /11 /u. i 
al XX- iea (II) , în „ Hcvista muzeelot· ş i monumentelor ", scria Mon um en te 
isloricc ş i ele nrt:i , nr . 1 clin .1975 . 
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MONUMENTE ANDALUZE 
------------ELISABETA ANCUŢA0RUŞINARU 

Con ervarea şi alvarea patrimoniului arhiLeciurnl sînt 
coordonate ce se îrn;criu în programul continuu al specia 
liştilor panioli. Un larg evantai de activităţi e desfăşoară 
pentru soluţionarea problemelor conservăr ii vetrelor de 
odinioară şi în special a monumentelor vechi, acele expre-
ii, valori istorico-arti tice prin care ţara transmite pro

pria sa istorie. în acest sens sînt elocvente prezenţa şi par
ticiparea activă a Spaniei la diferite reuniuni şi congrese 
internaţionale ale arhitecţ ilor, manifestînd interes pentru 
utilizarea metodolologiei noi, în scopul revalorizării a rhi
tecturii, introducerii creativităţii, al considerării artei ş i 
tehnologiei într-un singur act creativ. O dovadă grăiLoare 
a acestei atenţii şi griji faţă de vestigiile t recutului o 
constituie şi tarea actuală a monumentelor andaluze. 
Spania mîndrindu- e cu minunatele sale caporlopere ale 
artei islamice, care a exercitai o 11erlncţ ie asupra. , p~tni 
olilor, inbitori dintotdeauna a i ~t1'telor. 

J. Cordobn. Cm·te iuf.erionril la rrnlnf.111 mai·chizilor de Vinrrn 

în sudul ţ{H·ii, între Sierra Morena, la nol'd, ş i Col'<lillera 
Betică, la , ud, se individualizează o veche provincie, Anda
luzia (Andaloucia ). în inima ei, la Sevilla, cea mult 
cîntată în literatură şi muzică, se a ociază în memorie, ca 
într-o peliculă, 9 galerie întreagă de imagini ale ace tui ornş 
care, în ciuda ul'banisticii cl'oite nu după un plan, adaugă 
·la străzile pitoreşti - cu clădiri a lbe înveşmîntate în 
arab euri - frumuseţea grădinilor , măreţia catedralei 
şi bogăţia alcazarului. 

S e vi 11 a toată este un sp ectacol la care notele pre
dominante le dau palmierii şi portocalii, c l.ădirile albe, 
monumentale decorate în faianţă azulejos. 

La Sevilla, ca de altfel în toată Andaluzia, la ordoba 
şi Granada, sau la Toledo ş i Salamanca, din Spania meri
dională, şi-au statornicit vatra multe culturi ale unor 
diverse neamuri: tÎ'iburi iberice, carLaginezi, romani, v izi -
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goţi , iar la începutul secolului al VIII-lea arabii lui Tarile 
Aceştia au trecut Gibralia.rul în a11ul 7J 1, cuce1·ind în 
scurtă vreme în.ireaga Peninsul ă Iberică., Riăpî11ire care a, 
durat opt secole (în 1492 căderea Gran::i.dei). Din VI'ernea1 
acestei 11iăpiniri, moştenirea artistică c11te dem;ebi L de 
bogată. . .A rab ii au Cl'Oit sil'ăz i , clupă modelul celor nord
africane, au înălţat rn.011chei şi alcazarn, acele fa>iuoase 
palate ale califilor musulmani, înconjurate ele >ple11di<l.c 
grăd ini. 

uceriLorii ara.bi s-au arătat îngădu itori faţ,ă de cultul'a 
creştinilor, cu atit mai mult cu cît convertirea la religia 
islamică nu constituia un scop de imediată importanţă. 
Aşa se explică cum creştinii, ce n -au trecut la crediniia, 
rnahorneclană, deşi au adoptai limba ş i obiceiurile arabe, 
au creat o cu ltură a lor - „mozarabă" ce se recunoaşte 
în a,rbitectură prin arce încăr aie, cupole, bolţi CLl nervuri. 
La. cleme11tel ro1m1nicC>, moz~nabii a.d:wgă pe cele matul' 

2. Grarr:ula. J\lhamlrrn ş i S il'l'ra Nev:ula 

ş i bogăţia ornamentală. priental;l._ciud construiesc ş i <leco
rează monumentele . Pc ele altă parte, artizanii decoratori 
m.auri crecazăpentmci'eştini -op.ei·e „mud.ejar" cu motive 
florale ş i pronunţ~1te reliel'uri. 

ArLa a.rabă e8te originală prin decoraţia Na lineal'ă, din 
care lipseşte Jio-nrarna naturii, a moti velor fl ornle ş i. a per-
sonajelor. · · 

Sălile şi cm·ţii]o interioare (patfos) ale palai.elor prezintă 
o ornamentică bogată, pereţii fond acoperiţi i la bază de 
panouri din ceramică emailaLă, cu desene geometrice 
(azulejos), iar în spat;iul de pînă la plafon cu stmciuri 
gravate şi policrome; suprafeţele ·cobite şi în relief, redu, e 
la cîţiva milimetri, reune c orrntmenLc cu mnlmi şi 
flor~tle. Linii drepte, împletito sau stele curbilinii 
compun minunate arabescuri în tente de o ru, bleu, roz 
etc. La plafon se disting proţ;ioase · marchet.ăl'ii, în t imp · cc 
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cupolele, sprijinite pe pandative cu scurte „ talactite", 
sînt ornate cu marchetărie sau mozaicuri. 

La Sevilla se poate vorbi, pe de o parte, de genul mai 
fantezist şi o ornamentică mai complexă ale artei monu
mentale care caracterizează La Giralda, minaret din se
colul al XII-lea, a cărui decoraţie este de o mare fineţe şi 
frumuseţe a detaliilor, iar pe de altă parte, de o reuşită a 
stilului „mudejar" realizat în construcţia alcazarului. 
Atrag atenţia în mod deosebit armonia proporţiilor curţii 
Demoisellelor, bogăţia şi varietatea decoraţiilor ei, sălile 
de la parterul acestui palat „mudejar", care reuneşte clădiri 
ridicate în secolele XII-XVI. 

C o r d o b a , o altă aşezare antică, fenic iană şi romană, 
ajunge pe vremea Califatului la cea mai mare înflorire. 
Oraş monumental, cu flori, grădini şi coloane vechi, cu 
labirintul de străzi vechi croite după modelul arab ş i 
moscheia veche (din secolul al XVIII-iea), cea mai mare 

3. Gr11n11cl11 - J\Urnmbra. Curleu leilor 

din lume după Oaaba din Mecca, cu o bogăţie de a rcuri şi 
coloaine, domină Guadalaquivirul. Oa într-o pădure străbaţi 
imensitatea interiorului moscheii constituit din 19 nave des
părţite de 850 de coloane din marmură, unite de arce 
duble de piatră albă şi · cărămidă roşie. Prin Puerta del 
Perdon (Poarta iertării) în sti l mam, dominată de turnul 
Alminar, în stil renascentist, se intră în Patio de los 
Naranjos (curtea portocalilor), pentru ca prin Puerta de 
las Palmas (poarta palmierilor) să se pătrundă în incinta 
moscheii. Aici atmosfera de austeritate a numeroaselbr 
coloane romanice este atenuată de ornamentica orientală; 
pereţi ornaţi cu o marc fineţe în mozaicuri, panouri în 
a labastru, arabescuri împodobind ambele părţi ale intrării 
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in mihrab (sec. X ), frumoase cupole în mozaicuri şi piatră 
sculptată destind şi farmecă pe vizitatori. 

După decăderea Cordobei, arabii se refugiază la G r a -
n a d a, ultimul bastion musulman din Peninsula Iberică. 
Este perioada de înflorire cînd oraşul produce cele mai pres
tigioase monumente. Dintre acestea a supravieţuit Alham
bra („Castelul roşu"), edificată pe o colină împădurită, 
cuprinzînd Alcazaba (sec. IX), partea cea mai veche a 
acestei fortăreţe maure, Alcazarul - magnificul castel, 
unul din exemplarele cele mai pure ale artei şi frumoasele 
grădini di puse în terase, cu alei de trandafiri de Oypre etc. 
ce se caţără pe bolte. O ambianţă afrimmă la care concură 
exuberanţa vegetală a grădinilor şi cea a liniei arhitectu
rale. La curţile interioare şi fîntînile arteziene ale magnifi
cului castel se aliniază arabescurile pereţilor cu bolţi în 
stalactite, cupolele ş i elegantele arcade. Capodoperă a 
Alhambrei, Sala ambascidorilor, acoperită de o cupolă 

?a. Gr11nad11 - A lh11mbr11. !\reude îu curteu le ilor. 

re~Llizată din lemn de cedru, este decorată în aziilejos ş i 
stuc ornamentat cu motive geometrice, arabescuri şi in
:scripţii celebrînd prinţii. 

Alcazarul, acest preţios monument arab, înconjurat de 
galerii şi numeroase coloane de marmură albă (124) ter
minate p'I'in arce, invită la meditaţie, fiind poate acea 
parte a Alhambrei care dă amatorilor de artă o idee mai 
completă asupra măreţiei palatului. 

Granada este considerată unul din cele mai frmnoase 
oraşe ale lumii, nu numai datorită acestei minunate po
doabe artistice din secolul al XII-lea, ci şi peisajelor ce le 
colecţionează ochiul călătorului cînd îl străbate sau cînd 
îl admiră de pe înălţimile colinelor sale, desluşind în depăr
tare zăpezile eterne ale Sierrei N evada şi Soarele Sudului. 
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- ·· PROFIL 

C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, AŞA CUM L-AM CUNOSCUT 

Acad. ŞTEFAN MILCU 

A trecut mai mult de un sfert de secol de cînd l-am 
cunoscut pe C. Nicolăescu-Plopşor . În acea zi, într-una din 
încăperile fostului Institut de antropologie din Bucureşti 
l-am aşteptat stăpînit de o explicabilă curiozitate şi cu 
convingerea că în acea perioadă critică pentru antropologia 
românească interlocutorul ar fi putut fi un valoros cola
borator. Şi nu m-am înşelat ! Îmi era cunoscut prin acti
vitatea lui complexă, dedicată diferitelor fenomene ale 
istoriei noastre şi culturii populare din Oltenia. Puteam 
spera că prin maturitatea, devoţiunea şi competenţa sa 
vom putea depăşi limitarea la antropo logia biologică con
temporană, aşa cum am primit-o prin tradiţie de la 
Fr. I. Rainer, fondatorul antropologiei în ţara noastră 
ş i al Institutului, ce i-a purtat o perioadă de timp numele1 ! 

Am primit, în 1'950, prin hotărîrea conducerii Aca,demiei 
R. P.R. din acea vreme, misiunea de a conduce această 
im;tituţie şi a orienta cercetările antropologice spre pro
blemele fundamentale ale originii omului pe teritoriul 
{;ării noa8tre, a le populaţiilor vechi ce l-au locuit ş i varia
bilităţii popu laţiilor eontemporane, integra.te în istoria 
şi cultm·a lor. Cercetări de mare interes, de ~Lmp lă cuprin
dere ş i dificultate, trebuiau să ne ofere în f inal rezultatele 
necesare, pentru elaborarea atla ului antropologic al 
populaţiilor contemporane, bazat şi pe cunoaşterea for 
melor de continuitate pe care numai antropologia istorică 
şi preistorică o putea rezolva. S-a evidenţiat astfel necesi
tatea dezvoltării, în interconexiune, a unei antropologii 
biologice, sociale şi culturale. 

C.S. Nicolăescu-Plopşor era omul de ştiinţă capabil 
să înţeleagă prin pregătirea ş i activitatea lui, interesul 
acestei noi per ·pective, de-abia schiţată parţial prin cîteva 
anchete sociale, conduse de D. Gusti, în colaborare cu 
Fr. I. Rainer în anii 1928, 1933 2 • 

Am sesizat de la prima noastră întîlnire puternica şi 
complexa lui personalitate, vibraţia interioară în abor
darea ideilor şi interpretarea faptelor, cunoaşterea pro
fundă a psihologiei ţăranului român, a culturii ş i mentali
tăţii lui. Nu voi uita niciodată atenţia concentrată şi 
privirea ochilor lui negri şi iscoditori, slaba adiere a firelor 
unei bărbi în care anii au înscris primele semne, în acele 
clipe care s-au dovedit hotărîtoare pentru colaborarea 
noastră de-a lungul a două decenii. 

Am reuşit de la prima întîlnire ă aruncăm unul spre 
altul punţile unei înţelegeri şi încrederi ce n-au fost nicio
dată dezminţite. A preluat fără ezitare conducerea şi mai 
ales completa responsabilitate a sectorului de paleoantro
pologie. 

Evidenţa activităţii organizatorice şi creatoare în acele 
decenii de colaborare ne arată contribuţia adusă de C.S. Ni
colăescu-Plopşor nu numai la dezvoltarea cercetărilor de 
paleoantropologie, dar ş i în acelea de investigaţie în teren 
a populaţiilor actuale. Sînt bine cunoscute dificultăţile 

1 Mileu Şt. M. , Dezvollarea cercetărilor de antropologie în {ara noa stră 
„Probleme de Antropologie", 1954, 1, 7-31. 

2 Rainer l~ r. J., Enquetes anthropologiques dan s /ro is 11i llages Roumaim 
des Carpalhes. Ecl . Monitorul oficia l, Bucureşli , 1917 . 
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investigaţiilor în localităţi izolate, lip ·a confortului citadin 
ş i nece, itatea unei psihologii aplicate la cele mai d iferite 
contingente populaţionale. Cu o putere de adaptare, entu
ziasm şi convingere neînvinsă, a obţinut ceea ce părea 
imposibilul pentru unele echipe şi a oferit un exemplu ine
galabil ce înseamnă şi ce importanţă are cercetarea de 
teren în antropologie. N-a fost un excelent executant al 
botărîrilor noastre comune, ci un incitator la abordarea unor 
probleme şi teritorii, devenind curînd un neobosit cerce
tător în complexitatea antropologiei româneşti. 

* 
Lui NicolăeRcu-Plopşor îi datorăm salvarea materialelor 

osteologice în numeroase şantiere arheologice, care în 
majoritatea cazurilor erau minimalizate în avantajul inven
tarului culturii materiale. Colecţiile Institutului de antro
pologie abundă în aceste documente ce ar fi fost altfel 
pierdute. Acest considerabil material a fost a, bordat ulterior 
de Dardu Nico lăeRcu-Plopşor care a reuş i t să depăşească 
în consemnarea ş i interpretarea lui semnificaţia biologică, 
detaşînd elemente ale cultul'ii materiale şi sp irituale în 
resturi osoase incinerate 3• 

Dar rolul lui C.S. Nicolăescu-Plopşor nu s-a limitat 
la această categorie de investigaţ; ie în anexă şi de salvare 
în colaborarea cu arheologii. E l a propu · colecţivului 
nostru, a iniţiat şi organizat prima investiga. ţie de paleoan
tropologie în peştera de la Baia de JJ'ier, cu intenţia de a 
descoperi resturi ale omului preistoric ş i ale cultmii lui 
materiale. Revenind cu stăruinţă în această zonă a obţ;inut 
materialele consemnate în preistoria României. În conti
nuare au fost investigate peştera de la Ohaba Ponor 
şi zona învecinată, incluzînd şi Cioclovina acolo unde 
I. Simionescu a găsit cunoscuta calotă crainiană, ·tudiată 
ulterior cu Fr. I. Rainer 4 • 

Convins, îmi repeta cu stăruinţă că omul preistoric 
n-a trăit numai în peşteri ş i în zonele climatice favora 
bile, dar cel puţin temporar şi pe terasele rîmilor. Ce~t mai 
conving~1toare dovadă, ce a confi1·mat ace t punct de 
vedere, o constituie descoperirea prepaleoliticului la 
Bugittleşti 5

• 
6 în Vîlcea. El a înscris în ~tcest fel ţara 

noastră în arealul european al antropogenezei . 
* 

Cmînd am fost solicitaţi prin construirea H idrocen
tralei de la Bicaz să întreprindem, sub patronajul Aca
demiei, investigaţi<.L complexă biologică, socială şi cul
turală a populaţiei ce locuia acea zonă a văii Bistriţei, 
acoperită apoi de ape. Deşi nu mai era vorb~1 decît par
ţial de o paleoantropologie po i bilă, s-a angajat, cu deplină 

a Nico l ăescu-P l opşor, Dardu, Wanda Wolski, E lemente. de demografie 
.~ i ritual fun erar la pop11la/iile veclli din Român ia. Ed. Acacl. R S. România, 
1975. 

4 Rainer F r. , Simion eseu C, „Sur le premier crane d' homme paliolihique 
trouvt! en Rownan ie. „An. Acacl„ Rom ." , Mem. scct. şt„ s. III , t. XIVII, 
Mem. 12, Bucu reşti, 1942. 

6 Nicolăescu-Plopşor, C. S., Nico lăescu-Plopşor Dardu , The poss ib/e 
existence o{ /he Prolohominids in Rumania's Vitta{ranchean, „Dacia", 
VII, 1963, p. 9. 

6 Nico lăescu-Pl opşor , C. S. , Nico l ăescu -Plopşor Dardu, Le prcpnleo
lithique en Roumanie, 11ne etape precoce clu proccssus cl ' hominisn tion, 
„C fAE ", Moscou , HJ64, 11 I, p. 25() - 259 . 
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responsabilitate, în conducerea cercetărilor istorice, de 
cultură materială şi spirituală . în acest fel un bogat 
material documentar a fost salvat de distrugere. Muzeele 
de la Bicaz ş i Piatra Neamţ conţin numeroase exponate 
culese în această expediţie . Publicaţiile monografice au 
con emnat variatul ~ i valorosul material cules, de la 
documente de arhivă, la dansuri ş i cîntece, limbă, obi
ceiuri, artă populară şi reprezentarea biologică a populaţi
ilor din valea Bistriţei 7, s. 

Cu acelaşi entuziasm ş i fără cruţare pentru oboseală 
şi cu riscurile unor ani adunaţi, a condus în teren inves
tigaţia complexă a t eritoriului Hidrocentralei „Porţile 
de Fier" cu un plan de cerceta,re mai complex şi mai difi
cil în comparaţie cu acela de la Bicaz. Atlasul Porţile de 
Fier ş i monografiile de specialitate îi consemnează pre
zenţa 9

• Îi datorăm mult în ceea ce priveşte salvarea res-

7 „ E tnogra fia vă ii Bi striţ e i ", E d. Comitetului de c ull11ră ş i e duca ţie 
socialistă , jud. Neamţ şi a Grupului de cer cetări complexe Bicaz a 1 Acadc 
m iei R. S. România , P . Nea mţ., 1973. 

8 „Arta populară pe va lea Bistriţei" , E d. Aca d. R. S. Rom ânia , 1969. 

turilor istorice ş i culturale ale aşezării Ada Kaleh şi pro
punerea, ca cel puţin in parte, să fie refăcute cetatea ş i 
unele monumente istorice în insµla Şimian. 

Un rol mai puţin cunoscut , dar tot atît de caracteris
tic pentru personalitatea şi ataşamentul pentru Oltenia 
natală, il constituie iniţierea creării Centrului de iston:e, 
f i lologie şi etnografie al A cadem1:e'i R.P.R., în Craiova,. 
S-a ·trăduit cu o convingere ş i competenţă inegalabile să-l 
aşeze într-un local reprezentativ, să iniţ ieze primele colecţii 
ş i manifestări ştiinţifice . 

* 
Sfîrşitul l-a surprins mai devreme decît ne este îngă

dui t în ex istenţa noastră trecătoare . A primit-o cu resem
narea culeasă din înţelepciunea poporului nostru. A murit 
demn într-o cameră de spital din Bucureşti, înconjurat 
de afecţiunea noastră întristată şi de respectul ce ni-l 
inspiră opera sa ştiinţifică ş i devoţiunea pentru cultura 
milenară a poporului nostru. 

0 V11l cănescu R. (coordon ator) , A liasul Porţil e de Fier, Colectivul de 
ce rce tări complexe Porţile de Fier a l Academiei R. S. România , E d . Acad . 
R. S. România, 1972 (în limba rom ână ş i e n gleză ). 

AMINTIRI DESPRE C.S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR; ÎNCEPUTURI 
ÎN ARHEOLOGIE 

Prof. univ. dr. doc. RADU VULPE 

De regretatul meu prieten şi coleg Oonstantin S. Nico
lăescu-Plopşor mă leagă vechi şi preţioase amintiri. Era 
în anul 1920 cînd ne-am întîlnit pentru prima oară, ca 
studenţi, la cursurile Secţiei de I storie şi Geografie a 
Facultăţii de Litere din Bucureşti, predate de somităţi 
ilustre, ca Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Simeon Mehe
dinţi, Vasile P ârvan, Gheorghe Murnu. Îmi revine în 
minte imaginea lui de atunci : o figură oacheşă prelungă, 
purtînd, în t otal contras t cu moda., o mustaţă mare cu 
vîrfurile lăsate în jo , pe care m~1i tîrziu avea s-o comple
teze o abundentă barbă, dîndu-i o aparenţă impunătoare 
de patriarh din alte vremuri. Da,r sub înfăţişarea sa cu 
tendinţe hirsute, manifest a un suflet deschis ş i atrăgător, 
o fire dinamică şi jovială, mereu gata de o glumă potri 
vită ş i inofensivă , precum şi un spirit inteligen t şi sprin
ten, cu un t alent înclinat deopotrivă spre literatură umo
ristică şi spre preocupări ştiinţifice grave. Prietenos, lipsit 
de ambiţii vane, de veleităţi prezumpţioase, de suscep
tibilităţi, totdeauna bun tovarăş de studii ş i de voie bună, 
se bucura de simpatia generală a colegilor. P aralel cu 
studiile universitare, el se îndeletnicea ş i cu cercetări 
ştiinţifice personale, in domenii care îl pasionaseră încă 
din fragedă adolescenţă : pe de o parte etnologia , p e de 
alta arheologia preistorică, discipline care la acea dată 
încă nu-şi aveau un loc în programul învăţămîntului de 
la noi. · 

Era de origine din judeţul Dolj, fiu de plugar, 
harnic gospodar din satul Plopşor, al cărui nume el ţinea 
incă de pe atunci să-l adauge la al său propriu ca o măr
turie de neţărmurită dragoste pentru locul său natal, 
de care s-a simţit legat toată viaţa, prin toată fiinţa şi 
prin toate aspiraţiile sale. Atracţia lui pentru etnolo: 
gie se datora mediului rural din care provenea ş i care 
încă din anii copilăriei imprimase minţii sale iscoditoare, 
precum şi sensibilităţii sale receptive, curiozitat ea pentru 
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manifestările tradiţionale ale spiritului popular . înregis
trase în memoria sa un adevărat t ezaur de observaţ ii 
asupra diferitelor aspecte de viaţă etnografică ale ţără
nimii, îndrăgindu-le trainic, de la formele de locuinţe şi 
mobilier, de la costume, unelte, artă decorativă , pînă la 
producţiile de folclor ş i la subtilităţile de grai dialectal. 
Adesea ne încînta cu znoavele ş i poveştile lui rostite în 
cerc amical ori scrise ş i chiar tipărite , mai totdeauna 
cu o vervă umoristică, născocite din propria sa. fantezie, 
dar pe făga~e oferite de fol clorul caracteristic oltenesc. 
Nu pregetase să se intereseze chiar de traiul atît de 
deosebit al \;iganilor, cărora, le- ~L deprins limba, făcîndu- ş i 
o petrecere din a o sistematiza gramatical ş i a o exprima 
în ver suri. 

A doua lui pasiune, arheologia , căreia pînă la urmă 
îi va acorda precădere şi care îi va determina locul prin 
excelenţă în ştiinţă, îi vene~1 de asemenea din adolescenţă , 
de acasă . În apropierea satului ·rLu Plopşor, la Sălcuţa, 
se afla o colină cu resturi neolit ice numită „Piscul Cor
nişorului" , unde, în 1916, tînărul arheolog moldovean 
Ion Andrieşescu, întors de curînd de la studiile sale din 
strrLinătate , a început săpături sistematice. De la primele 
lovituri de hîrleţ, elevul de liceu Constantin Nicolăescu, 
a cărui curiozitate era primită cu înţelegătoare îngăduinţă 
de cercetătorul specialist, se afla la faţa locului fără să-i 
scape din ochi nici un ciob descoperit ş i nici un amănunt 
de metodă . Curînd săpăturile aveau să fie întrerupte de 
intrarea României în războiul din 1916 - 1918. În vara 
următoare , pe cînd Andrieşescu se afla mobilizat pe 
frontul din Moldova, iar Oltenia suferea rigorile ocupaţiei 
inamice, a venit şi ilustrul savant Carl Schuchhardt de la 
Berlin să practice săpături în acel loc de lîngă Plopşor. 
Şi de data aceasta , tînărul şcolar român, rămas ca ne
vîrstnic în t eritoriul ocupat, da tîrcoale lucrărilor, cău
tînd să fie în curent cu tot ce ieşea din solul plin de hîr-
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buri şi de silexuri străvechi. După. libera.rea ţării ş1 iz
bînda idealului naţional, el a mai avut prilejul să as i t e 
la explorarea P iscului de la Sălcuţa în 1919 -1920, cînd 
.Andrieşescu şi- a reluat activitatea de acolo . .Acum el ter
minase liceul şi intra la Bucureşti la facultate, unde venea 
cu o iniţiere în arheologia preistorică, ştiinţă pe care 
nimeni dintre noi, colegii săi, n-o cunoscuserăm încă.. La, 
acea dată, acea.stă specialit~tte era cu totul nouă în ţar<1i 
noa tră şi cei mai mulţi istorici încă o mai priveau ; .i 
dispreţ ca străină de ştiinţa lor, pe care nu o concepeLu 
decît în funcţie de izvoare scrise . .Abia un an mai tîrziu 
avea să-şi facă o timidă intrare în programul universitar 
prin abilitarea ca docent a lui Ion .Andrieşescu, care, sus
ţinut de autoritatea lui Vasile Pârvan şi de lărgimea de 
vederi a lui Gh. Murnu, va putea să-şi înceapă, pe lîngă 
catedra de arheologie a acestuia, cursurile libere de pre
istorie, cele dintîi din România, preludiu la catedra pro
prie de mai tîrziu. 

între timp, în ·ă, tudentul Nicolăescu-Plopşor deja 
colindase cîmpiile din jurul Capitalei, în căutare de urme 

· trăvechi, descoperind puncte de interes arheologic nebă
nuite pînă atunci, de pildă pe malurile Oolentinei, la 
Herăstrău şi pe ale Dîmboviţei, la Ciurelu, devenind aştfel 
cel dintîi cercetător al preistoriei Bucureştilor. Totodată, 
pornind de la un vîrf de ·ăgeată de bronz găsit izolat 
deasupra straturilor neolitice de la Piscul Cornişorului, 
postula, cu bune argumente, confirmate ulterior, pene
traţia scitică în Oltenia şi publica un mic studiu cu 
1 nsemnări asupra agriculturii preistorice de pe pămîntul 
României, remarcabil la acea dată pentru originalitatea 
preocupării, ca şi pentru utilizarea foarte judicioasă a 
metodei comparative, pe baza unei largi informaţii, ates
tind încă de pe atunci maturitatea de gîndire critică a 
unui om de ştiinţă stăpîn pe mijloacele sale de investigaţie 
şi de interpretare . 

Dar dacă el se afirma ca primul tînăr din generaţia 
noa,stră care cuprinsese în preocupările sale interesul pentru 
îndepărtatele milenii fără scriere, nu era singurul care se 
pa,r:; ionase pentru cercetarea resturilor materiale ale tre
cu tului. Mai erau doi : unul era colegul Grigorie .Avakian, 
C'.1re, ca licean, elev al lui Paul Nicorescu, participase activ 
Ia săpăturile acestuia din anticul oraş elenic Tyras, iar 
celălalt era cel ce scrie. Mă simţisem şi eu atras încă din 
copilărie de evocatoarele antichităţ i romane din Dobrogea, 
pe care la diferite -vîrste avusesem prilejul să le cunosc, 
îmi desfătasem imaginaţia pe ruinele cetăţii de la Oava
clar (azi Plopeni) ş i pe temeliile de edificii de la Tomis, 
iar în 1916, cu puţin înainte de izbucnirea războiului, pro
cedasem la cercetări a idue de-a lungul valurilor dintre 
Ocll'navoda şi Constanţa . Deopotrivă uniţi în pasiunea 
noastră pentru arh eologia de teren, noi trei am format, 
un grup, la care s-a adăugat de la început şi colega noastră 
de studi i în istorie antică Ecaterina Dunăreanu, încă de 
atunci promisă a-mi fi statornică tovarăşă de ştiinţă şi 
de viaţă. Ou toţii a,desea ne întreţineam în discuţii savante, 
mai ales asupra antichităţilor preclasice, domeniu în care 
cuvîntul de primă competenţă era al lui Plopşor, dar care 
ne atrăgea din ce în ce mai mult şi pe ceilalţi trei de cînd 
mmam cu asiduitate cursurile noi ale lui I. .Andrieşescu. 

După exemplul lui Plopşor, ne-am deprins şi noi să 
cercetăm terenul cu ochii după cioburi preistorice. Sînt 
două acţiuni demne de amintit în această privinţă : o 
recunoaştere a mea personală la Piscul Orăsanilor pe Ia
lomiţa şi alta în grup, a tuturor patru, la Tinosul pe Pra
hova, ambele cercetări pornind de la nevoi~t de documen
tare pentru studiul meu „Bărăganul în antichitate", pe 
care, la îndemnul profesorului nostru Simeon Mehedinţi, 

· îl redactam atunci, cu preocupări deopotrivă antropo
geografice şi istorice, închinîndu-1 ţinutului meu natal. 
Oele două cetăţui fuseseră cercetate cu o jumătate de secol 
mai înainte de pionierii diletanţi ai arheologiei Cezar Bol
liac şi N. Beldiceanu, dar, din lipsa unei pregătiri ştiin
ţifice pertinente, cam inerentă timpului lor, originea şi 
data obiectelor recoltate de ei rămăseseră destul de enig
matice . .Acum, din amîndouă locurile am cules o cantitate 
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mare de ceramică, prezentînd o asociaţie de categorii 
diverse, dar contemporane, parte de factură primitivă, 
parte lucrate la roată într-o tehnică superioară, iar unele 
cioburi proveneau chiar de la vase de origine greacă şi 
romană. Ni se impunea concluzia că ne aflam în faţa a 
două aşezări din vremea geto-dacilor. 

În sincera modestie a activităţii noastre, pe care o 
consideram mai mult ca o delectare particulară, nu ne 
gîndeam la ce consecinţe importante putea să ducă aceas
tă constatare pentru progresul ştiinţei. Nu făceam prea 
mult caz de descoperirile noastre şi nici măcar nu ţineam 
să le aducem la cunoştinţ~t profesorilor noştri, socotindu-le 
prea banale. Dar ne înşelam. Gr. .Avakian i-a arătat în
tîmplător lui Vasile Pârvan cîteva din materialele aduse 
de mine de la Piscul Orăsanilor, care l-au interesat pe Ma
gistrul nostru atît de mult, încît în prima duminică a 
ţinut să fie condus la faţa locului, luîndu-ne în maşina lui. 
Din primul moment Pârvan şi-a dat seama de importanţa 
staţiunii, care ocupa pe malul Ialomiţei aceeaşi poziţie 
de prim ordin pe care o avea pe malul Siretului cetatea 
de aceeaşi epocă getică de la Poiana cercetată de el însuşi 
în 1913. Din acea zi Pârvan era cîştigat pentru iniţiativa 
cercetărilor noa:;tre . .Aflînd şi despre constatările noastre de 
la Tinosul a ţinut să meargă şi acolo, ş i curînd, avîndu-1 
cu noi pe O. Plopşor, am vizitat această staţiune de pe 
Prahova, făcînd recunoaşteri apoi, în restul zilei, şi în alte 
locuri din regiune, ca Măneşti şi Coada Izvorului. În săp 
tămînile următoare Magistrul a continuat acest gen de 
cercetări în numeroase aşezări preclasice din judeţele 
Ilfov şi Ialomiţa . În 1923 avea să dispună a se face săpă
turi sistematice în aşezările geto-dace, începînd prin a-l 
delega pe I. .Andrieşescu cu aceea de la Piscul Orăsanilor, 
la care am participat şi eu. 

în activitatea personală a lui Vasile Pârvan se petre
cea o cotitură hotărîtoare pentru progresul arheologiei 
în România. De unde mai înainte preocupările sale se limi
taseră la antichitatea clasică, acum i se deschidea o cale 
nouă, rodnică, spre luminarea trecutului geto-dac, pe 
care avîntîndu -se cu spiritul său pătrunzător ş i cu înalta 
sa ştiinţă, cu o putere de muncă necruţătoare, avea să 
ajungă la strălucita sa sinteză de protoistorie „Getica". 
Totodată, luînd act de pasiunea grupului nostru pentru 
a semenea cercetări, el s-a gîndit să-i atragă şi pe alţii 
dintre studenţii săi în această direcţie, organizînd, cu forţe 
multiple, o activitate de explorări, din ce în ce mai 
amplă şi mai stăruitoare, care cuprindea ş i epocile mai vechi 
decît cea getică. Şi astfel şcoala sa de arheologie, restrînsă 
pînă atunci la şantierele greco-romane din Dobrogea, se 
dezvoltă îmbrăţişînd întregul teritoriu şi întregul trecut 
multimilenar al patriei . .Această şcoală se află la baza 
activităţii ştiinţifice care, şi după moartea prematură a 
creatorului său, va spori cantitativ şi calitativ, din gene
raţie în generaţie, pînă la impunătoarea afirmare de azi 
a arheologiei româneşti. Am fost martor şi participant la 
această măreaţă evoluţie şi, oricît mi s-ar părea de con
trastant mie însumi, trebuie să recunosc, după mai bine 
de o jumătate de veac, că, dacă meritul ei revine covîrşi
tor lui Vasile Pârvan şi în parte ş i lui Ion .Andrieşe ·cu, 
prilejul de la care a pornit a fost oferit de micul nostru 
grup de patru studenţi din anii 1920-1924, în care rolul 
stimulator l-au avut exemplul şi iniţiativa lui Constantin 
Nicolăescu -Plopşor . 

Dar odată cu sfirşitul studiilor universitare acest grup 
avea să se risipească. Soţia mea şi cu mine, după ce ne-am 
luat licenţa cu Vasile Pârvan şi am executat săpătmile de 
la Tinosul, începînd şi lunga serie a acelora de la Poiana, 
ne-am completat studiile la Roma şi la Paris; .Avakian 
avea să şi le facă pe ale sale la Roma, apoi să se consacre 
învăţămîntului secundar, iar Plopşor, trecîndu-şi licenţa 
în geografie cu S. Mehedinţi, cu o teză de etnogmfie „ Bor
deiul în Oltenia", avea să ţină cîtăva vreme o catedră de 
liceu, dar mai ales va desfăşura o activitate culturală 
multilaterală în Oltenia sa, continuîndu-şi în primul rînd 
cercetările arheologice, axate în special în direcţia paleo
liticului, domeniu în care va deveni o autoritate de fairnă 
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europeană. Teza sa de doctorat „Le pa,leolitbique en Hou
manie", reprezintă nu numai în abundenta sa bibJioO'm
fie, dar în general în litera tura de specialitate, un tr~tat 
de arheoloo·ie dintre cele mai valoroase . 

Ne-arn ma, i în tîlnit spora,dic între t imp, cu diferiLe 
prilejuri şL ii nţ i fice , i:-1ir după 23 Augn t-; L 1944 ne-am rcgă:-\i t 
colegi la BncureşLi în Institutul de a,rheologic, în cadl'ul 
căruia el a depus o muncă asiduă, creînd o şcoală în aceas
tă specialita te şi conducînd săpături în diferite părţi H,lc 
ţării , cu rezultate epoc::1ile. E destul în această privinţă să 
amintesc contribnţi::1i sa hotărîtoare la studiul G1,iltun:1: de 
priind p e baza valorificării pe care <li făcut-o descoperi
rilor din Valea Dîrjovului, precum ş i la, ev idenţierea acti
vităţii hominidului v illafranchi~rn de la .731,1,giuleşt·i (în 
valea Olteţului), australopitecul Hi cărui existenţă el a 
preconiza t-o pentru prima oară în Europa, dovedind-o 
prin constatări t ipologice, stratigrafice ş i O'eoclimatice 
incontestabile. A fost şi un neobosit ş i priceput orga,nizator. 
Ajunge ă amintesc, sub acest aspect, pe lîngă contribu
ţia sa mai veche la întemeierea .Muzeului a l'heologic al 
Olteniei, că lu i i se datoresc crearea ş i organ izarea Centru
lui şt iinţific de la Crn,iova al Aca,demiei Republicii Socin,-

li::;t,c R omâni<1i , pc e:-t t·c 1-Hi condu s pÎJ1ă în ulLlma, cl ipă 
e::1i membru cores ponc'lent al a,ceste i :-rn1n·eme in,·tiLuţ;d 
culturale. 

.Mo<1i~'tea :·;n, _ir~ 1968, c~1re l-a surpl'ins în plină forţă crna
t?;t,l'C', crn d <li?t1v1t::1itea i:i<t şt iin ţ ifică producea roade bogate 
ş 1 <l~ cea .mai1. alCR:Hă c::1ili ta,te , a îndolia t ş ti i nţ~u arheoloo·iei 
romanc,;t1 pnn pierderea, unuin, din tre cei ma,i vrcd~i ci 
HlujiLori a i Hă i. 

Îl. văzui:;cm d.oa,~· cu <louă .luni îna inLe de fatalul sfîrşi t. 
Se 1.)ltngea de i>Uferm t::1i c::1ire Îl rode:-1i orO'anismul ş i cu to?te 

<oJ • "' ' o _, ·~ 

c~ nu-ş 1 mtrerupseHc munca, prevedea ineluctabilul vel'-
d1ct a,~ deHt,~nului. Mi s-a, .'pus <le cei care ::un stat de vorbă 
c~1 el m u ltu!iele zile că , redepănmdu-şi trecutul pomenea 
ş1 deRpre mme, despre începuturile noastre ., tiinţifice ş i 
despre cola.bot'arca, arheologică Hi grnpului nostTu studen
ţ;eR? de od i~rn ioară . 9 u pioasă emo ţie răspund acesLei 
ultune cl.ovez1 ele :-tfccţnme, cu ca,re ne-a, l)ărăs it întrn eter
n itate, că Amintirea, H<t va, fi totde<.1ium1 vie în sufletele 
n~astrn şi~ că numele său, legat ele atîtea izbmzi ale ştiin
ţ;e1! . VHi tra1 to~t ~tît~L cîy strălu cirea, a,!lieologiei româneş t; i , 
ht rn cepu tul c.:ar01a Hi sem teia,t ~ i energi::1i spiritului său. 

C~ S. NICOLĂESCU-PLOPSOR 
' 

Dr. LUCIAN ROŞU 

Cu zece ani în urmă, în 1968, a l'heologia ş i muzeolo O' ia 
românească pierdea, .prin C. S. Nicolăe cu-Plopşor, nu 
numai un neobosit cercetător şi ctitor ele inst i t uţ ii de ', ti in
ţă şi cultură ci ş i un creator <le şcoală în cercetarea celei 
mai îndepărtate şi mai greu descifra,bile perioade din irito
rie, epoca pietrei ciopli te, paleoliti ul. 

P ersonali tat e cu o pregătire mul tila terală , prodns al 
şcoli i istorice româneş ti, condn ă de marele 1-lavant Vasile 
P:kvan, C. S. Nico lăescu-Plopşor se aşază , prin contr i
buţia sa majoră la dezvoltarea ştiinţelor în România, 
în galeria oamenilor de ::;eam ă . Ş i poa te că arheologi ~L 
românească de cercetare a paleoliticului nu ar fi a t in s 
cotele înalte la carn se află, dacă erudi ţia , spiritu l 
ol'gan iza toric-practic, neobosita ::;a preocupa,re nu num a i 
de a scoate la lnmină noi ş i incontestabile dovezi ale de
monstrării desfăşurării pe terito l'iu l României a procesului 
de antropogeneză, cu p rincipalele sale verigi d in ace8t 
lung lanţ, dar şi de a crea specialişt i din rîndnl celor pasio
naţi de aceste probleme, nu ar fi realiza t o înmămmchiere 
armonioasă în întreaga sa muncă, înt re cercetător, da ·căl 
ş i om de cultură-vizionar. 

Di ·cipolii săi l- au admirat nu num ai pen tru cali tăţile 
sale dintre care am menţionat num ai cîteva , ci ş i pentru 
deosebitul »ău t alent de a transmUe cunoştinţe izvorîte 
dintr-o complexă cunoaştere . Arheolog, ştia să citească, 
aşa cum puţini au renşit, stratigrafii; va, tele sale cunoş

tinţe ii permitean să facă, pe loc, pe marginea ~anţnlui 
în faţa noastră, detel'minări paleo-faunistice sau geomor
fologice cu o precizie ş i o uş nr inţă care declanşau admira
ţ ia . 

Comentariile sale asupra materialului rezulta t, ~ 
1;ehnicii de săpătură, erau lecţii de înaltă ţinutfL ş tiinţifică . 
Corectitudinea , spiritul de echipă şi de sacrificiu, marea sa 
bunătate sufletească şi dorinţa ne. tăvilită de a comunic::u 
opini ile ·ale - de fi ecare dată argument::1it e - recept ivi-
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t aitea l:oi, părerile celodililp, indiforcnt de vîrstr1, ş ti in tn, <le a, 
,·e a,dap t::1i tuţmor împrejurări lor, ne înfă~i.,ea,ză po'dret;ul 
omului Rupcnor, ::udevămtul ui s:oi,v::1int . 

„ N imic demn ele <li fi hmt în 8e::1imrL nu scăp :oi, obRervn.
ţulor 8ale. Nu străbătea. n ici un sat în mtre să nu se opre::ts
cft la, „ta,ină" cu bătrîni i , in di. cu tiile cu c::1ire folosea 
Jir:1b~jul intcrlocnLor ~Llui cu ce<.1_m::1i i m'.°"re naturaleţă , des
trarnmcl de la bun mceput once barieră ce . -ar fi i,· ca,t 

C. S. Ni coh'iesc u-l'lo11şol', „ J,r1 Cui1111 Turcului" 19G4. 

între omul simplu ş i cel învăţat . Do fiecare dată nota 
totul: da~ă cineva fli g~sit pe undeva „cremene de scăpă
rat", d::uca <li HCOB cu plugul sau cu .·ap ::1i oase de mfaşi" 

. b . d 1 ' " < ' BHiu „c10 un e o~, e groas.e de p~ alte t impuriu, dacă prin 
vreun pod de C<tsa nu mai are cmeva ~Lruncate cătrinţ·e" 

" • " J sau „oprege , „cmpa.ge" sau „pri. ·tolnice" înscrisuri 1)e 
' l d ~ V ' V) ' " p10 e e Cflipra Raiu capr1oara' sn,u „ cărţi vecl1i '·' . 
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oLa LoL Lirnpul exprc.· ii locale, legende, cînLccc vechi, 
snoave, pove ·tiri istorice, aduna cu grij ă „vechitmi" ce 
luau apoi calea muzeului pe care l-a condu. ş i dezvoltat şi 
în care a investit mulţ i ani din activitatea sa : llf1,t,zeul 
Olteniei dfr1, Ora1:ova . 

.Ar fi greu de alc~Ltuit o li · tă fă l'ă omisiuni a muz elor 
din ~ara noastră care au benefi ci;-1t de spijinul său nemijlocit 
ş i care, astăzi, au în colecţiile lor rodul muncii acm;tui 
mare om. 

Muzeele din raiova, Drobeta-Turnu Severin, Slatina,, 
Corabia, Cara,ca,l, Tg. Jiu, R,îmnicu Vîlcen,, ibiu , BacrLu, 
Piatra Neamt, Braşov, Baia Mare, Călăra,~i , Ora,dca, 
Deva, Suceava, Gala~i, Giur 0·iu, .Alexandria , Luo-oj, sînt 
cîteva dintre cele ca,re se pot mîndri a8 tăzi că au colaborat 
cu O. S. Ni colăe cu-Plop.;or ş i de la care cei mai mulţi dintre 
muzeografii noştri tineri sau vînitnici au avut de învă \,at. 

E ste bine să amintim aici ş i cîteva, dintre instituţiile de 
.; Liin ţă ~i eul tmă ctitorite de neobosita, ş i ferventa ::m 
1msiune. 

Îna,inte de cel de-al doilea război mondial, întemeiază 
.Arhivele S tatiiltli dfri Craiova, pe care le-a, condus în calitate 
de director onorihc, mai apoi t itular ; pune b i:tzele mai 
multor rev i::;te : „Gînd Ş 'i lovă oltenească" , „S1.ijlet olte
nesc", „ Si~flet românesc" . Nu putem men ţiona aici înt reao·a 
::;a a,ctiv itate chu nu Re poate 8~L nu amint im că la Craiova, 
om: de c:n e Re lea,gă mul te din tre înH\,ptuirile Rale, a fo Rt 
unul dinLrc înfoca~ii Rm tini'\,tori ai ideii ncccs i ti'liţ ii 
înfiin ~~Lrii un <' i Un'ivers 'ilăţ i în ace::; L ma,rc şi vechi centru 

1n gura „Peşterii Haiducilor" ilc la U:lilc Jlc1·c11larw , rnrrn. 

de ·ultm·ă al ţării. Vi::;ul ."ău <t căpăLat con Lunui pr>ciHe 
ş i va avea satisfacţia , iar noua in„t ituţ i.e ele învăţărnîn t 
superior instea, de a fi profesor .: i ef de ca,tedră de istor ie, 
pînă în ult imele clipe ale vieţii Ralc. 

P;-t,ralel cu munca de sădire în HuHctulc Lincrilor veni~i 
de pc toate meleagurile ţării, a tlrn,gostei fa, t,,ă de t.recutiul 
istoric al poporului nostru, - prelegerile Ral ~wînd o 
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coloratmă apar te rezultată nu numai din spiritul său de 
erudit, dar şi din t alentul oratoric recunoscut - C.S. Nico
lăescu-Plopşor este şi ctitorul şi primul director al Oentriilui 
de istorie , f'ilolog'ie şi etnograf ie al .Academiei, înfiinţat la 
Craiova în 1966 şi înzestrat prin mun a sa fără preget cu o 
bibliotecă documentară de mare valoare . 

.A găsit timp şi forţa ca între cursmile la Universitate, 
munca la .Academie să conducă şi cercetările arheologice 
din zona „Porţilor de Fier", aplicînd aici, cu mult succe , 
experien\;a cî ş tigată pe parcursul a mai multor ani de con
ducere efectivă a cercetă,rilor arheologice din zona lacului 
de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz, prima cercetare 
complexă, de mare anvergură or0·anizată în ţara noastră. 

în cadrul acestor cole tive a creat şi perfecţionat noi 
specialişti care mai apoi au căpătat D'irul însuşirii meseriei 
sub îndrumarea sa. P aradoxal, dacă în multe alte cazuri, 
după un t imp, elevii manifes tă tendinţa de a se degaja 
de ·ub t u tela profesională, elevii lui Plopşor, în general, 
doreaii să rămînă cît mai mult în preajma sa. Lingă profe
sorul Plopşor, foştii elevi aveau deplina libertate de lucru 
prin1eau conducerea, unor puncte de şantier încă din stu
denţie - , puteau, fără a, fi timoraţi, să-ş i exprime opiniile 
chiar da ă, uneori, acestea nu emu în deplin acord cu cele 
ale profesorului; emu îndrumaţi cu multă atenţie pentru a 
nu lăRa impresia că sînt „dădăciţi" , le era OTganizat timpul 
liber în cel mai plăcut ş i folo itor mod po ibil : v izite la 
şantierele arheologice vecine, la, monumentele istorice din 
zonă c1,c. 

C. S. Nicohles cu-l'lo11şor cu 11ror. Moroş an I.N. 11e valea lJîrjovului. 

P rofes orul Plopşor avea o vorbă a sa, pe care nu de 
puţine ori ne-a, spus-o, numai că , din nefericire, nu toţi 
au a,uzit-o şi înţele. · - o: „trebiiie să Şl'i 'i să faci p iatra (unealta 
de piaLrit n.n. ), c1:obu.l să vorbească" şi de asemenea că : 
„numai oii 111iil1:11ietn:e nii po:ti .face arheologie" . .Aluzia ·a 
fmirte directă se îndrepta pre cei care - şi din păcate mai 
avem arheologi ş i azi care nu reuşesc ·ă depăşească acest 
stadiu - cad ÎJ1tr -un exagerat „tehnicism", către cei 
care consideră mă ·urătoarea, cu .;uLlerul, începutul şi 
~fir~itul arheologiei, că dacă o aşchie au lamă e te cu 
2 - 3 mm mai mare sau mai mică decît alta, trebuie musai 
::;ă .. ·t;-ibilim două faze ale unei culturi sau, de ce nu, chiar 
două cultmi , parcă omul epocii paleolitice ar fi confecţionat 
p iesele cu şublerul! Nu neO'ărn importanţa metodei t ipo
logice, clar , foto ·irea numai a a,ce.·t ei metode, este cel puţin 
pcricul oa8ă pent ru ştiinţă . A rămîne la st adiul descrierii 
t ehnice ~· i dimensionale a pieselor, a ne opri la alcătuirea 
unor tabele statistice, fără a merge mai departe la inter
pretări are să ducă la recon, tituiri de ordin economic, 
social, cultm al etc., în eamnă a face o treabă meşteşu
gărea că şi nu una ştiinţifică de scriere a 'iston:e·i. 

De a,ceea vorbele pline de duh ale profesorului, sub
liniate mai sus, atrăgeau aten ţia asupra necesităţii conclu
zionării, finalizării cercetării prin stăruinţa de a fac 
„p'iatra să vorbească" . 
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Nu de puţine ori s-a întîmplat că ne petreceam nopţi 
întregi pînă spre orele 4 -5 dimineaţa, de vegbe, el nefiind 
niciodată prins de oboseală, discutînd şi rediscu tînd i tuaţii 
şi făcînd analogii pe marginea pieselor i eşite în săpătură de 
sub lama şpaclului. De altfel în atari discuţii se luau botă
rîri de o covîrşitoare importanţă pentru a l'heologie. Era 
o noapte din primăivara lui 1965, pe atunci ţineam cursmile 
de istorie veche a României ş i veche universală la F acul
tatea de i torie ş i geografie din Craiova; împreună cu 
arheologul G. Popilian de la Craiova, am alcătuit planul 
- , ub îndrumarea profesorului - de aplicare practică a 

unei idei care s-a n:facut atunci : necesitatea cercetării 
exhau tive a insulei Şimian, pe care mma să fie recon-
truită cetatea Ada-Kaleh. Şi dacă nu ar fi fo ·t acea 

noapte, poate că nu ar fi fost scoasă la lumină aşezarea 
pescarilor daci care au sălăşluit aici, atît înainte de Bm e
bi, ta, cît şi în timpul său. 

Tot la fel s-a născut şi ideea necesităţii inve::; tigării zonei 
de nord-vest a judeţului Mehedinţi, necunoscută arheologic 
pînă în anul 195 , cînd subsemnatul - director pe atunci 
al Muzeului „Porţile de Fier" din Drobeta-Tl'. Severin -
l-am însoţit pe profesorul Plopşor, împreună cu E. Bujor 
„i Maria B itiTi, în regiunea Cireşu-Poden i-Maro·a-Balta
Godeanu. Cu ocazia cercetărilor din acel an, colectivul de 
·ub conducerea ·a a identificat şi. de coperi t mai multe 

cuptoare de redus minereul de fier, care mai apoi, în c::i,m
paniile de cercetări ce au urmat, făcute de no i, ne-au 
penni" documentarea asupra primelor şi celor mai vecb i 
dov zi ale generalizării met almgiei fierului la geto-daci 
(dec. V - IV î.e.n.); faptul ne obligă la noi consideraţii cu 
privire la. gradul înalt de civilizaţie al strămoşilor noş tri 
geto-daci, civilizaţie care a constituit baza acelei opere 
de mari proporţii pentruîntreaga istorie veche europeană, 
care a fost statul centralizat şi independent dac, constituit 
de Burebista. 

Ar fi poate mult mai multe de spus, despre acest mare şi 
iubit da căl, clupă 14 ani de muncă alături de persoana ·a, 
clar multiplele sale calităţi, intensa „i fecunda , a act iv i
tate ar merita, poate, un volum aparte în care :-;ă fie cu
prin e toate preocupările sale pornind de la arheologie, 
istorie, etnografie ş i folclor, geografie ş i paleontologie şi 
continuînd cu cea de scriitor şi profesor sau de activist 
social. N c rezumăm la această rubrică „Profil" să 
creionăm unele dintre ipostazele în care l-am văzut şi 
preţuit pe acest om căruia-i da torez mult în pregătirea şi 
perfecţionarea me::i,, în modul modern de a înţelege arheo
logia şi rosturile ei. 

Credem că se cuvine , ă subliniem aici şi cîteva dintre 
mal'ile sale contribuţii ştiinţifice în domeniul arheologiei 
pal oliticului din România , dintre care nu puţine sînt 
acelea de importanţă majoră pentru începuturile istoriei 
bătrînului continent al Europei . 

Credem că cea mai importantă contribu ţ ie a sa, în 
afară ele faptul că a fost întemeietorul şcolii moderne de 
arheologie a paleoli t icului din România,, este descoperirna 
de importanţă fundamentală pentru cunoaşterea înce
puturilor procesului de antropogeneză pe continentul 
european, de la Bugiuleşti, j ild. Vîlcea. Recunoscută pe 
plan intern şi internaţional, cu unele rezerve izvorîte, 
credem, mai ales din ineditul situaţiei, descoperirea de la 
Bugiule„ Li reprezintă prima '• i cea mai veche dovadă a 
ex istenţei unei activită~i de confecţionare a uneltelor, din 
o, , ele către o f iinţă dotată cu capacitatea de a gîndi. 

De coperirile, mult mai tîrziu făcut~ la Sandalja în 
Iugoslavia, a unor unelte de os de acela. i facies şi clin 
aceeaş i perioadă - villafranchian - au darul, acum, să 
ajute la înlăturarea şi a acelor rezerve de care am amintit 
mai ·us. Rărnîne totuşi , descoper-irea de la Bug1>illeşti, o 
descoperire prioritară p e plan european şi ea este legată de 
numele lu'i O. S. Nicolăescu-Plopşor. 

O altă 'contribuţie, de asemenea importantă pentru 
istoria generală , este aceea a identificării, într-o zonă destul 
de întimă din regiunea Oltului sud carpatic, a culturii de 
pruncl, al cărei areal astăii s-a e:xtin şi p Valea Oltului 
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transilvan, insumînd în prezent mai multe zeci de 
puncte de atestare pe teritoriul României. 

Ca şi descoperirile de la Bugiuleşti, ., i acestea amintite 
mai sus, au fost, la început, privite cu cepticism. 

Astăzi cultura de prund, descoperită în România, repre
zintă o r ealitate ştiinţifică şi ea atestă o altă etapă supe
rioară în desfăşurarea procesului de antropogeneză . Amin
tun a ici, că alături de C. S. Nicolăescu-Plopşor, au parti
cipat la cercetări şi I. N . Moroşan - pe atunci director 
al Muzeului din Slatina, Corneliu Mateescu ş i subsemnatul, 
ca student al Facultăţii de i torie din Bucmeşti. 

Am <wut fericita ocazie să, trăbat, alături de C. S. Nico
lăe cu-Plopşor, mii ele km, cu ruc acul în spate, sute ele 
localităţi, zeci ele munţi, peste 150 ele peşteri, lucrînd ::1.lă
turi de el pe numeroase şantiere a,rheologice. în oţindu- 1 
pe ne ·fîrşitele drumuri de munte în t impul cercetărilor , 
am mîncat împreună. ş i am dormit 1n aceleaşi cond i ţii , f~m 
avut bucurii şi greutăţi deopotrivă. 

3. l'eştera llaidnci lor 1le la H:'iile ller euhuie, 1356. 

Fiinţă generoasă - unul din marile darmi c u care er .i 
înze trat - ştia să creeze în jurul ·ău, în Ol'ice "ituaţie , o 
atmo feră de bine şi optimism. Alătmi ele el munca nu 
era decît plăcută chiar atunci cînd condiţiile nu erau 
uşoare. ş putea spune acum, la anii matmităţii mele că 
acest fel ele a fi al profesorului meu m-a făcut , o dată în 
plus, ă transform preocuparea într-ale arheologiei, în 
pa ·iune. 

Datorită unor ample cercetări, la nivelul întregii ţări 
- cu care ocazie a înscri pe harta arheologică a României 
noi zone în care urmele ele locuire si activitate ale omului 
p aleolitic erau necunoscute - a obţinut o înţelegere ş i 
ordonare a materialului corelate cu <latele ferite de alte 
ştiinţe -- geologia, geografia, paileontologi<1 ".a. - ceea ce 
i-au prilejuit considera~ii <le or<lin istoric, valabile ş i 
astăzi. Urmare a a,cestei ordonări şi a tudierii între0·ului 
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material descoperit la nivelul întregii ţări a dat arheologiei 
paleoliticului românesc, o periodizare completă, fwndamen
tată ştiinţij?:c, cu reliefarea tuturor caracteristicilor, a 
fenomenelor de întrepătrundere şi per istenţă , a varietă
ţilor tehnice ş i funcţionale. Unele dintre ipotezele sale 
ab ia formulate au fost apoi confirmate de cercetările ulte
rioare ale elevilor săi ( exi. tenţa unui paleolitic inferior 
în Transilvania; persistenţa tehnicii şi formelor musteri
ene pînă spre sfîrş itul ultimei glaciaţilmi, Wurm; existenţa 
unei relaţii, continuităţi, de la paleolitic la neolitic, prin 
faza de tranziţ ie - ep ipaleolitic; exi1:;tenţa pe teritoriul 
ţării noastre a unor dovezi ale ar tei p aleolitice ş . a. ). 

C.S. Nicolăescu-Plopşor ştia să renunţe la ipoteze 
formulate cu ani în mmă, pe care realitatea materială 
rezultată din cercetări noi le cerea corectate. El a fost 
primul care în anii de început ai activităţii sale a formulat 
şi susţinut, la noi, existenţa unui mezolitic ş i tot el, după 
1950, ca mmare a noilor cercetări ş i a unei noi înţelegeri, 
a atras atenţia că de fapt ceea ce a considerat mezolitic -
o epocă a pietrei de mijloc - nu era de fapt decît o fază 
de tranziţ1 ie de la paleolitic la neolitic, pe care a numit-o 
ep'ipaleol·it1:c . 

Dorinţa sa cea mai mare, pe care în ·ă nu a reuşit s-o 

materializeze, a fost să introducă o nouă terminologie, româ
nească, în arheologia paleolitică şi de asemenea nu a mai 
avut răgazul să vadă tipărită cuprinzătoarea şi extrem 
de valoroasa operă a sa - rămasă în manuscris : „Paleo
liticul în România". 

Lista selectivă a lucrărilor sale - 270 de articole şi 
cărţi din care : 152 de arheologie şi 138 de istorie, etnogra
fie şi folclor - apărute în revistele de specialitate - ne
cuprinzîn d deci art icolele din ziare şi revistele de cultură, cu 
camcter de popularizare - ne înfăţişează un savant 
extrem de fecund, cu atît mai mult cu cît nu a fost numai 
un cercetător de cabinet ci a ştiut să îmbine, riguros, 
munca de cercetare din colecţii cu cea de investigaţii pe 
teren şi de pregătire a noi specialişti. 

De aceea, toţi acei care s-au adăpat de la izvorul cu
noaşterii sale, nu trebuie să uite că datorează mult memo
riei acestui om care le-a călăuzit paşii din primele momente 
ale iniţierii lor în înţelegerea tainelor arheologiei paleoli
ticului şi pînă la devenirea de arheologi şi că ei la rîndul 
lor, au datoria de a urma exemplul profesorului, învăţînd 
pe alţi tineri pasionaţii de cunoaştere, şi mai ales să-i educe 
pe aceştia în spiritul unei atitudini cornete faţă de munca 
altora, modestiei, probităţii şi perseverenţei. 

C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, FqNDATORUL ŞCOLII PALEOLITICE 
ROMANESTI 

' 
V, BORONEANŢ 

Pl'( zenţa unei pcrsomLlităţi în memoria po~teriLăţii este 
cond i ţionaLă de opere, de ceea ce a dăruit poporului din 
care face parte, uma,nităţii, prin munca sa. De a,ceea, acum 
la 10 ani de la tingerea din v iaţă, personalitatea lui 
C. S. Nicolăescu-Plopşor ne apare mai fecundă, mai lumi
noa1:;ă. Prin opera unui ilustru înaintaş în ştiinţă ş i cultUl'ă 
se înţelege ceea ce el a descoperit şi cris, revistele editate 
sau conduse dar şi discipolii pe care şi i-a făcut. Privit mai 
ale clin această ultimă perspectivă C.S. Nicolăescu-Plopşor 
ni se pare lma dintre marile personalităţi care a înţeles 
că ideile, descoperu·ile sale pentru a fi în uşite ş i a prinde 
rădăcini trebuie transmise generaţiilor t inere, tuturor 
celor preocupaţi de trecutul istoric al poporului român. 

Simţea nevoia creării unei şcoli paleolitice la noi. P r in 
acea 'tă idee a sa am ajun , unii dintre noi, atunci cînd 
mae irul era încă în v iaţă 1:>au acum după moartea sa, ·ă 
ne mîndrim, să putem spune „sînt elevul lui Plopşor". 
Ideea creări i unui nucleu de cercetare privind paleoliticul 
ş i epipaleolit icul în ţara noa tră s-a dovedit a fi pe cît de 
utilă pe atît de rodnică. Astfel clacă pînă în 1950 cunoş
tinţele noastre se reduceau la cîteva sta~iun i mai ale1:; 
din Transilvanil'L, acum prezenţa oamenilor J)ietrei cio
plite este cunoscută pe întreg cuprinsul ţări i. Mai mult decît 
atît în unele taţiuni din peşteri, ad':Lpo turi sau din aer 
liber , -au descoperit unice şi valoroase dovezi de l'Lrtă sau 
culturi materiale prin care se face dovada c~ flacăra cul
turii şi inventivităţii umane în lungul şi întortocheatul 
său urcuş a trecut ş i pe meleagUl'ile de azi ale României. 
Ne permitem !'Lzi să facem cercetări multidisciplinare, iar 
şcoala românea ·că de arheologia paleoliticului se bucură 
de un bun renume internaţional. 

um îşi recruta maestrul discipolii~ 
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Pe şant ierele arheologice, în anchetele de teren, la 
conferinţe, î i depista. pe cei caire promiteau chiar dacă nu 
aveau preocupări aisemănătoare, Rl'Lu pe cei care îndră
geau i1:>toria, arbeologi<1, da(nu :;;tiau cum şi de unde „ ă 
<tpuce lucrurile'' . 

Omul de ş tlhq,;I Plo11şor la Peşh'ra Midcrli (ju1l. Gorj) 

Maestrul Plopşor a avut marele merit de a accepta în 
rîndul învăţăceilor ăi oameni de pe toate nivelele de 
cu ltUl'ă şi t reptele sociale, căutînd să se facă înţele , el şi 
ideea pe care o enunţa deopotrivă de păstor·, inginer, pro
fesor sau medic. Pentru fiecare din categoriile acestea 
găsea limbajul potrivit şi timpul necesar pentru iniţiere. 

http://patrimoniu.gov.ro



Paznicul de la Muzeul din Durău, învăţătorul din Bugiu
Jeşti ca ş i cercetătorii de la Institutul de arheologie erau 
oameni cu aceeaş i pasiune, dar fiecare de pe poziţia sa 
servea cauza m·heologiei. A înţeles că ideea reconstituirii 
trecutului istoric al poporului român poate fi servită de 
toate m1tegoriile ociale indiferent de pregătire sau ~1par
tenenţă etnică. Aşa se explică numeroasele descoperiri 
privind peşterile cu picturi, paleoliticul din peşteri sau de 
pe tera e, epipaleoliticul sau cele de excepţională valoare de 
la Bugiuleşti privind prelucrarea osului încă din prepaleo
litic şi descoperirea culturii de prund ele pe văile Dirjo
vului, Dimbovnicului, lVIozacului etc. 

Dar Plopşor putea face toate acestea în primul rînd 
pentru că avea ce spune, ce învăţa pe contemporan ii, pe 
elev ii săi, pentru că preocupările ·ale erau multiple ş i 
profunde. Era ini\;iat în etnografie, folclor, literatură , 
ştiin\;ele naturii, ceea ce îi dădea posib ilit~1tea să aibă o 
înţelegere cuprinzătoare a problemelor pe care le aborda. 
Cunoştinţele multilaterale, experienţa multidisciplinară. 
constituiau secretul, cheia cu care din noianul problemelor ş i 
: ituaţiilor, descifra întotdeauna problema de cea mai mare 
importanţă, cea mai necesară sau cea mai eficace, în teren, 
rapidă ~ i mai la obiect soluţie. Acest fapt a fost pus, de 
către unii dintre colegii săi, pe seama unei intuiţii native, 
poate cu gîndul, sau intenţia de a- i scădea din merite. Noi 

cei care l- am cunoscut în viaţa de zi cu zi am apreciat, 
am considerat ş i considerăm că tocmai experienţa mare pe 
care o avea îi permitea să se apropie atît de mult de reali
tatea istorico-arheologică . Cu o uşurinţă uluitoare adopta 
pe loc soluţii, proprii altor discipline, domeniului arheo
logic, prelua date folclorice, etnografice slujindu-se de ele 
pentru înţelegerea proce elor etno-cult urale. Reţinuse ce 
era esenţial de la marii săi maeştri: Nicolae Iorga, Vasile 
P ârvan, Simion Mehedinţi . Avea elocinţa ş i puterea de 
convingere proprie marilor personalităţi. Nu este mai 
puţin adevărat că era înzestrat de la natură, cu calităţ i 
excepţionale ş i farmec personal. Reţinem însă că au to
cunoscîndu- se ş i-a pu în valoare virtuţile . Autocontrolul 
îi călea voinţa şi-l făcea să nu ostoiască pînă cînd proble
mele care-l frămîntau nu erau rezolvate. Ţinea seama 
de părerile ş i suge tiile elevilor ş i colaboratorilor săi. Re
nunţa, atunci cînd era cazul, la punctul propriu de vedere 
acceptîndu-1 pe cel mai aproape de adevăr. Aceste calităţ i 
l-au impus la Academia Română, i-au adus respectul, 
simpatia celor ce l- au cunoscut . 

Am evocat acestea toate spre a aduce pentru o clipă în 
memoria noastră figura :1cestui mare arheolog, istoric, 
geograf, folclorist ş i literat, exemplu de dăruire ; care ş i 
acum, ca ş i odinioară cînd era în v iaţă , ne umple inimile 
de încredere şi certitudini. 

OBSERV ATII REFERITOARE LA LIMBĂ ÎN UNELE LUCRĂRI STIINTIFICE 
, ALE LUI C. S. NICOLĂESCU-PLOPSOR , , , 

EMILIAN BUREŢEA 

C.S. Nicolăescu-Plopşor , personalitate ştiinţifică com
plexă, multilaterală, a manifestat adesea un deosebit interes 
pentru limba în care-şi exprima sau î ş i scria reflecţiile ş i 
opiniile sale ştiinţ, ifi ce Rau litera.re, ş i, mai ales, pentru 
graiurile vorbite în Oltenia . 

Deşi, ca arheolog, îş i întrebuin\,a timpul mai alei:; 
pentru cercetăr i îndelungate şi obositoare pe teren, precum 
ş i pentru valorificarea acestora, a găsit totuşi clipe de 
răgaz în c~tre să se ocupe de literatură, plămădind limba 
românea ·că ş i cu deosebire graiul oltenesc în mai multe 
lucrăr i literare, care ne relevă darul său de povestitor, 
asemuit de unii cu cel al lui Ion Creangă. 

„Opera l 'iterară on:g'inală a lu'i C. S . N'icolăescu-Plopşor 
scrie Al. Cerna-Rădulescu 1 - ntt poate fi comparată decît 
cu scrisul marelui povest1:tor d?>n H umitleşt'ii M oldove1: . 
Plopşor a fost im adevărat Creangă al Oltenfoi nu fi'indcă 
ar fi mers p e urmele ilustrulu'i înaintaş, ciitgulind ffr 'imi
turi le căzitte de la ospăţul rabela'1:s1:an al liâ Nfoă a lit'Şte.fan 
a P etrei, ci .fi ,1>ndcă s-au, adăpat amîndo'i din aceeaşi jîntînă, 
cu apă veşn'ic proaspătă, a eposului popular". 

într-adevăr în întreaga sa operă literară se constată 
utilizarea din plin a resurselor folclorice, nu numai în 
privinţa conţinutului, dar ş i în aceea a formei ş i mijloa
celor de exprimare, În unele scrieri, ca Iorgovan sau T 'ivisoc 
şi T '1:v,ismoc de pildă, textul în proză alternează cu versuri 
scrise în felul celor populare. Expresia lingvi. tică a poves
t irilor sale are o deosebită ·avoare. este cît se poate de 
plastică ş i uneori impregnată de un cald ~ i sănătos umor' 
ţăr~tnesc . Acest lucru l- a subliniat şi C.D. Fortunescu, 
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care afirma, printre altele, că Plopşor , „este un mare şi real 
talent de povest1:tor în formă populară, în spec1:jio gra'1; olte
nesc", remarcînd dintre calităţile scrierilor „umorul său 
ţărănesc şi cu expresfo plastică Ş'i vocabularitl C'iorchină de 
strugure mustos d'in podgoria doljană" 2 • 

De fapt aces te trăsături întîlnite în i:;cri i:;ul său cu cantc
ter literar se putmm con ·t~tta chiar ş i în conversaţiile 
cotidiene obişnuite sau orientate pe anumite teme. 

Referindu-se la întîlnirea sa cu C.S. Nicolăescu-Plopşor 
în anul 1967, savantul H enri Coandă îl caracteriza drept 
„un arheolog doct, intel,igent ş1: spfritual, un erudit" , adăugînd 
~1poi : „Savuros chiar în tot ce mi-a povest'it, cu trimiteri în 
adîncul '/:storiei , cu cornparaţi'i la ceea ce se face $'1; se trăieşte 
az'1;, cu 'incursiuni în perspectivă, competent în aceea ce 
expunea , pasfonat în a-şi apăra un tezaur cu care .face masă 
comună : Oltenia şi arheologia ei . M-a întreţinitt cu o înaltă 
Ş'i vastă capac-i:tate şt?:inţif 1:că exprima.tă într-un pitoresc 
l'1>mbaj, despre tot ce s-a aflat în pîntecele pămîntului Olteniei, 
atestări în piatră şi bronz , despre or1:ginile Ş'i trecutul pre
zentelor românesti . .. "3. 

'omul care â scormonit toată viaţa măruntaiele pămîn
tului, care a cotrobăit prin întunecimile peşterilor, punîn
du- şi uneori chiar viaţa în primejdie spre a face cunoscute 
lumii de azi tainele începuturilor vieţii oamenilor pe 
pămînt, înseşi zorile omenirii, a găs it timp să strîngă din 
limba vie a poporului cuvinte şi expresii pe cM·e le-a publicat 
în diferite reviste, pentru cîteva dintre ele căutînd chiar 
explicaţii, date uneori cu precauţia demnă de un ~tdevărat 
filolog. 

2 Vezi „A rhivele Olteniei", XX f, 1942, m , 119 - 124 , p , 349 - 351. 
3 Vezi V. F i roiu , Din nou acasă . . . Co nvorbiri cu I-Ionri Coandă, 

Bucure şti , 1969, p. 243, 
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În 1922, încă student, C.S. Nicolăescu-Plopşor a publi
cat în „Convorbiri literare" un glosar de vreo 220 de 
cuvinte regionale din Oltenia, unele inedite, sub t itlul 
Vorbe olteneşti , culese în ma,joritate din satul natal Plopşor 
din judeţul Dolj, dar şi din alte părţi ale Olteniei. Punîndu
se accentul pe importanţa prinderii sensului corect, 
aşa cum este el cunoscut în vorbirea locală, în prefaţa, 
glosarului se arată : „Acest soi de cuvinte nu se culeg uşor , 
trebu'ie să tră,iei~ti mult t?:mp în m'1:jloettl ţăranilor ca să le 

po,t'i pn:nde cu adevăratul lor înţeles şi acest lucru nu l-am 
ptttu,t face decît în satul meu" . 

O parte dintre cuvintele îmegistrate în acel:lt glosar 
denumesc obiecte ale culturii materiale populare sau 
chiar obiceiuri populare, sînt aşadar termeni care dove
desc importanţa pe care au avut-o preocupările de etno
grafie în act ivi tatea autorului. Iată cîteva : At·minden, 
biliţă, cioi, cioltar, cocae, f erîe, govie, gr1:paă, pîrlău, pata
chfr, piţărău, şteand, ştircă, t'ivig, z·ibic ş i altele. Expli
caţiile date acestora sînt de cele mai multe ori ample. 
Pentru Arminden, govie, piţărău ş.a ., spre exemplu, care 
se referă la unele obiceiuri locale, dă o descriere amănun
ţită a obiceiurilor respective, ceea ce nu se obişnuieşte 
într-un articol de glosar sau dicţionar lingvistic. Astfel, 
despre Arminden spune următoarele : „La Arminden 
(1 Mai) fetele ş i băieţii se duc în pădure şi îşi aleg cîte 
o prăjină dreaptă de fag sau de mesteacăn, o curăţă, 
de creci lăsîndu-i numai în vîrf un smoc de ramuri cu 
frunze. Această prăjină se numeşte arminden ş i se pune 
la poarta oborului vitelor . Cine are armindenul mai 
înalt ş i mai drept ş i frumos, ia bărbat voinic, cine are 
arminden noduros şi îndoit, ia bărbat bătrîn şi cocoşat" 
(Schela - Gorj). 

În timpul peregrinărilor sale frecvente prin satele 
Olteniei în scopuri arheologice, etnografice sau folclorice, 
trăind în mijlocul vorbitorilor autentici ai graiurilor olte
neşti, a avut posibilitatea să cunoască în aşa măsură 
cuvintele ş i expresiile sau aşa-zisele „frămîntări de limbă", 
încît nu numai că le-a îmegiRtrat în mod fidel, dar le-a 
şi folosit din plin în lucrările sale li terare. După felul 
cum sînt culese ş i explicate cuvintele dialecta.le, se poate 
observa că O. S . Nicolăescu-Plopşor era un adept al 
metodei lingvistice „cuvinte şi lucruri", aplicată, la noi 
mai cu seamă de către lingv i::;tul clujean G. Giuglea. 

Ori de cîte ori se referea la anumite obiecte ale cu lturii 
materiale populare, Plopşor arăta un viu interes ş i pentru 
terminologia populară respectivă şi, invers, cînd întîlnea 
cuvinte regionale, se străduia l:lă cunoa::;că Iii obiectele 
pe care le desemna,u acestea . Metoda aceasta o recomanda 
adeseori ş i colaboratorilor săi. 

O altă parte a „vorbelor olteneşti" înregistrate în glosa
rul de care ne ocupăm sînt apelative topice (entopice), 
care vizează, în general, diferite aspecte . au caracteristici 
ale terenului. Preocupat ş i de unele probleme geografice, 
O. S. Nicolăescu-Plopşor a înţeles necesitatea culegerii 
şi înregistrării unor termeni geografici populari, care, 
d~pă cum se ştie, stau la baza unui mare număr de topo
mme. Asemenea termeni au fost culeşi din satele olte
neşti pe care Plopşor le-a colindat în lung ş i-n lat în timpul 
numeroaselor cercetări multidisciplinare pe care le-a între
prins . Iată cîţiva termeni entopici, pe baza cărora s-au 
format multe mune de locuri : cleanţ, crivină, dol'1:nă, 
do~nă? f urc.itură, glămee , iroavă, japcă, obleagă, orlişte, 
:pi: ib~i, somină, tej 1:ac , toae, treap, zăboică (zăboaică) , zăpo
dina ş i altele. 

Dealtfel O. S. Nicolaescu-Plopşor a sesizat raportul 
care ~xistă între termenii greografici populari ş i toponi
mele formate pe baza acestora. Un exemplu elocvent îl 
constituie observaţiile sale ju te în legătură cu oricrinea 
numelui satului Ii'unia din judeţul Mehedinţi. Po;nind 
de la ar ticolul lui C. Gerotă, Din topon'imia j udetulu'i 
Dolj 4

, unde se afirmă că llun,ia e un sat „cu nume cti~ios" 
ş i care „după aparenţă ar f1: cuvînt maghfor", în notele 

' ,.Arhi ve le Olteniei" , f.rniova, I , 1922, nr. 1, p. ;35,1, 
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intitulate lndrep tări 5, Plopşor subliniază : „E şt,iu,t însă 
că vorba hunie face parte din term'inologia populară olteană, 
însemnînd „ogaş sau vale adîncă , cu pereţii drepţ'1:, ca im 
de.fileu". Citează apoi ş i alte surse bibliografice, oferind 
informaţii interesante referitoare la numele ·atului Bun'ia 
ş i la răspîndirea entopicului hun'ilJ în Oltenia , de la care 
a provenit numele de sat. Problemele de toponimie, de 
aflare a originii unor mune de locuri din Oltenia, au 
stat mereu în atenţia ·a, fapt dovedit de alte note ş i 
observaţ, ii inserate în diverse reviste despre unele nume 
de locuri olteneşti, ca JNntîna Domnească, Martalogii, 
Risip 'iţ ·i, Stîrm1:na ş i altele 6 • Dacă pentru unele nume 
face numai precizări necesare sau „îndreptări", cum şi-a 
numit notele menţionate mai sus, pentru altele face apel 
la documentele istorice, lucru foarte important şi care 
merită să fie remarcat, deoarece atestarea unor toponime 
în documente poate furniza date de mare însemnătate 
pentru clarificarea etimologiei acestora . Astfel, numele 
satului Risip(ti din judeţul Dolj îl crede provenit, pe 
bună drepta,te, de la numele de persoană RiBipă, atestat 
într-un document din 1627 în legătură cu acest sat. 

Importanţa lucrării menţionate mai sus constă în 
aceea că este unul dintre primele glosare dialectale întoc
mite la noi, după cele ale lui Alexiu Viciu 7, O .Rădulescu
Oodin 8 , Ion Boceanu 9 ş i încă vreo citeva răspîndite 
prin diferite reviste. P entru graiurile olteneşti, e, te al 
doilea glosar după cel al lui Ion Boceanu, dacă nu luăm 
în consideraţie ş i pe cel al lui V. Vârcol, care este anexă 
la lucrarea Grai·ul dfo Vî lcea (Bucureşti, 1910). 

Oa o inovaţie faţă de celelalte glosare o constituie 
faptul că, pentru multe dintre cuvintele înregistrate, 
trimite la alte glosare (la cel al lui Ion Bocea.nu de ex.) , 
în care mai sînt atestate sau chiar la dicţionarele în care 
au mai fost discutate (DA ş i Tiktin, DRG) . Împreună 
cu celelalte glosare alcătuite mai înainte sau după el, 
glosarul lui O. S. Nicolăescu-Plopşor a fost folosit la 
întocmirea dicţionarelor ulterioare ale limbii române. 

Predilecţ;ia pe care a manifestat-o a.dosea pentru pro
blemele lexiculu i românesc în general sau al celui olte
nesc în :,;pecial a fost pusă în evi denţ;ă ~· i de preocupările 
avute în această direcţie după aceea . Astfel, în revi. ta 
„Arhivele Olteniei" 10 discută cuvintele aşteamăt, baftă 
ş i fî~fan. Despre aşteamăt arată că, deşi a fost înregi ::;trat 
şi interpretat semantic ş i etimologic de Hasdeu (Etym. 
Mag.), precum ş i de DA, nu se dă atestarea cuvîntului 
decit din trei poezii populare culese de G. D . Teodore:cu 
din Brăila ş i Teleorman, fiind ignorată cea de la O. D . Ari
Cel:\CU pentru Oltenia (la Severin). Precizează că acest 
cuvînt este mult cunoscut şi în jude\;ul Dolj cu acelaşi 
înţeles de „pe furiş", dar ş i cu un sens special, iar adevă
ratul cuvînt este şteamăt, fără a iniţial. Fără a e ocupa 
de etimologia cuvîntului, pe care o l»isă „în seama filo
logilor", adaugă : „Ca înohe'iere , ar rămîne că adevăratul 
cuvînt este şteamăt, adverb cat~ e wu se întreb•winţează decît 
c'Înd e vorba de wrmărire, fosemn,înd : pe furiş, cii teamă 
de a f'i simţ'it". 

Chiar fără o aprofundată cercetare lingvistică, PlopRor 
a intuit adevărata formă a cuvîntului, atestat dealtfel 
ca atare în Banat 11 ş i în Transilvania (cu fonetismul 
şt,iamătă) 12, intîlnit ş i în aromână , ub forma ştdmă „linişte 
mare" 13. 

0 Vezi „Arhivele Olt en iei", I! , 192:3, nr . 7, p. 229 - 2:30. 
0 Vezi „A rh ivele Iltcni ei, II , 192:!, nr. 7, p , 229 ; nr. 8, p. 330 ; „S uflet 

oltenesc" , I , 1927, m, 1, p. 31- 32. 
7 Glosari11 de cu.v inle dial ectale din graiu l viu al popornlui român, Blaj, 

1899 şi Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al popor11l11i român din 
Ardeal , Bucureşti, 1906. 

8 O rnmă de cuvinte din 111 usce / , Câ mpulung, 1901. 
9 Glosar de cuvinte din jude/1.1/ Mellcdin/i, B ucureş li , 1913, 
10 JIT , 1924 , p. 345 - 347; IV, 1925, nr. 17, p. 70. 
11 Vezi L ucia n Costi n, Graiu.I bănâ/ ea 11 , Studii ş i cerceltlri, voi. I , Timi 

şoa ra, 1926, p . 57. 
12 Vezi A. Viciu , Glosar de c1wi11le dialeclnle, 1906, p. 138. 

. 
13 Vezi Tn che Papa Im g i, ./Jic{io11ar11/ dialr.cluh1i aromtin, general ş i elimo

/og:c '. Bu cureşti, 197'1, s. v. Penlru et im ologic, ver,i Iorgu Jordan, RF lf, 
276 ş 1 S. Pu şca riu , DR, V, 4J J - 420, 
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. O.u priv~re 1a. cuvînţul baft~, .după ce aminteşte că 
T1ktm 11 da o etimologie croata, iar DA îl consideră de 
origine turcă (te . baht), adaugă : „Dar în româneşte cred 
că mai degrabă l-au încetăţenit ţiganii, cari în trecerea 
}or l-au vîmprumutat d~ la ~Ul'Ci. Astfel, bdht pe ţigăneşte 
mseamna „noroc", bahtalo „noroco ", bahtal1: noro-v" 14 c 'd V V " coasa . ons1 eram ca observaţia făcută este întru 
totul întemeiată . 

În publicaţia „Suilet oltenesc" , revistă de cule(J'eri 
şi cercetări folclorice a Tovărăşiei Folclorist·i:lor Olt~n·i 
pe care C. S. Nicolăesc u-Plopşor a condus-o efectiv, chia~ 
dacă fusese stabilit drept cîrmuitor Teodor Bălăsel nu 
numai că şi-a tipărit culegerile proprii, dar a ~ i reda~tat, 
la toate numerele apărute, rubrica „însemnări" . În cadrul 
ac~sţeia, pe lîngă multe alte observaţii ş i aprecieri cu 
privire la folclor, inserează şi scill'te note de limbă în 
pecial probleme de lexic dialectal, toponimie un~ori 

chiar observaţii de natură fonetică. A tfel, ref~rindu-se 
la glosarul de la lucrarea lui I . A. Candrea, Graiul din 
Ţar~ Oaşulu·i (BucUl'eş ti, 1907), afirmă că aici sînt „cîteva 
citvinte a căro1· rostire ş1: înteles sînt tocmai ca cele dfo 
Oltem:a ( ciitrdă, cura, Cill'astă, făcătură ie1·ugă pret·in 

V d' " î ' ' ' sucna, ur ·ina) 15 • n alt număr al revistei 16 se ocupă 
de cu-y:in~ele .a ?ăpui, fiastru ş i stăitină, discutate deja 
de unu lmgV1şti m note lexicale publicate în periodice 
ca „Dacoromania" sau în dicţionare. Reia discuţia spre 
a. aduce .atestări necunoscute de aceştia din documente 
şi face chiar precizări cu privire la etimologie. De exemplu, 
pentru a căpui, nu este de acord cu Sextil Puşcariu care 
în „DR II", p . 595, îl consideră de origine maghiari 
( < magh. kapm:), ci, adăugînd contextul dintr-un docu
ment din anul 1694, în care l-a găsit ate. tat, menţionînd 
şi faptu l că Tiktin nu l-a cunoscut decît dintr-un document 
buc~reştean din. anul 1815, precizează că înţelesul cuvîn
tului este acelaşi cu al verbului a căpăt·u ·i, fiind un derivat 
de la cap ş i nu provenit din maghiarul lcapni . Considerăm 
că, cel puţin pentru a căpui din textul documentului -
„şi ·i-au verât vremea, de a să căpui la casa e·i" - ob. er
va~ ia e justă, mai ale· că în limba veche verbele derivate 
ele la substan tive cu ajutorul ·ufixului -iâ 1::;înt frecvente 
(?f. a clăcui de la clacă, a pă01:ui de la pace etc., a,tcstate 
ş 1 în cronica lui Dion iRic Ecli siar1rnl la începutul ·eco
lului al XIX-lea) . 

. După cum se poa te observa, pe unele cuvinte le prelua 
dm studi ile unor lingvişti, cu care ::;e vede că era, in per
manen(,ă la curent. Adăuga un sen · necuno::;cut, o variantă 
f~net ică , o nouă atestare sau o explicaţi e pri vincl răspîn
~hrea sau originea termenului re ·pectiv. Aşa a procedat 
m ?a.zul unor cuvinte ca bă ibărac, cîrcală ş i a cîrcăli, 
a h·idi, a nadol·i, oreş1:ţă , părîngă, smultttră, sucnă ş i altele. 
Alte cuvinte rare sînt cu lese din creaţiile populare. Astfel, 
unul din sensUl'ile termenului gros ( bu~tean, copac tăiat) 
este dedus din ver ·urile unei zicale populare : 

„Pînă a trece moşu gros•tt, 
Trecură ca,prele do. u" . 

14 Vezi „Ar hi vele Ollenici" IV, 1925, nr. 17, p. 70. 
Lb Vezi , Sul'lel ollenesc' ', Plenjţa-Do l j , I , 1927, nr. l, p. 30. 
16 Suflet ollenesc", Pl eniţa -Dolj , T, 1927, 111'. 3, p . 103 - 104. 

Preconizînd constituirea unui „Mare cuv1ntar olte
nesc" 17 

- un fel de dicţionar focloristic - în primul rînd 
din nevoia de orînduire alfabetică ş i tematică a produc
ţiilor folclorice culese, C. S. Nicolăescu-Plopşor se gîndea 
fără îndoială, ş i la un citvîntar dialectal oltenesc, avînd 
în vedere, conform metodei, „cu,vinte şi lucruri" de care 
am amintit mai sus, atît obiceiUl'ile, fenomenele folclorice, 
unele obiecte care fac parte din cultura materială popu
lară, cît ş i cuvintele prin care sînt exprimate acestea, 
uneori chiar termeni geografici au toponime legate de 
legende au credinţ;e populare locale. 

Indicaţiile pe care le dă privitor la alcătuirea unui astfel 
de .dicţionar folclori tic ne relevă chiar de atunci, la 27 de 
arn, nu numai un foarte bun folclori st, dar şi un priceput 
lexicograf. „1 n f el·ul acesta - afirmă în articolul redac
ţional din nr. 4 a l revistei - am putea să avem or.icînd 
follclorul rînduit. V om c.iuta ca în dictionar cuvîntul care 
ne treb·uie şi vom găsi la acest cnvînt 'tot ce am aflat noi 
din punct de vedere folkloristic". 

Apoi, mai departe, adaugă : „ Pentru lămurfrea fiecărui 
c1,tvînt ne vom sluj·1: de schiţe, desenuri, fotograji-i, dîndu-se 
to~tă .însemnătatea r::ispîndirei geografice a cuv·intelor, ob·i
ce·iuruor ş .a.m.d. !n f elul acesta, treptat, treptat, s-ar ajunge 
la itn mare citvîntar oltenesc, în care să găs1>m tot ceea ce 
este prfo1:tor la .folklO?'!tl oltenesc". Acest deziderat nu a 
putut fi realizat atunci nici din punctul de vedere fol
cloric, nici din cel lingv istic. Ideea unui astfel de „cuvîn
tar " l-a mmărit însă tot t impul ş i cîntl a ajuns, în anul 1966, 
în fruntea Centrului tl e if>torie , filologie şi etnografie din 
Craiova al Academiei R .S. România, cum s-a numit 
această inst ituţie pînă în anul 1970, a încercat s-o pună 
în aplicare. A iniţiat astfel chiar din acel an constituirea 
în cadrul Centrului, cu a jutorul colectivului de cercetă
tor i de la sectorul de lingvistică , a unui fişier lexical 
oltenesc, prin îmegistra1;ea pe fişe a tutill'or cuvintelor 
olteneşti publicate în div.erse glosare regionale, fie separat , 
fie în reviste, la care se adăugau cele culese direct de pe 
teren ele către ccrcctătqrii filologi, antrenînd în această 
act,iune chiar ş i pe unii (! intre cercetătorii altor sectoare. 
Se gîndea deci la acel ,marc cuvîntar oltenesc", care 
urma, Ri\, i:;e t rnni:;forrnc cîml va, intr-un dic\;ionar-tezaur al 
gra.i urilor oltenes t i. 

În afară de ~ontribu(. iile proprii aduse la culegerea :;; i 
Rtudicrea materia lului de limbă din Oltenia, C. S. N ico
lăci-;cu-Plop~or s-a dovedit un foarte bun îndrumător al 
tinerilor cercetători lingvi şti în privinţa abordării ş i 
realizării unor studii valoroase, de multe ori ·ugestiile 
sale deven ind preocupăr i statornice ale colaboratorilor să i. 

Urmărind activitatea acestora, a accentuat totdeauna 
nece itatea corelării faptelor de limbă cu cele etnografice, 
folclorice sau istorice, fi ind astfel un promotor al cerce
tăr ilor complexe, multi ş i interdi ciplinare. Această orien
tare a . a a fost hotărîtoare ş i în stabilirea structUl'ii Cen
trului nostru, oglindită dealtfel ~ i în denumirea lui iniţi ală . 

11 Vezi „ Suflet oltenesc", P!eni\.a- Dolj , f , 1927, nr . 4, p . 1 - 2. 

C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, FOLCLORIST 
AURELIAN I. POPESCU 

A incerca să conturezi în cîteva pagini a ri a numeroa-. 
selor sale preocupări, este practic, imposibil nu numai din 
punctul de vedere a l orizontului la rg sub care . e înscriu 
cîteva sute de ·tudii de mare competenţă ştiinţi f ică, ală
turi de numeroase broşuri şi volume, dar şi datorită difi-
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cultăţii de a formula păreri competente asupra diverselor 
sale domenii de activitate. 

Vom căuta să arătăm doar că prof. Plopşor a fost nu 
numai un mare arheolog, istoric, animator al vieţii cu ltu
ra.le oltene, fondator de insti tu ţii etc. ci şi un mare fo lclori.-t , 
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Legătura sa cu „sufletul oltenesc" cum îi plăcea să 
spună, nu a fost întîmplătoare . Ea avea rădăcini adînci, 
puternic înfipte în bogata ş i t ra inica tradiţie populară din 
Oltenia, pe linia strămoşilor săi. După mamă, nepotul lui 
Dincă Schileru din Gorj, coborît la Bîlteni pe Jiu de la 
Schela-Vulcan de unde şi numele de Schileru, om vestit 
în Oltenia sfîrş i tului de veac al XIX-lea pentru agerimea 
piritului său, intrat în cîntece şi în legende, dar mai cu 
seamă răma,s în tradiţie pentru celebrul costum aşa-zi, 
„.·chileresc". După tată, fiul lui Stan Nicolăescu din 
Plopşor-Dolj, sat cu oameni mai potoliţi decît cei din 
Gorjul mamei sale, gata la petreceri să schimbe un cîntec 
mai de inimă cu unul bătrîne11c despre întîmp lări ş i oameni 
de altădată . C. S. Nicolăescu-Plopşor a întruchi_pat astfel 
în penmana sa, neastîmpărul strămoşilor săi de pe Jiu, 
dar şi dirzenia şi perseverenţ;a celor de pe valea De nă
ţuiului din cîmpia Doljului. Aşa se explică marea a pa
siune pentru tot ce a însemnat „pămînt şi suflet oltenesc", 
în primul rînd. 

încă de la vîrsta ele 15 ani, ca elev, a fost unul dintre 
permanenţii şi devotaţii colaboratori ai actualului muzeu 
al Olteniei, al cărui director avea să ajungă mai tirziu. 
Dar tot de pe atunci, din vremea cînd era elev al vestitului 
Colegiu craiovean, încep şi preocupările sale pentru fol
clor. Ştiind să se apropie de locuitorii atului său natal 
cu o dibăcie rar întîlnită la un mare cărturar, ş i acea ta 
pentru că era un bun cuno cător al ace tor oameni, tînă
rul Plopşor a aflat şi a învăţat nenumăra,te poveşti, cîntece, 
znoave, stri O'ături, joclU'i de cuv inte. De la ·ăteni ca Ciu
ciulete clin Plopşor, elevul şi apo i studentul Nico lăescu
-Plopşor a aflat lucruri pe care şcoala nu avea cum să 
i le comtillice. Astfel, personalitatea lui ştiinţifică s-a con
turat ~ i desăvîrşit pe aceste două solide temelii : şcoala la 
toate nivelele sale ş i tradiţia populară cu imensa ei cu ltură 
spirituală. De aceea cine nu-l cunoştea bine pe profesorul 
Plopşor era surprins de felul în care savantul arheolog îş i 
su ţiunea părerile folosind de ·eori cele mai populare ex
presii cu scopul de a se face cit mai în ţcle11. Tot pe această 
solidă ba,ză cultura.lă .·-a ridicat şi creatorul a numeroase 
scrieri li terare, am intindu-ne pe ace::1stă linie de moldovea
nul Ion Creangă . Pentru că ori cît de neîncrezători ar putea 
f i unii, Lrebuie recuno cut că scri erea sa de11pre 1'fo1:soa Ş'i 
Tiv-ismoa „nenăscuţi copii a i lui Păcală", rămîne o lucrare 
CLl caracter de capodoperă a genuini în ce priveşLe folosirea 
:moavelor populare pentru a scoate în prim p lan o rrrnre 
înţe lepciune populară. Prin delicat~1 atmosferă <le ba1-1 m 
pc care o degajă în Iovan I orgovan ş i prin agerite im agini 
deosebit ele realiste în absurdul lor clin 1''ivisoa ş1: 1'iv'isrnoa, 
sau prin spirituala poveste Cotoşman împărat, Plopşor 
îşi dovedeşte marea capacitate de creator in pirat dintr-un 
folclor devenit trăire, parte componentă a propriei sale 
personalităţi. 

Se pune însă întrebarea : C. S. Nicolăe cu-Plop~or s-a 
apropiat de creaţia populară numai pentru că era un 
devotat admirator al vieţii satului nostru ş i pentru nevoile 
sale de creaţ ie ~ Fără îndoială, nu. 

Pentru a înţelege concepţiile sale despre folclor, tre
buie avut în vedere întregul său orizont ştiinţific ş i cul
tural, cu alte cuvinte, folcloristul Plopşor trebuie pu în 
relaţie directă cu paleoliticianul, arheologul, numismatul, 
muzeograful, arhivistul, istoricul medievist ş i modern, cu 
etnograful ş i geograful, cu creatorul de literatură ş i -
mai ales - cu înflăcăratul oltean Plopşor. Înţelegînd inter
dependenţa dintre aceste va te domenii ale . tiinţei se 
poate ele cifra mobilul preocupărilor sale de folclor. Nu 
este de mirare că într-un caiet de însemnări ale profe arului 
poţi întîlni formulate păreri de ·pre ultimele teorii în legă
tură cu paleoliticul în lume, ca pe paginile mmătoare să 
găseşti notate o glumă cu oltenii, un cîntec popular, 
transcrierea unui documet istoric sau desenat un t ivig. 
Pe un plan superior, toate aceste preocupări, aparent di ·
parate, se întîlnesc, e sprijină în conturarea unui mare 
învăţat, cu largi orizonturi ştiinţ, ifice . 

După părerea istoricului Plopşor, folclorul e ·te un 
document i toric1 da.căi uu întotde1wm1 cu putere de exac-
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t itate faptică, cel puţin ca viaţă spirituală. Aşa se explică 
de ce într-o vreme în care ecourile răs(„c1alei din 1907 nu 
se stinseseră încă din bocetele femeilor rămase văduve, 
ale fiicelor ş i mamelor celor ucişi, tînărul în vîrstă de 23 
ani, Plopşor, fiind încă student, publica despre amintita 
răscoală, în propria-i revistă „Oltenia", din 1923, Cînte
aele l'ui Radu de la Giubega, interzise la vremea aceea de 
către oficialitate datorită caracterului lor incendiar. 
Textul, prin adevărurile pe care le conţinea cît ş i prin 
caracterul lor de frescă socială cu putere de document, 
avea să reamintească unor foşti înăbuşitori ai răscoalei 
fapte , locuri ş i întîmplări deosebit de supărătoare. Şi 
fiindcă este vorba de Radu de la Giubega, trebuie adău
gat şi precizat că faima de azi a poetului analfabet din 
Giubega, mort în 1918, o datorăm numai lui Plopşor care, 
publicîndu-i atunci versurile, le-a salvat de la uitare defi
nitivă. Tot în acest fel trebuie înţeleasă marea sa pasiune 
pentru culegerea şi publicarea cîntecelor bătrîneşti din 
Oltenia. Această specie folclorică deosebit de valoroasă 
i-a atra · atenţia şi ca istoric, dar ş i ca subtil cunoscător al 
valorii lor artistice. Pentru valoarea ele documente, Plop
şor le va t rece printre izvoarele folosite la realizarea unei 
Monograf'i'i a j'udeţulu ·i Dolj, notînd totodată şi identifi
cări între fapte reale, adevărate , ş i textul unor cîntece 
epice cmn a fost cazul haiducului Muscu din Oprişor. 
Rod al acestor preocupări, a publicat în amint ita lucrare, 
Monograf1:a ju,de,tului Dolj, din care au apărut 13 cărţi, 
editată în strînsă colaborare cu apropiatul său prieten 
Dumitru Bălaşa, două cărţ i cu material folcloric, realizînd 
astfel, fără putin ţă de tăgadă, o colecţ ie de cîntece vechi 
mai bogată, să zicem, decît cele realizate de către G. Dem. 
Teodorescu, Grigore Tocilescu, S. Florea Marian, pentru 
a aminti doar pe cele mai renumite ş i mai valoroase. Dacă 
la aceste două „cărţi" mai adăugăm imensul material 
publicat prin numeroase periodice ca : „Oltenia", „Suflet 
oltene c", „Arhivele Olteniei", „Flamura," „Lamm·a", 
„Gîncl ş i · Iovă oltenească" ş i altele, avem o imagine 
mai. exactă asupra bogatei sale activităţ i de culegător al 
fo lclorului oltene ·c. 

Dar C. S. Nicolăescu-Plopşor nu a fo.·t numai un cule
gătot· ~ i editor a.I folclorului oltene ·c, ci ş i un mare an i
mator al acestor preocupări. În toate revistele pe care le-a 
edi tat, unele cu cheltuială proprie, un loc important era 
rezervat publicării de materiale folclorice . Spirit dinamic 
~ i entuziast, Plopşor dădea dovadă de o dîrzenie deose
bită atunci cînd dorea să realizeze ceva. În „cuvînt năinte" 
la publicaţia Oltenia, 11ubintitulată, „Culegeri, cercetări, 
documente privitoare la pămîntul şi locuitorii Olteniei 
din trecut şi astăzi" (anul I, 1923), Plopşor scria în legă
tură cu intenţiile ale : „Oltenia" va căuta pe aît îi va sta 
în put·inţă să ad'une aît ma'i mult şi mai feli1rit material, 
dar material curat pe oare oriaînd să se poată pune temei" . La 
începutul cărţ ii a doua care marca cel de-al doilea an de 
apariţie, tînărul în vîrntă de 24 de ani nota cu evidentă 
amăraciune : „Fără a nădăjditi o aUpă oă anul acesta are 
să fie ma·i bun, am hotărît oa „Oltenia" să f1:e tipărită 
înainte cu orice jertfă. 

Dacă rostul t ·ipăr'itur'ii mele n-a fost înţăles de oei mul,t·i 
săraci oit duhul, sînt totuş1: vesel oă ae·i oare trebuia să-nţeleagă, 
au înţeles, arătîndu-şi prin cuvinte destul defrumoase biwu
ria ce au avut aînd a ieşit la lumină „Oltenia", precum şi 
marea dragoste ce-i poartă" . .. „Pe ăşt'ia însă îi număr pe 
deşte. Şi-apoi c-o vorbă bună, a-im îndemn, a-o laitdă, ce 
pot face eu ~" Şi continuă „Cu toate greiităţile, d·in leafa 
mea de dascăl, voi ru,pe aît va fi trebuinţă ş·i „Oltenia" 
NU VA MU,RI". În această publicaţie avea să apară 
toată creaţia lui Radu de la Giubega în ce are ea mai esen
ţ i al şi numeroase alte cîntece epice ş i lirice, alătmi de 
alte materiale. Acea ·tă publicaţie constituie începutul 
unei activităţ i asupra „pămîntulu·i ~i sufletul1.ii oltenesc" 
pe care nu o va părăsi pînă la sfîrş itul vieţii sale. Pasiunea 
pentru cercetarea Olteniei nu pleca de la un regionalism 
îngu. t, după cum au fost unii tentaţi să creadă. Omul de 
ştiinţă P lop. or a înţeles ca, nimeni altul cît de importantă 
e.·te acea tă p1·ovincie românească. Acest prim col\; de 
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ţară ce a fost supus romanizării pentru cunoaşterea de 
ansamblu a istoriei şi a firii românilor de peste tot. Dar ca 
să cunoască aceste trăsături, profesorul Plopşor a pornit 
să le caute ş i în creaţia populară . Dorind să realizeze cît mai 
mult ş i cît mai repede, a pornit la strîngerea folclorului cu 
graba căutătorilor de aur. Dar cum această muncă titani
că nu poate fi realizată de unul singur, lipsit de egoism, 
Plopşor a avut ideea unei activităţi organizate, colective, 
după un plan bine gîndit, cu o finalitate prec i să . în toamna 
anului 1926 a început o bogată corespondenţă cu toţi 
folclorişt i i olteni în vederea creării unei asociaţii a aces
tora care, la sugestia sa, se va numi Tovărăş-ia folcloriş
ti lor Olten1: . Astfel, în zilele de 3 şi 4 ianuarie 1927 s-au 
întîlnit în casa mai vîrstnicului Teodor Băl ăşel, la Ştefă
neşti-Vîlcea, cei ce aveau să statornicească asociaţia, . 
Cei nouă semnatari ai unui legărnînt au fost : creodor Bălă
şel, ales şi „cîrmuitor", G. F. Ciauşanu, N. I. Dumitraşcu, 
Costică Ciobanu-Pleniţa, I. I. Buligan de la Gorj, C. S. Ni
colăe cu-Plopşor, G. G. Fieră ·cu, Ion N . Popescu ş i 
G. N. Dumitrescu-Bistriţa. La propunerea aceluiaşi 
Plopşor s-a redactat un legărnînt şi s-a hotărît tipărirea nnei 
reviste în care să se publice numai folclor cules din Olte
nia, numită extrem de sugestiv „Suflet oltenesc". Apariţia 
ei trebuia să aibă loc la Pleniţa unde se găsea pe atunci 
ca profesor fondatorul ei. Scopul constituirii 1'ovărăşiâ 
şi al t ipăririi revi stei îl aflăm din Legămînt : „Pentru, 
adiinarea, rîndufrea şi darea la iveală a fol clor?.ilu'1: olte
nesc, precurn, şi p entru cercetarea şi p unerea lu1: în legătură 
cu tot ce c1,1,noaşte şt ·iinţa folclor·ist1:că, p1,1,nem tem elfo une·1: 
tovărăş1>i fol clon:st'ice" . 

Dar această hotărîre a rămas doar pentru Plopşor . 
Revista a apărut numai un singur an (1927) . În numărul 
de pe noiembrie-decembrie, număr format numai cu 
materia l comunicat de fondator, găsim notată, sub semnă
tura N. Plopşor, situaţia revistei : „Nemaiavînd nici 

sprijin bănesc de la unii tovarăşi, subiscălitul a trebuit să 
duc din greu, mai mult de jumătate din cheltuiala tovă
răşiei". A fost - de fapt - ultimul număr al revistei. 
Dorinţa sa de a se culege cît mai mult, de a se organ iza 
o arhivă de folclor a eşuat. Ideea o va relua însă mai tîrziu, 
cînd, în cadrul Muzeului Olteniei, a iniţiat crearea unei 
arhive de folclor. Din diferite motive nici acest gind nu 
a putut fi dus pînă la capăt . 

în 1943 un alt apel, eronat alături de Plopşor şi de 
către G. F . Ciauşanu, anunţa înfiinţarea la Craiova a 
unei Filiale a Institutului de folclor ş i etnografie de la 
Sibiu. în formularea lui Plopşor, găsim această invita
ţie : „ Cu frăţească dragoste Y ă poft-i'm în calitatea D-voastră 
de cărturar, oltean ş1: fol clorist la şed'inţa de consti twire a 
Com·itetulu·i şi a orînduirii rnunc·1:1: în acest institut, ce va 
avea loc în ziua de viner·i 1 oct. 1943, orele 10 d·im·1:neaţa" . 

Atunci cînd pentru încurajarea tinerelor talente scriito
ri ceşt i din Oltenia cît ş i pentru scoaterea la lumină a 
unor lucrări mai vechi ca acel Cronograf al lui Dionisie 
E clesiarhul şi Amintfr·i:le Polcovnfru lui Solomon, N. Plopşor 
a înfiinţat colecţia „Pămînt şi suflet oltenesc", nu a pier
dut din vedere nici creaţia folclorică, publicînd şi deosebit 
de valoroasa baladă populară M1:striceanu. 

Preocupările sale pentru folclorul oltenesc nu l-au 
părăs it nicioda,tă . Cînd în 1966, conducerea Academiei 
Republicii Socialiste România, ~11 cărei membru corespon
dent era, i-a încred inţat fond~Lrea primei inst ituţii acade
rn ice la Cn1iova, Centrul de istor·1:e, .f'Uolog·ie şi etnografie, 
profesorul Plopşor ~1 materializat din nou vechile sale 
gînduri. S-a, creat un ·ector de etnogrnfie ş i folclor ş i 
odată cu ace ·ta ş i o arhivă de folclor. 

Prin activita tea sa de culegător ş i editor al folclorului 
oltenesc, cît şi prin rolul său de animator al vieţii folclo
ristice din această parte a ţării, profesorul Plopşor rămîn e 
unul dintre marii noştri folclorişti. 

CONCEPTIA ANTROPOLOGICĂ ÎN CERCETAREA TRECUTULUI LA , 

C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR 
dr. DARDU NlCOLĂESCU.PLOPŞOR 

La toate aduceri le aminte pr il(:'juite de comemoran, 
după datină, , obiceiu l spune că e de cuvi inţă să surprinzi, 
în cîteva rînduri, cîteva gînduri despre omul, viaţa, munca, 
înfăptuirile şi plănuirile premergătoare pe mai departe ce 
va să fie împlinite de următori, după trecerea din lume a 
personalităţii omagiate. 

În faţa 1uturora ce se vor apleca asupra acestor rîn
duri, ş i în fata lui, îmi revine greaua cinste să-l prezint 
pe C. S. Nicolăescu-Plopşor, în tot ce am izbutit să cuprind 
şi să desluşesc , din gînduri, din fapte, din vorba spusă, 
ori cuvîntul nerostit dar plin de înţeles pentru mine 
abia aclllU în mmă. Să- l prezint pe măsura puterii 
mele de a-l fi cunoscut şi de a- l fi înţeles ca ucenic în tai
nele cercetăr ii trecutului, cutezînd să desprind un mă
nunchi de izvoade şi alesături din urzeala şi năvădeala 
ţesă tui ilor istorice, măiestrite de el şi aduse la lumina şi 
indemîna cunoaşterii cu strădanie , străruinţă şi osteneală, 
de la vîrsta de l 5 ani şi pînă în clipa din urmă, pe măsura 
puterilor unei vieţi de om, în înfruntare îndelungă cu 
împotrivirea vremurilor trecute, de nepăsare, lipsă de 
înţelegere, de intere s şi sprijin oficial, dar mai cu ose
bire, pe cele mai dragi şi mai pline de nădejdi, înfăptuite· 
sub soarele vremurilor noi de luminoase împliniri depline 
pe toate tărîmurile de viaţă şi muncă slobodă ş i prosperă, 
de propăşire a tot neamul rom ânesc. Să cu tez în faţa lui 
şi a tuturor ce1;itorilor acestor rînduri, să desprind din 
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ş i ragul de izvoade şi alesături pe cele mai vrednice de air in 
t ire şi cele îndrumătoare pe drumul de aici înainte ~11 
căutărilor, şi care mi-au dat mie, ucenicului în tain< le 
cercetării trecutului, un înţeles al gîndurilor, al concepţ i e i 
antropologice a dascălului. Căci C. S. Nicolăescu-Plopşor 
mi-a fost şi-mi va rămîne pe mai departe, pînă la împlinirea 
zăbovirii mele, nu numai drag părinte , ci şi statornic 
dascăl ş i călăuză. 

Semne de întrebare cu nedumerire, la începutul pri
milor mei paş i, dincolo, pe meleagurile de viaţă ale străbu
nilor, stăruiau pînă ce prindeau a statornici, cu vremea, 
semne de hotar şi de lumină care înseninau tot mai mult 
zarea greu de cuprins a întinderii fără margini limpezi, 
de-a lungul unei durate nemăsurate încă, a mari i taine : 
începutul dintîi al devenirii naturii ca om, obîrşia spiţe i 
neamului omenesc, cu toate cele cîte ne-au fo ' t date cu 
putinţă să aflăm din viaţa şi munca trudnică ş i fără preget 
ale stră-strămoşilor noştri îndepărtaţi, în s ilinţa lor - răs 
timp de 20 OOO de veacuri - spre o fire ş i o înfăţişare ca 
ale noastre, cei de astăzi. 

Rodul gîndurilor şi al faptelor sale, împlinit în lucrarea 
lot' laolal tă, a sărnănat în ogorul cunoaşterii mele ş i al 
tuturor celor care l-au cunoscut şi au trudit alături de 
el, tot ceea ce a fo st de trebuinţă înţelesului cît mai deplin 
~Ll vieţii omului clin cele mai afunde aclîncuri ale vremii : 
geografie, geologie, paleontologie, climatologie, ecologie, 

http://patrimoniu.gov.ro



etnologîe, etologîe, în L1·-un cu vînt, o cunoaştere a.11 t ro
pologică . 

Gcogra,fie, dar nu geografic f izi că, ci o geografi e umauă 
preistorică în care să poţi vedea şi înţelege faptele terestre 
rezu ltate din activitatea omului, în năzuinţa lui, ş i numa,i 
a lui , încă de la început, de a nu se supune sau mulţumi 
doar, ca restul. celorlalte vieţui toare, cu o simplă adaptare 
la natură. Din nesupunere s-a zămisli t cea dintîi unealtă 
ş i armă de temut a tuturor t impurilor - gîndirea - care 
a făcut să încolţească în curînd conşti inţa, încît, tot ce 
făcea omul, şi cînd greşea, neştiutor f iind şi neavînd de 
la cine învăţa decît de la el ş i de la ai lui, tot observînd 
ş i încercînd, toate începură a avea un sen , un rost, totul 
era făcut intenţionat, conştient şi nu la, intîmpla re sau din 
instinct ca mai înainte, la premergătorii neamului omenesc. 

Vremea văzîndu-şi nestingherită de drumul său, fap
tele terestre, cu toate mărturiile de viaţă şi muncă ome
nească, s-au adunat straturi, straturi, o ebite de la o epocă 
la alta după măsura puterii minţii , a i scusinţei ş i a numă-
1·ului oamenilor din fiecare ţinut de v i eţuire ; în înlăn
ţuirea lor s-au constitui t stratele vîrst~ i geologice a spiţei 
umane - cuaternarul . au antropozo1cul - păstrînd în 
fi ecare tot ce a fo .·t mai de ·eamă şi a băgat în seamă omul 
cu îndemînarea, îndeletnicirile ş i deprinderile lui de viaţă ' 
dobîndite în nesupunerea sa la condiţiile de trai scbim: 
bătoare după locuri ş i după climă ş i osebite de cele 'am vre
muri de mai înainte ca ş i cele din vremurile de mai apoi. 
O geologie a vîr. telor istoriei neamului omenesc alcătuită 
din tot atîtea ·traturi cîte epoci s-au succedat ş i' tot atîtea 
geogra,fii umane preistorice. 

în curgerea vremii, t impul ş i- a măsurat durata în 
~a~tele de . vjaţă ~i de ?1-uncă,. în :ă~ăşiţele unor plante şi 
ammale ş 1 rn marturule sch1mbarilor de c1imă păstrate 
cu grijă de natura înconjurătoa,re ş i Ja, îndernîna căută
torilor de taine a le trecutului. 

Dar căutarea lor, doar pentru a. fi date la iveal ă ş i 
de, crise, ş i constatarea ~1Remănă1·ilor sau deo Rebirilor de 
la o epocă la, ~t lL~1 ,·au întrn două ori rna,i rnult;e comuni tăţ i 
umane, sînt doa r o eta.pă de lucrn ş i de cele mai multe 
Ol'i, ea se încheie ~L i ei. Văzute însă în'perspectiva istorică 
a . raportmilo ~· ş i c.oreh1ţiil?r multiple şi complexe, ecolo
~1ce , et!lolog1ce ş 1 eto logice, aceleaş i mărturii dau un 
i~ţeles .fapt~l~r co:ist~t::1te care pot acum să vorbească, 
sa explice origrnea msaşi a asemănărilor sau deosebirilor 
procesele istorice de dezvoltare, îngăduind astfel o cunoa

1
<?: 

tere antropologfoă . 

Cum i-a fost. cu putinţă lui C. S. Nicolăescu-Plopşor 
o asemenea cuprrndere ~ Înţelesul mi s-a limpezit într-un 
t~rz iu , abia, acurr.i în anii din urmă cînd, a juns la răspîn
tia.. unor grndun, am făcut popas la umbra aducerilor 
ammt~ . Esţe v~rba ~ cît de simplă ş i de săracă ne este 
uneon ~·ostirea m putrnţa ei ş i a noastră de a spune şi de 
a cuprmde în spusa noastră acele lucruri momente ş i 
?cazii care dau ~viaţă şi plămădesc ş i de ăvîrş~sc necontenit 
mtreaga noastra personalitate, încît fiecare este altul este 
el însuşi, în felul său, în necontenita alcătuire şi dev~nire 
de la răsăritul ş i pînă la apusul lui din viaţă - este vorb~ 
de pregătirea sa, de in truirea ş i ucenicia sa alături de 
marii dascăli de care a avut pa r te la Facultatea de litere 
ş i filozofie din Bucureşti, secţia istorie ş i o-eo"'r·afie. Fără 

d t ~t· b b 
a. ne rep ·avi ~umya memoria vrednică de cinstire ş i amin-
t ire a vreunuia dmtre profesori ş i îndrumători dintre care 
pe unii îi ştiu, dar nu într-at ît încît să pot spune că îi 
cunosc, voi amint i doar pe cei care reveneau mai cu stă
ruinţă din frămîntatul gîndului cînd se ivea ocazia : 
Vasile Pârvan ş i Simion Mehedin ţi . 

Amîndoi, mari gînditori, înainte de toa.te, cu o putere 
de pătrundere şi de cuprindere, fiecare în felul lui şi în 
domeniul preocupărilor sale, dincolo de durata prea curt 
măsurată a unei vieţ i de om. Unul, istoric, arheolog, dar 
nu un „vînător de amănunte şi descrieri, cu care să rîn
duiască istoria universală şi preistoria în sertare ş i ser
tăraşe, ca la spiţerie" cum se exprima Nicolae Iorga si 
1 ' • e unul dintre marii dascăli ai lui C. S. Nicolăescu-Plopşor. 

întîi de toate, Vasile Pârvan gîndea, înţelegea ş i încerca 
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să explice preistoria Daciei, Într-o lumină a.n tropoiogică, 
pentru a nu spun e pe deplin , o concepţ i e :wtropo logică . 

Celălalt maestru, Simion Mehedin ţ i, nu se oprea ht 
geografia fizică. E l căuta i,;ă facă înţelea.' ă geografia prin 
faptele de cultură „în lnpta neadorm'ită de adaptare zil
'n'foă a omitltli la ţ'inutul în care tră'ieşte" . 

Ceea ce ~1 înţeles şi a deprins . S. Nicolăescu-Plopşor 
mai osebit ue la marii să i dascăli - a.l ături de Simion 
Mehedinţ i , Vai:; ile Pârvan ş i Nicolae Iorga fiind drept 
să-i numim ş i pe Dimitrie Onciul ş i Gheorghe Murnu - a 
fost, am putea· spune, alcătuirea unei metode de gîndire 
antropologică. Să vezi faptele de istorie nu trict la faţa 
Jocului de descoperire, ci în spaţiu, pe toată întinderea 
desfăşurării ş i dezvoltării lor, în toată, complexitatea, 
implicaţiil e ş i devenirea proceselor istorice. Iar spaţiului 
să- i afli durata, intensitatea ş i complexitatea ·tăruinţelor 
umane căci aşa cum scria C. S. Nicolăescu-Plopşor, „de
mografia este o meteorologfo a populaţi1:zor oare trebue per
manent consitltată" , nu nt1,rnai pentrit cunoaşterea pos1:biU
tăţ1:lor şi nevoilor de perspect?:vă, necesare întocmirii pro
gramelor de dezvoltare, astăz i , ci ş i pentrn a înţelege ş i a 
putea explica particularităţile caracteri Rt ice dezvoltării 
istorice a fiecărei populaţii preistori ce. Ş i cum , paţiul 
ş i t impul .fot cele două coordonate în care se desfăşoară 
orice proces istoric, la dimen iunile fundamentale ale 
mărimii, structurii ş i dinamicii demografice a po ulaţiilor 
respective, metoda de gîndire antropologică o regăsim 
la C. S. Nicolăescu-Plopşor nu numai în lucrările de arheo
logie, istorie sau geografie, ci ş i în cele privind problemele 
d,? e?ologie, etn~logie, etologie, încît, deşi nu a spus-o 
raspi?at, n~ a aratat cum? vede, cum o înţelege el, putem 
vorbi totuşi de o concepţie antropologică în opera lui. 

E de a juns să amintim metoda de gîndire ş i de lucru 
care ~. condus la p reviziune,a. ştiinţ!fică a descoperirii 
cu1t.u~11 d~ J}rund , pe Valm~ .D u·J?Vulu1 ~n 1958 şi a prepa
leoht 1cuhu m 1960 la BUfJlllfoŞ l! -Tetorn , amîndouă fiind 
f.\ ituate în p rim a zonă de intc1·eR ant l'Opogenetic precizată 
cu această m etodă l~t cal'c ne-am l'eferi t . Dintre acestea 
dm;coperil'i le de la Bugiuleşt i coboa,ră începuturile istoriei 
României pînă h1 vîrsta de 1,8 - 2 m ilioane de ani. 

Alcătuirea colectivelor grupurilor de cercetări com
plexe de h1 Bicaz, ş i cn deosebire cel de la, Porţile de Fier 
ilustre~ză ~ i ele o c.~ncepţ; ie. a1;1tropologică, nu numai pri~ 
ramunle ş i domenule specializate de cercetare cît mai 
ales, accentul deosebit pe care-l punea în acţiunii~ de inte
grare a rezultatelor obţinute . 

Să mai :;tT?intim, în în~h~iere ş i Centrul de ştiinţe sociale 
al Acaden:iiei R. S. Roi;n~ma de la Craiova , întemeiat pe 
o concepţie antropologica, cu o structură care să cores
pundă, nu ca schemă - istorie-arheoloo-ie etno"'rafie
fo lclor, limbă, literatură şi artă -, ci c~ proble~atică 
marilor urgenţe de cercetare a permanenţelor şi a continui: 
tăţii , ~u ~e . la p~răsi1:ea Daciei de către administraţia 
r~m~ar_ia? c1 dm pr~1stone, de la cele mai bătrîne şi trainice 
radacrni. P e temernl unor a emenea urgenţe a fost cerută 
înţeleasă şi aprobată înfiinţarea Centrului de la Craiova'. 
Cu toată răsp':n~ere~ în faţa .istoriei trecute ş i viitoare pe 
care o reclama ş i o impune ntmul transformărilor sociale 
profunde ce se înfăptu i esc conform proo-ramului de edifi
care şi dezvoltare multilaterală a patriei noastre înfiin
ţarea Centrului de ştiinţe sociale de la Craiova co~stituie 
un ex~mplu ş i~un îndem~ la însuşil~ea unei concepţii antro
pologice, daca vrem sa nu greşim . 

În sfîrş i t, toate domeniile de activitate de la cerce
tarea în sine la organizarea cercetării, pe ca:.e Je-am amin
t it, sînt, în ul timă analiză, capitole specializate ale cuprin
zătoarei ştiin ţe a omului, antropologia . 

O co?-ce:pţie antropolo~ică în ~întreaga operă a lui 
C. S. icolae cu-Plopşor mseamna o carte de o-îndire 
de îndemnuri ş i îndrumare în viaţa i storică a tut~ror l~ 
care sîntem datori ă participăm fiecare deliberat c~n
şt ient. Cartea este deschi să. Atît am în~ăţat să î~ţeleo-

, ~t b pma acum pen ru a supune spre a eul tare cetitorului în 
rîn~ur~le de faţă . Ma! a~ însă. multe de aflat, de înţel~s şi 
de mvaţat de la dascal, cit mai am t imp. Dar nu numai eu. 

http://patrimoniu.gov.ro



V 

CRONICA, RECENZII 

A XII-A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE PRIVIND REZULTATELE 
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN 1977 

----------------- ALEXANDRU NEMOIANU 
în zilele de 9- 11ma rti e1 078 s-au des făşurat 

!n Bu cureşti lu cră ril e celei de a X ll-a sesiuni 
a nuale de rapoarte privind rezultate le ce rcetă

rilor arheologice din anul 1077. 
Sesiunea a fost organizată de către Cons iliul 

Culturii şi Educaţiei Socialiste, Academ ia de 
Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S. Româ nia şi 
Comisia Centra l ă de Stat a Patrimoniului Cu l
tural Naţional, ln sălile primiloare ale Muzeului 
de istorie al R. S. Român ia, cea mai mare 
unitate muzeistică a ţă rii. Acest eve niment a 
avut loc în condiţiile ln ca re cercetarea istorică 
şi arheologică !şi capătă un tot mai important 
şi meritat loc ln procesul complex a l educa
ţi ei patriotice a maselor de oameni a i muncii, 
ln general, şi a tinerei generaţii ln specia l şi în 
perspectiva apropiatei aniversări a 2050 de 
ani de la crearea primului stat dac, centra li zat 
şi independent condus de Burebista. 
Lucrăril e sesiunii s-au d es făşurat în cadru l 

a cinci secţiuni : 
- Arhe gia comunei primitive, evoluţia 

culturii tracice timpurii. 
- Civilizaţia geto-dacă. 
- Arheologia greco-romană. Procesul roma-

nizării. 
- F ormarea poporului român şi a s la telor 

medi evale româneşt i. 
- Civ ili zaţia m edi evală românească. 
în cadrul secţiuni l or nu fos t prezentate 179 

de rapoarte. 
Ca o conslalare generală trebuie reţinut Jap

tul că cercetările a rh eo logice s-au îndreptat 
spre rezolvarea unor probl eme majore, funda
mentale, ale istoriei pntri ei. 

O serie de comunicări nu nvut ca teme proble
me a le orlnduirii comu1wi primitive. E le au 
dovedit odată ln plus că teritoriul patriei 
noaslre a fost intens locuit încă clin cele mai 
vechi limpuri. Descoperirea la Ciuperceni 
(Teleorman) in condi\.ii stra tigral'ice clnre, a 
unor unelte aparţinlnd cu lturii de prund pro
bează convingător acest lu cru. 

Cercetarea arheologică a epocii ge to-dacice 
a realizat surprinderea unor importante urme 

privind civiliza ţ ia materială şi spirituală a 
aces lor strămoşi ai noş tri reli efindu -sc carac
terul ci pro[und origina l ş i plămădirea pe teri
toriul ţări i noastre ca o concluzie a întreg ii 
dezvoltări anterioare, tocmai acest lucru expli
cl nd impresionanta ei unitate. 

Descoperirea de la Lozna (Botoşani) impre
sionează prin modul excepţional ln ca re s-a 
păstrat conţinutul ci. Depozitul conţinlncl ş i 

numeroase unelte agricole oferă o imagine clară 
a modului ln care geto-clncii î ş i confecţionau 
aceste unelte (coasele era u bătute , iar secerile 
avea u zimţ i I) şi a nivelului ridicat al cunoştin

ţelor meşteşu găreşti pc care li atinseseră . 
Cunoaşterea procesu lui de romanizare al 

geto-dacilor, etapă decisivă ln formarea popo
rului român, ş i a limbii române, a r ealizat şi 

ea progi·ese datorate cercetărilor din cursul 
anu lui 1977. Astrei au fost dezvelite ş i consoli
date noi edificii în metropola Daciei, Ulpia 
Traiana Sarmizegelusa, ce vin să întregească 
imaginea acestui mare oraş ln epoca romană. 

La Tibiscum-Jupa, în aşezarea de lîngă cas
trul roman, a fost descoperit un atelier-depozit 
de mărgel e, unic pînă în prezent. Acest atelier 
est e important şi pentru faptu l că pune intr-o 
nouă lumină problema raporturilor dintre 
provincia romană Dacia şi popu laţiile din 
afara ei. Săpăturile arheologice practicate în 
castrele romane au dovedit clin nou că Intre 
ostaş ii romani ş i populapa localnică a n exista t 
strlnsc l egături. Piesele descoperile ln castre 
au dovedit în acelaşi timp că nivelul de dezvol
tare ni Dncici era acel aşi cu cel clin provinciile 
din restul Imperiului roman. Extrem de utile 
au fost ş i cerce lă ril e intreprinse in aşeză ri rn
rale di11 epoca roma nă . Prezenţa mat crinlelor 
roma ne a lăt uri de mat eriale clncice in[ăţ i şea
ză, în chipul cel mai conving~1tor, felul in ca re 
s-au lmpletit cele două civilizaţii. 

O seric de rapoarte au prezenta t noi mărturii 
relevlnd revenirea stăplnirii romane la nord de 
Dunăre ln vcncu l nl I V-i ea nl e. n. , fapt de 
exccp~ională va loa re penlru consolidarea roma
nităţ ii norcl - d1111ăre11c . Slnt de amintit desco-

pcriril c de la 1-Iinova-Mcheclinţ i , Suciclava
Ce lei ş i Pietroase l e-B uză u . 

Alte descoperiri ca cele de la Micia a tes lă con
tinuitatea de vieţuire ln aşeză ri romane, într-o 
formă mai modes tă, ş i clupă anul 271. 

Un mare număr de rapoarte au prezentat 
noi mărturii despre continuitatea ş i vieţuirea 
n el ntreruptă a populaţi e i daco-romane şi apoi 
rom ân eş ti în vatra străbună a spaţiului car
pato-clanubiano-pontic. Se pot menţiona săpă
turil e de la Sighişoara - Cătunu l Vii lor, uncie 
s-a surprins o vieţ.uirc nelntreruptă Intre seco lele 
IV - XII. Importante sl nt şi atestăril e a rheo
logice a le procesului de organizare soc i a l-politică 
a românilor la sf!rş i tul mileniului I ş i !nceputul 
celui de-al II-iea al e. n. 

Bogat e în rezultate a u fost săpă turil e ele 
la Voivozi-Bihor, care au surprins o î ntinsă 

aşezare fortificată (cuprinzînd şi un l ăcaş de 
cult), centru al nnei formaţiuni politice româ
neşti din veacuri le X II - X ICT. 

Numeroase rapoarte a u prezentat aspecte 
ale dezvoltării societăţii în evul mediu in dome
nii diferite (fortifica ţii. oraş e, monum ente ele 
artă). Interesa nte ipoteze privind lnceputuril e 
constru cţiilor din piatră în mediul românesc 
transilvănean a u furnizat săpăturil e de la 
Gurasada-Hun edoa ra. 

Un important clş tig adus de această sesiune 
li r eprezintă imprejmarca că clacă pi esele des
coperite contribuie la rezolvar en unor p robleme 
istorice ele rcprezintă, ln acelaşi timp, vnloroasc 
exponate muzea le. 

Un cuvlnt de l audă trebui e achis modului ln 
care au fost prczenta le rapoartele, grijii pentru 
lnso'ţirea lor cu imagini convingătoare (p lanuri , 
fotografii, diapozitive), ţinntci discuţii lor ş i 

as i sten"ţc i tehnice a personalului Muzenlni de 
istorie al R. S. România. 

F aptul că maleri a lclc prezentate vor fi curlnd 
publi cate, prin grija organiznlorilor ş i cu gene
rosul concurs a l Muzeului de istori c a l R. S. Ho
mânia, va face ca, lncă o dată, aprecierea sesiunii 
ca un succes să [i e 1ndreptăţită. 

,,P ĂCUIUL LUI SOARE", BUCUREŞTI, 1977 

PĂCUIUL LU I SOARE(!!). Aşeza rea medie
vală , Editura Academiei Rep ublicii Socia llste 
România, Bucureşti, 1977. 202 p . + XXVII pi. 

Staţiunea arheologică Pi'icuiul lui Soarn, 
aflat,ă pe insula cu acelaşi nume din apropierea 
locului de desprindere a bra ţului Borcea din 
albia Dunării, stăruie în atenţia istoricilor de 
cîteva decenii. Importantele descoperiri făcute 
de colectivul de spec ialişti condus de dr. Petre 
Diaconu a u fost prezentate prin numeroase 
studii, comunică ri şi au îmbogăţit patrimoniul 
expoziţi onal al muzeelor din Călăraşi, Co ns t a nţ. a, 
al Muzeului de istorie a l R. S. România ş.n. 
în 1972 a văzut lumina tipan1lui primul volum 
al monografiei acestei importante aşeză ri dună
rene, autorii prezenUnd monumentele arheolo
gice din sec. X - X 11. Cel de-a l doilea volum, 
apărut tot în seria pres tigioasei Biblioteci de 
a rheologie, se ocupă cu locuirea medievală din 
sec. XIII-XV. Sînt grupate în paginile acestei 
lucrări zece capitole, inegale ca intindere, sem
nate de Petre Diaconu (I, II, IV, V II), Silvia 
Baraschl (III , V, V I, V III), Octavian Iliescu 
(IX) şi M. Mihalcu (X). Ultima parte a cărţii. 
este rezervată rezumatului în limba france ză , 
explicaţiilor figurilor şi planşe lor, indicelui gene
ral şi celor 27 de planşe cu desene ş i fotografii. 
Din punct de vedere tematic, volumul recenzat 
!şi propune redarea tipului de locuinţă, a activi
tăţilor economice, autorii oprindu-se, cu pre
dilecţie, asupra principalelor categorii de obiecte 

PANAIT I. PANAIT 

ce a lcătuiesc bogatul inventar arheologic. 
Ponderea revine celor douti capitole consacrate 
ceramicii medievale. Cu deplină competenţă 

sint prezenta te, de asemenea. obiectele de po
doa bă şi el e cult, armele ş i piesele de echipament. 
O contribui.ie remarca bilă aduce numisma tul 
O. lliescu în studiu l ce premerge catalogul celor 
200 mon ede descoperite pe santier la care se 
adaugă 39 piese găsi te în t împlătoi· ln raza acele
i a şi staţiuni. Ultimul cap itol semnat de dr . 
M. Mihalcu întregeşte t ema tica bine stru cturată 
a volumului, punînd la dispoziţia cititoru lui 
rezulta tele unor analize chimice şi la mic t·osco
pul metalografic, efectua te asupra cîtorva 
obiecle clin fi er. E forlul rema rcabil al autor.ilor 
s-a soldat cu a lcătuirea acestei luc ră ri de !nalt 
pres tigiu ş liinţifi c. 

Aşezarea Piicuiu l lui Soare prin multitudinea 
· izvoarelor puse la dispoziţia cercetătorului pre
zintă un interes n aţ.ional cu amp le implicaţii în 
e vol1rţia soci e tă ţ.ii medievale balcanice. Refă
cută, după acţiuni prăd alnice , datora te, clupă 

părerea autorilor, prezenţei triburilor cnmane, 
locuirea de pe insula dunăreană îşi reia staclit<l 
dezvoltării urbane atins 'in că din cel ele-al Xf-lea 
veac. Deş i o bună narte a vetrei a fost spă lată 
de ap ele fluviului. înainte ca şpaclul arheologu
lui să intervină , totuşi sint unele indicii care 
detaşează cu claritate lo cuirea autohtonă de 
aici, conferindu-i rolu l ele centru de schimb ş i 

ele producţie a unor ca tegorii de mărfuri. Argu-
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mcnlele aduse de aulori prin atra ger ea aten'ţiei 
as upra numărului insemnat ş i varia t de mo
nede ş i podoa be prin surprinderea diferitelor 
arti co le de imp ort şi prin cantitatea mare ele 
cerami că la cn re se adau gă obse rvaţiile judici
oase as upra unor constru c!:ii de locuit sînt 
suficient de concluden te în acest sens. Fosta 
cetate ridicată de bizantini în sec X pentru a 
co ntrola navi gaţia pc Dunăre in apropierea 
capita lei themei Paristrion stabilită la Durosto
rum, s-a menţinut ~ i în cea de-a doua e tapă a 
ex i s tenţei ei ca important centru ele producţie 
ş i ele schimb. Aşa cum remarcau în cîteva rin
duri şi a utorii mono gra fiei. eenlrul nces ta urban 
medieval nu putea să-~i exercite a tributele 
decît in strlnsă ş i directă legătură cu aşezările 
dunăren e , precum ş i eu cele a fl a te pe malul 
Borcei. P rin mă rturiile sale inco nles tabile sla
ţiunea Păcuiul lui Soare dezvă lui e compo
nente esenţiale ale locuirii autohtone la Dună
rea de Jos în sec. XIII-XV, elapă cu profunde 
semnl[icaţii în dezvoltarea economi că ş i în 
organizarea politi că a românilor. Ga ma ocu
paţiilor acestor locuitori es te cea cunoscută 'in 
secolele anterioare ş i ca re ele fapt vor co nstitui 
structura de bază a eco nomi ei medievale. De 
r ema rcal csle însă fa ptul că locul principa l a 
r evenit meşteşu gurilor şi p escuitului în timp 
ce ngricu ltura, deş i prezen.tă , rămîne pe plan 
secundar. Descoperirea unor eşantioane ci in 
fontă, a măt· tnriilor procesului ele redncere şi 
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lnrnarc a fi erului , sau a dovezilor de co nfecţio
nare a podoabelor d in argint sau bronz co nfirmă 
concluziile colcctivnlui de arh eologi asupra 
caracterului aşezării. Nu mai pu\:in impoi·tantă 
este produc\ia de obiecte ceramice, fapt ce a 
determinat pe a utori să-i rezerve o t reime din 
economia volumului. într-adevăr ceramica de la 
Păcuiul lui Soare prezintă o importanţă deose
bill'i pentru stud ierea producţie i feudale d in 
sec. xru - xv. Ea SC impune prin varietatea 
fo rmelor, prin motivul decorativ şi cromatica 
specifică acestei categorii ele produse pentru 
spaţ.ii geografice întinse, precum şi prin asocierea 
cu a lte izvoare de datare ce rtă. Nimeni nu va 
putea studia ceramica de la Dună rea de Jos 
fă ră a cerce ta materia lele descoperite la Păcuiu l 
lui Soare. Deşi a utorii nu-ş i expun hotă rit punc
tul ele vedere, cera mica clin fosta cetate bizan
tină este de tra diţie bizantină şi în sec . XII I 
XV. Ceramica smă l\.uită prin form ele, decoru l 
ş i cromatica ei se însc rie în marea producţie a 
centrelor de ola ri a utohtoni puternic influen
ţaţi ele uzufructul acti vităţii ceramiş tilor Impe
riului bizantin. Multe clin aceste vase găs ite 
la Păcuiul lui Soa re sînt identice cu obiecte de 
acel aşi gen descoperite pe vechiul Hipodrom din 

Co nsla ntinopol, la Kalamis I\. ilises i ş i in alte 
părţi a le marelui oraş bosforan. Motive ca cele 
inseria te 'in volumul recenzat la fi g. 59/8, 
60/5, 61 /10, 12 ş.a. îşi gi'\sesc nseml nil ri pină la 
identitate cu piese simila re păstra te in colec
ţiile Muzeu lui el e a rheologie din I.stan lrn l. Deş i 

inclu s ln nria produ c ~ie i cerami ce ele tradiţi e 
bizantină cen trul dunărean ele la Păcuin i lui 
Soare îş i dezvăluie c 11 u ş urinţă trăsă turil e sale 
p roprii. U nele motive s int ma i frecvenl folosite 
aic i ş i ele se vor menţine în ceramica româ 
nească cu intensitate, p lnă în sec. X V- X V L 
Este vorba ele o persistenţă dovedită prin vase le 
smăl\uite el e la Tinganu , ctitoria lu i Radu cel 
Frnmos, cele descoperite la Bucureşti , Tirgo
v i şţe e tc . 

ln lumina aces tei realită~i apare interesa:1t 
t abelul compa rativ privind limitele cronologice 
propu se pentru unele sta'ţiuni arheologice, el 
treb uind ex tins ş i as upra secolului a l XV I-iea. 
Răminînd to t în domeniul comentariului cera
micii a utohtone se impune sublinierea aportului 
incontestabil p e care capitolele Silviei Baraschi 
ii aduc la aprofundarea c unoaşterii aces tei cate
gorii de produse meşteşu gă r~ş ti cu largă ci rcu
laţ.ie pe a mbele maluri a le Dună rii. Este, ele 

asemenea, cie reţinut strădania a utorilor de a 
pune la cli s poziţ.ia sp ~cia li ş tilo1· o ilu straţie 
bogată , bine selec tată dar ca re, clin neferic ire 
cuprind ~ şi unele fotografii mai pu ţ in re11şite 
tehnic. ' e impunea, ele asemenea, completa rea 
hărţii de la fi g. 91 cu mai mu'.te d in obiectivele 
a rheo logice la care tex tul fac e rcferinţ.ă, printre 
acestea pulincl fi men ţionate : Bucureş ti , Du l
ceanca, Stră ul eş ti - Mi'iică neşti. Orb easca ş . a. 

N 11 s-a respectat, el e asemenea, t ra nscrierea fi 
delii a insc ri pţ. iilor sgraîitate pe vasele smă l ţ11ite, 

iar cor~ctnrn 11nor nume proprii a scăpat din 
atenţia celor in d rept. Puţin, chia1· foart e puţin 
rezumatul num '.l i în li·nba f ranceză. 

Volumul II a l rnonog•a fi ci P:1cuiul lui Soare 
are meri tu l ele a inscrie v es tigiile medieva le ce 
a u apar\.innt unei co l ec tivit 1ţ i stab ile a utohtone 
în a rie largă , a feuclalit ă \. ii S'.L :l-es tului eu ropean. 
Este o carte d e rcferin ţ1, s :r isă cu compete nţ.ă 

de că tre speci a lişti r ecuno3c Jţi p e plan naţional 
ş i internaţ i onal. 

1 Petre D iaconu si D.1m il t'.J Vilceann , Păcu iu l 
lui Soare, Cetatea b i zantină , l , Bucureşti, 1972 , 
p. 278. 

„ARHITECTURA RURALĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI"~· 

La 26 - 29 octombrie 1977, Co nsiliul Europei 
a orga nizat la Granada (Spania) un Seminar 
car e a pus în discuţi e o gamă var iată de pro
bleme cu privire la arhi teclura rurală ş i a mena
jarea teritoriului. In vitată să particip e la aceas tă 
întilnire, Uniu nea Internaţională a Arhitecţilor 

a aprobat intenţia organizatorilor Seminarului, 
preocnpaţ. i de salvarea patrimoniul11i rural , ş i a 
insistat asupra noilor orientări a le lu mii r urale 
clin ce în ce mai puţin slriiină de modul de v i aţii 
urbană. 

P rin aceas tă mică prezentare privind unele 
clinlre ideile ce s-au despr ins în special din 
expu nerile d e l egaţilor U IA, invităm citi torii 
no ş lri să reflec teze asupra lor. 

Din obiectivele şi strategiile conservă rii ş i 

reutilizării arhitecturii rn ra le e · istente, fixate, 
pe plan cultural , de că lre reprezentantul 
Spaniei : 

• În apropiere de Linz, arheologii a ustrieci 
au descoperit pe un olan al unui acoper iş ele 
locuin\.ă, cu dimensiunea 60 x 40 cm, planul 
genera l a l oraşu l ui întocmit în secolul a l I lI- lea 
a l c.n. P lanul permite descifrarea unui a trium , 
unui teat ru , a termelor, a unor construcţii cu 
carac ter administrativ, militar, civic. (Linz 
Ja lubu ch , 1977) 

• în statul W ashington a fost recent desco
pe1·it un sat indian acoperit de noroi în secolul 
a l XVII- iea în perimetrul căruia, unelte, urme 
a le locuinţelor, arme şi numeroase alte vestigii 
slau mărturie a vieţii care exista în acea per i
oadă. (Americana, 5, 1977) 

• Pen tru întreţinerea şi restaurarea impor
ta ntelor monumente din Apoll inia şi Butrinti, 
a însemnatelor centre arheologice de pe terito
r iul Albaniei au fost a locate fonduri, ca de a ltfe l 
şi pentru o serie de aşezări ţări'ineşti care pre
zintă un interes deosebit. (I-Io r izont, 11, 1977) 

• Camunl1.1m , aşeza re a legiunilor romane 
de p e teritoriul Austriei de as tăz i , era a lim en
tată de o s ursă de apă care trecea printr -o co n
ductă, descoperită recent , datîncl din secolul a l 
Ill-lea al e.n. Se presupune că cond ucta resp ec
tivă alimenta circa 30 OOO de oameni . (Linz 
Jahrbuch, 1977) 

• Sta tuia lui Petru cel Mare clin Leningrad 
a fost supusă recent unor op e ra ţ.ii de contr.:i l 
pentru stabilirea cauzelor fisurilor apă rute în 
platoşa ele cupru. Cu acest prilej s-a s tab ili t 
că fisurile respective provin din erori de t urnare 
ş i în consecinţă nu pot avea nici o rap ~ 1·cursiun e 

asupra statuii. (Aurora, 17, 1977) 
• Vestigiile unui templu construit 'in timpul 

fa raonului Amenophis a l IV-iea (1369-1352 
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- conservarea cî torva elemente, d in tre cele 
mai reprezentative, a le unei epoci ş i unui moci 
de viaţ.ă (eco- muzeul , de exemplu) ; 

- efectuarea recensăm întului constru c ţiilor 

ex istente p entrn constituirea a rhi velor docu
menta re utile p c pla n soc io-economic; 

- stabilirea construc \.ii101· care pot să fie 
transforma te în vederea a lto r funcţiuni (spaţ ii 
p entru locuit, p entru dis t racţii şi muncă) in 
consens cu ex igen\.ele socio -eco nomice. 

Obieclivelc propuse el e r eprezentantul .Fran\.ei 
privesc adoptarea unei arhitec turi rurale noi ca ~i 
co ncli'ţiile calită ţii şi punerii ci ln lu crn în ter i
toriu arnenajat. Du pă domnia sa, a rhi tectura 
rura l ă nu poa le să se res tringă la luarea in co nsi
derare exclusiv a treculului său . Se e f ecluează 
mutaţia pop ula \:iilor în med iul rnral acesta clin 
urmă putinei constitu i s11porlul ele mîin e a l 
dezvoltă rii viitor ulni. Dar ca această al ragere 
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i.e.n.), soţul celebrei Nefcrliti şi predecesorul 
n u mai puţin celebrului T 11tankhamon, renumit 
prin faptul că a suprimat politeismul ş i a pro
movat c redinţa monoteistă , in zeu l Soarelui
Aton, au fost descoperite recent, stlrnincl un 
interes deoseb it. Aceasta da tori tă faptului că 
urmaşii să i au cău lat să distrugă toate templele 
ri dicate de el. Au fost locali zate ci rca 40 OOO 
de pietre a le acestor temp le care au fost folosite 
la construirea celebrelor t emple de la Ka rnak 
şi Luxor, pietre ce conţin inscripţii sau deco ra
ţiuni. (Le Monde, 11 ian. 1978) 

• Datorită scăderii nivelului apelor subte
rane, numeroase edificii din Cop enhaga sint 
ameninţ.ate cu dispariţia, ca urmare a faptului 
că excavaţiile necesita te de co nstruirea funda\.iei 
unor edificii ş i şoselelor împ ied ică filtrn rea nor
mală a apelor provenite di n precipita ţ. ii şi p er 
mit pătrunde rea aerului care u sucă pilonii 
ele lemn ce s u s ţin majorita tea c lădi rilo r vec hi. 
Se recomandă in terven ţ i a urgentă a a utorită ţilor 
p entru remedierea acestei sit u aţ. ii. (Da nische 
Rundschau, 92, 1977) 

• Sub conducerea lui Oreste Ferrari, in 
Italia es te în curs de des făşurare o vastă ac~i une 
de inventa riere ş i ca talogare a p a trimoniului 
a rhitectonic naţ ional. Se urmăresc inregislra1·ea 
ş i descrierea t11turor obiec telor de artă cultă 
sau popu lară , a le întregii creaţii picturale ş i 
sculpturale, a le centrelor şi comp lexelor urba ne 
făurite în trecut. Odată cu catalogarea se 11nnă
reşte şi buna între ţine1·e ş i res taurarea obiecti
v elor respective. (Bo lle tino italia no, 4, 1978) 

• „Les Nouvcaux jou1·s de Pompei", lucra re 
semnată de Michael Gra nd, cu ilu straţii in 
a lb-n egru şi color de Wer ner Forma11, apă rută 
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să nu ameninţe calita tea vi eţ ii slnt necesare 
incurajarea unei a rh itectu ri rura le de sp ecific na
\:ional ş i ragional, in op oz iţ ie cu dezvoltarea 
anum itor a rhitecturi prafabricate care nu ţin 

co nt de dive rsitate, m ed ii, indivizi ; punerea în 
lucru , la nivelul instituţiilor naţiona le, a posib i
l ită\. ii p e care o a u arhitectul şi habitatul r ura l 
în s tab ilirea li niilor indisp ensabile p entru ca, 
consumator ul s"t d ispună de o arhitectură el e 
cali tate; promova rea rnic ii Intrepr inder i loca le 
pentrn evilarea sc himbării res urselor ş i poten
ţi a lulu i uman, p recum şi cor ijarea acu lturii 
arhi tecturale clifuzale de o publi citate abu1.ivă , 
oferind ce tă ţe nilor o info rmare arhitect urală 
co mpatibilă cu această politică; asigurnrca 
independen ţ.e i a rh ileclur ii rura le, utili zînd mate
ria le locale, energiile nat11rnle nepolu ante e tc . 

* Arhileclurt! rural e el amena.gemenl dtt /erri
loire, „ U IA" - fnformation s, 2, 1971:1. 

în renumita editură Hachet te, constituie pentru 
specialiş ti un preţios ins trument de lucru , care 
permite reco nstituirea isto riei oraşelor Pompei 
şi Herculanum lăsînd să se î ntrevadă fap tul că 
istoria picturii universale a r fi avut u11 cu totul 
a lt cui·s dacă nu ar fi fost ca tas trofa care a 
curmat dezvoltarea unei civiliza\.ii atit ele 
înfloritoare. (Bolletino italiano, 3, 1978) 

• Cei doi celeb ri colos i a i fa raonului Ameno
phis al Ul-lea de la Lux.or, ameni nţaţi d e infil 
trarea apelor de irigaţie, t r eb uie s tră mutaţi ele 
urgenţ.ă . Colosul din no1·ct care- l înfăţ i şează pe 
Memnon, regale leganclar a l et iopien ilor , fiul 
zeiţ. e i Eos (Aurora), ucis de Ach ile în războiu I 
troian, ce emite în fi eca re climineaţl un sunet 
straniu , sunet ce reprezintă, clup ă unii vocea lui 
Memnon ca re se adresează mamei sale Aurora. 
iar după a l\ ii un imn d edicat Soar ~lul. es te 
cea mai importantă dintra aces te stat•J i (Le 
Moncle, 12 feb„ 1978). 

e Vestita catedrală clin Florenţ.a construită de 
Brn neleschi în prima jumă ta te a secolului a l 
X V-lea, es te in per icol din ca ~1za uno1· fisuri 
care devin clin ce in cc mai profunde. Din această 
cauză municipalitatea a hotărlt res tric ţii el e 
ci rc ul aţie în preajma ca tedralei ş i a luat mlsurl 
în vedcr<'!a restaură rii acesteia. (Bo lletino 
italiano, 4, 1978) 

e 12 fresce mu ra le descoperite recent la Pom
pei au fost furate impreună cu a lte numeroase 
ornamente a rhi tec tonice. Şansele de recup erare a 
aces tora slnt des tul de reduse datori tă faptu lui 
că, fiind descop erite de puţină vreme n ·1 era u 
nici fotografiate, nici catalogate. (L' Unita , 
12 martie 1978) 
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e fnscriindu -sc pe I inia rcslric\iilor tic circuia 
ţic inlrodusc pentru protejarea monumentelor, 
municipa lilalea din Siena a holă r it să inler
zie<'\ accesu l vehiculelor în cenlrul istoric . De 
men\.iona l că primul ora ş care a adoplat în 
Italia măsuri de limitarc a traficului , a rost tot 
S iena , in Hl66 . (Rinascita, 4, 1978) 

e La Vienlianc in Laos, luc rările rl c rcs laura ro 
a templului Tat Luan g, constrnil in seco lul a l 
XV H-lea, se ap ropie de sfi rş it. Temp lul esl c 
renumit prin boga ta sa ornamentap c tH'hilec
tonică, cit ş i prin cupolele sale ş i prinlr-un turn 
1n formă de săgeată, care a re o înă l\ime de 
87 111 . (L'Espresso, 3, 1978) 

• Cu prii ejul u1101· săpul11d arheo logice au !'ost 
scoase la i veală urme ale unor tr iburi de păstori 
din secolele X l V- X 11 I i.c.n„ la Roma, pc 
dealu l Capi to liu lui. Vase din ceram i că, obiecte 
din os, porţiuni dintr-un dl'llm ş i dintr-un canal 
de a lim enlare cu apă, num eroase obiecte de uz 
casnic, descoperite la o adîncime de ci rca 2 m, 
v in in sp rijinul ipotezei potrivit că re ia Roma 
a lu a t naştere cu mult înainte de 753, anul 
intemeierii de cătrn Romulus si Remus, 
potrivit legendei. (Notizie d'artc, 2, l978) 

• Ac u111 200 de an i la t:>ctrograd, h1 unna unei 
mari inundaţii a fost distrusă faimoasa G rădină 
de var:'\ in inter ioml că reia erau numeroase 
fîntlni si statu i, care în secolul a l XV l!l-lea 
ajunsese ră la ci fra de 50. În prezent se luc re2. ză 
la 1·edarea vechii înfăţişări a acestei g ră dini. 
( lzvestia, 12 feb. 1978) 

e Recent în aprop iere de P raga au fost desco
perite 'in urma ur101· să pă luri a1•heologicc, vestigii 
ale unei aşeză ri antice, dintre acestea cea mai 
intcrnsantă fiind o cons trucţ i e ele formă pătrată 
cu o suprafaţă de circa 100 ha. datind din mile
niul al IV-iea. Se presupune că este vorba de 
cel mai vechi obse 1·va to~ astronomie cunoscut 
în Europa. (Vytvarna prace, 2, 1978) 

e La gran iţ a dintre Mex ic şi Guatema la a rost 
descoperi t un templu maya, unul dintre cele 
mai mar i Lcmple care au fost studiate pîmi acum. 
Templul con\ in e numeroase vestig ii arheologice 
(Ar Les visuales, l l , 1978) 

e Fragmente de pictură murală din secolele 
VI- VII descoperi te în urma unor săpă turi 
arheologice efectuate pe locul unei vechi aşeză ri 
de pe teritoriul Samarkandului, sînt revita lizate 
la Institutul de arheologie al Academiei de 
ş tiinţe a R. S. S. Uzbece, prin tratarea cu sub
stanţe polimerice. (Aurora , 20, 1977) 

e La Icrnsalim au rost descoperite vestigiile 
uneia dintre cele mai importante biserici bizan
tine, ctitorie a lui Justinian aşa cu m reiese dintr-o 
insc ripţie grecească descoperită pe un perete. 
Structura subterană este boltită şi împărţită 
în mai multe încăperi. (Le Monde, 12 feb . 1978) 

e Prima clăd it·e din piatră cons truită la Lenin
grad, aparţinea guvernatorului Pe tersburgu lui 
ş i datează din prima jumă tate a secolului a1 
XVII-iea. De curlnd au început lucră rile de 
res taurare a aces teia ş i cu acest prilej au fost 
descoperite circa :JO OOO de plăci de te racotă, 

pe unele din ele aflîndu -se ş i primele porlrete 
ale lui Petru r. (Pravda, 19 ian. 1978) 

e Spec ialiştii iugoslavi restaurează ln prezcn t 
ves tigiile anticului o raş Stobi care a cunoscut 
o perioadă de înflorire acum circa 2000 de ani. 
Se lu c rează la da1·ca în func\.iunc a siste rnulu i 
de aprovizionare cu apă, la restaurarea băilor 

terrrnlle şi a unor localuri publice. Se prevede 
de asemenea lnfiin\.a rca unui muzeu care să 

adăpos tească cele 1nai importante vest igii desco
perite pe teriloriul anticului ora5 (Mlada fronta, 
15 , 1978) 

e Circa 25 OOO OOO ruble au fost alocate pentru 
in lr'e ţinerea si res taurai·ea mo111unenlelor istorice 
clin Uzbekis

0

tan, 'în viitorii 5 ani. Samarkand 
si Siva Bulwra se a flă în capul listei oraşelor, 
iar moscheea Bibi Sani1n din Samarkand-unnl 
din cele mai de seam9. monumente ale a rhitec
turii islamice din secolul al XV- iea - este 
considerată cea mai importantă conslruc\.ie care 
trebuie restaurată . (fscusstvo, 1, 1978). 
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