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BISERICA MEDIEVALĂ DIN SÂNTANA DE MUREŞ (JUD. MUREŞ).
CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE LA ISTORIA MONUMENTULUI

Localitatea Sântana de Mureş (ung. Marosszentanna) este situată în imediata apropiere
a municipiului Târgu Mureş, fiind o comună suburbană a oraşului reşedinţă de judeţ. Prima
atestare documentară a aşezării datează din anul 1332 când este pomenită sub denumirea de
Sancta Anna1, pentru ca după 1375 să apară menţionată în documente cu numele de
'Zenthanna2 • Numele localităţii este dat de numele unui personaj sacru - Sfânta Ana - care, în
vechime, a fost desemnată să fie ocrotitoarea comunităţii locale şi patroana spirituală a lăcaşului
de cult ce a fost edificat acolo 3 •
Biserica. Vechea biserică din localitate este situată în partea răsăriteană a aşezării, ea
servind de mai multe secole ca lăcaş de rugăciune pentru comunitatea credincioşilor de etnie
maghiară, catolici până în a doua jumătate a secolului al XVI-iea, apoi de confesiune reformatcalvină după trecerea acestora la Reformă. Construcţia se prezintă ca fiind o biserică-sală
alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară (exterior: 14,10 x 10,10 m / interior: 12,20 x 8,10 m)
continuată spre răsărit cu o absidă decroşată de formă semicirculară (interior: 6,92 - latura
vestică/ 5,60 m- lungimea pe axă), şi un turn-clopotniţă pe latura de vest (exterior: 4,34 x 3,33
m I interior: 2,34 x 2,33 m)4. Lungimea întregii construcţii, pe axa mediană, este de 22,03 metri
în interior şi de 24,03 metri la exterior. Zidurile de elevaţie au o grosime de 1 metru, aceasta
fiind constantă în toate compartimentele bisericii. În exterior, nava este sprijinită, la trei dintre
colţurile sale, de contraforturi dispuse oblic, un asemenea element lipsind însă din colţul de
nord-est. În interior, nava este despărţită de absidă printr-un arc de triumf, semicircular la partea
Documentul care conţine prima atestare a localităţii este Registrul de evidenţă al dijmelor papale pentru
perioada anilor 1332-1337, întocmit de reprezentanţii deserrmaţi să colecteze aceste obligaţii de la
parohiile catolice din cuprinsul Regatului Ungariei. În dreptul anului 1332, unde se vorbeşte despre prima
plată efectuată de parohiile aparţinătoare de arhidiaconatul Tylegd, este notat numele preotului clin
Sântana, Pâl (Paul), care a plătit atunci o sumă de patru banali vechi (Documente privind istoria României,
seria C. Transilvania (veacul XIV), voi. IIl (1331-1340), Bucw-eşti, 1954, doc. nr. 56, p. 133; Sigisnnmd
Jak6, Codex Diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res
Transsylvanas illustrantia, voi. II (1301-1339), Budapest, 2004, p. 414, nr. 1143).
2
Coriolan Suciu, Dic,tionar istoric al localităţilor din Transilvania, voi. II, Bucureşti, 1968, p. 133; Entz
Geza, Erdely epiteszete a ll-13. Szazadban (Arhitectura Transilvaniei în secolele 11-13), Kol~vâr
(Cluj), 1994,p. 125.
3
Mezo Andrâs, A templomcim a magyar helysegnevekhen ( ll -15. szazad) (Hramurile de biserici în
denumirile de localităţi maghiare), Budapest, 1996, p. 58.
4
Dimensiunile suprafeţelor interioare ale celor trei compartimente care compun biserica sunt următoarele:
navă = 98,82 mp; absidă = 38,34 mp; turn= 5,45 mp.
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superioară, a cărui deschidere între stâlpii laterali este de 4,60 metri. Nava este tăvănită cu o
5
structură orizontală confecţionată din lemn , iar peste absidă se află o boltă semicilindrică,
racordată cu o semicalotă în zona unde elevaţia prezintă un traseu curbat. Accesul în biserică se
face prin două intrări, care sunt poziţionate pe laturile de sud şi de vest ale navei. Turnulclopotniţă este prevăzut şi el cu o intrare plasată pe latura sa vestică, astfel că accesul dinspre
apus în biserică se face prin două deschideri succesive, legătura dintre ele fiind :fhcută prin
încăperea de la parterul twnului. După unele informaţii, deschiderile intrărilor în navă au fost
modificate cândva în cursul secolului al XVIll-lea. Biserica este luminată printr-un număr de
patru ferestre, două dispuse în peretele sudic al navei, care flanchează intrarea de pe acea parte,
următoarele aflându-se în absidă, una amplasată în partea de sud şi cealaltă în axul
compartimentului; aceste deschideri sunt relativ largi, având închideri semicirculare la partea
superioară. Toate ferestrele au fost modificate în trecut prin amplificarea deschiderilor, dar
deocamdată nu se poate preciza dacă pe locul actual al fiecăreia a existat iniţial câte o fereastră
originară. Această incertitudine este susţinută de faptul că în sanctuar a fost descoperit recent
cadrul unei ferestre mai vechi. Modificarea ferestrelor s-a fhcut probabil tot în secolul al XVIlllea, atunci când s-a intervenit şi asupra celor două intrări ale bisericii. În partea vestică a navei
există astăzi amenajată o tribună, executată din lemn, care se sprijină pe zidurile adiacente şi pe
doi stâlpi avansaţi, postaţi la o distanţă de 1,52 metri spre răsărit faţă de zidul apusean; accesul
la tribună se face pe o scară interioară, plasată aproape de colţul sud-vestic al navei. Între navă
şi sanctuar, în dreptul stâlpului nordic al arcului de triumf, se află amplasat un amvon de lemn
ce este încununat cu un coronament de formă octogonală, întregul ansamblu fiind pictat cu
vopsea pe bază de ulei în culori diverse, cele dominante fiind roşul, verdele şi maroul; pe
coroana amvonului se află inscripţionat anul 1773.
Biserica mai păstrează încă unele dintre elementele sale constitutive şi decorative
aparţinătoare arhitecturii sale originale. Astfel, în partea de sud-est a sanctuarului există cadrul
astupat al unei ferestre de factură romanică, neprevăzută cu ancadrament de piatră, care are o
deschidere dreptunghiulară cu închidere semicirculară la partea superioară, mai îngustă la
exterior şi cu dezvoltare evazată spre interior. Pe latura nordică a absidei , la o distanţă de 0,90
metri faţă de colţul nord-vestic al compartimentului, se află un cadru de uşă fără ancadrament
de piatră, de formă dreptunghiulară şi cu închidere semicirculară în planul superior. Această
uşă, care în prezent este obturată cu zidărie din cărămidă, fhcea în vechime legătura cu o
încăpere anexă a bisericii - sacristia - , dispărută la o dată pe care nici o sursă documentară nu
o precizează. Alături de uşa înzidită, mai spre răsărit, s-a păstrat un pastoforiu sau tabernacol
din piatră sculptată, amenajat în grosimea peretelui absidei, care prezintă o deschidere
semicirculară înconjurată de baghete, având caracteristici specifice epocii romanice în
arhitectura religioasă. Tot în spaţiul sanctuarului, sub vechea fereastră romanică, se mai
păstrează o sedilia (scaunul preotului), amenajată în grosimea zidului ca o nişă cu arc
semicircular în partea superioară.
5

În secolul al XVIIl-lea nava bisericii avea un tavan casetat din lenm, care avea aplicat un decor pictat În
a doua jumătate a secolului al XIX-iea acesta a fost demontat şi înlocuit cu un tavan simplu, tot din lenm.
Interesant este însă faptul că vechea structură a tavanului a fost refolosită, în proporţie de circa 80 %, ca şi
pardoseală în podul bisericii. Casetele au toate forme dreptunghiulare, fiecare cu dimensiunea de 1,40 x l
m, acestea fiind dispuse pe câte opt rânduri atât în lungime cât şi pe lăţime. Scândurile folosite au fost
tăiate ca să corespundă pentru lungimea a două casete, îmbinarea longitudinală a acestora fiind tăcută tot la
al doilea spaţiu casetat. Decorul pictat ce împodobeşte fostul tavan, astăzi degradat pe alocuri, constă din
fonduri de culoare albă şi maro deschis pe care sunt reprezentate anumite motive florale în culorile roşu,
albastru, galben şi alb.
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Turnul-clopotniţă

ce se înalţă astăzi pe faţada vestică a navei a fost construit abia în
anul 1928. Acesta a fost precedat, pe acelaşi loc, de un turn masiv din lenm, care a fost ridicat
6
în anul 1820 • Înainte de această dată, ştim că o clopotniţă mai veche din lenm a funcţionat pe
un amplasament situat undeva în imediata apropiere a bisericii 7• Clopotniţa bisericii adăposteşte
astăzi două clopote, cel mai mare dintre ele fiind o valoroasă piesă medievală de bronz care
8
datează din anul 1497 • În ceea ce priveşte acoperişul actual al bisericii, menţionăm că şarpanta
de peste navă şi absidă este învelită cu ţiglă, iar turnul-clopotniţă are o învelitoare numai din
tablă. Materialul de construcţie întrebuinţat la edificarea bisericii este cărămida legată cu
mortar, aceasta fiind folosită integral în structurile de elevaţie ale turnului, navei şi absidei,
precum şi la bolta celei din urmă.
Cazul bisericii reformate din Sântana de Mureş a devenit cunoscut în literatura de
specialitate datorită picturii murale păstrată fragmentar pe pereţii interiori ai lăcaşului. Aceasta
este considerată ca fiind una dintre cele mai importante şi valoroase fresce medievale de pe
teritoriul Transilvaniei, realizată în perioada de sfârşit a secolului al XIV-lea. Comentatorii
acestei picturi au făcut în mod frecvent referinţă la legăturile stilistice cu pictura italiană din a
doua jumătate a secolului al XIV-iea. Pictorul care a executat lucrarea a fost probabil un meşter
peregrin italian sau de formaţie italiană, ori poate chiar un ardelean, cu calităţi artistice
excepţionale, dar care se detaşează oarecum de alţi confraţi prin abordarea unui stil cu o
structură mai complexă, explicabilă prin anumite contaminări cu experienţe artistice întâlnite în
teritoriile de la nordul Alpilor (Austria, Germania, Boemia)9.
Vechea pictură a bisericii a fost descoperită în anul 1885 de un profesor de desen din
Târgu Mureş, Nemes Odon, care se ocupa atunci cu inventarierea picturilor medievale din
Acest turn pentru clopote a fost dezafectat şi apoi îndepărtat în cursul anului 1927.
Din însemnările lui Orban Balâzs (n. 1830 - m 1890), care ne-a lăsat câteva date interesante şi utile
despre trecutul bisericii, am aflat că în 1820, atunci când s-a săpat pentru fundamentul turnului de lenm, au
fost descoperite câteva anne şi bijuterii de aur, dispărute ulterior, despre care istoricul Wlgur aprecia că
provin din inventarul W1or morminte aflate pe acel loc (criptă ?, n.n.). În continuare, autorul vorbeşte şi
despre unnele W1ei fortificaţii cu val de pământ şi şanţ pentru apă în legătură directă cu Mureşul, pe care el
le văzuse în jurul bisericii pe la mijlocul secolului al XIX-iea [Orban Balâzs, A Szeke/yfold /eirasa
tortenelmi, regeszeti, termeszetrajzi es nepismei szempontbol (Descrierea Secuimii din pW1ct de vedere
istoric, arheologic, demografic, etnografic şi al naturii), voi. IV, Pest, 1870, p. 188-189. Vezi şi Lestyan
Ferenc, Megszentelt kăvek. A kozepkori Erdely Puspăkseg templomai (Pietre sfinţite. Bisericile medievale
ale Episcopiei Ardealului), vol. I, Alba Iulia, 2000, p. 402-403]. În trecut, cursul Mureşului avea W1 traseu
situat W1deva mai aproape de biserică, iar prin acel canal de legătură pomenit de Orban B., şanţul
fortificaţiei putea fi lesne inW1dat cu apa adusă din râu. Astăzi, datorită remodelării profunde a reliefului
din zonă precum şi a diverselor construcţii mai vechi sau mai noi ridicate pe terenul din vecinătatea
bisericii, nu se mai poate distinge nici o urmă aparţinătoare acestei vechi amenajări defensive.
8
Pe umărul clopotului, de-a lW1gul întregii sale circwnferinţe, se află o inscripţie în relief cu minuscule
gotice desfăşurate pe un singur rând, având următorul conţinut: ,,O rex glo(r)ie veni cvm pace ih(e)s(us)
n(azarenus) r(ex) i(udeorum) 1497" (parantezele conţin acele litere sau părţi de cuvinte ce au fost
introduse pentru completarea şi înţelegerea inscripţiei). Mai jos de inscripţie se află poziţionate un număr
de trei medalioane circulare, dispuse pe orizontală la distanţe egale între ele, fiecare având câte o
reprezentare reliefată cu scena răstignirii Mântuitorului, spaţiul rămas liber fiind completat cu o decoraţie
vegetală [Benko Elek, Erdely kozepkori harangjai es bronz keresztelomedencei (Clopotele şi cristelniţele
medievale de bronz ale Ardealului), Budapesta- Cluj, 2002, p. 303-304; Orban B. op. cit., p. 189].
9
Despre pictura bisericii, vezi wmătoarele lucrări: Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române,
voi. I, Bucureşti, 1959, p. 411-412; Vasile Drăguţ, Arta gotică în România, Bucureşti, 1979, p. 212-216; Dana
Jenei, Kiss Lorand, Pâl Peter, Sântana de Mureş. Picturile murale din biserica reformată, în voi. In
memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, Cluj, 2003, p. 429-437.
6
7
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regiwie. Mai târziu, printr-wi raport înaintat în aprilie 1895 Comisiei Monumentelor Istorice din
Ungaria, el a atras atenţia autorităţilor competente ale statului despre valoarea frescelor din
interiorul bisericii de la Sântana de Mureş. Din conţinutul acelui raport rezultă că Nemes a
decapat întregul perete de vest al navei, wide a descoperit prezenţa frescei numai pe o suprafaţă
de circa 16-17 mp, restul picturii de pe acel perete fiind distrusă deoarece o parte a zidului,
spwie el, a suferit modificări în trecut. S-a mai presupus atunci că sub văruielile de pe peretele
nordic al navei ar exista pictură, dar nu ştim dacă cercetarea lui Nemes s-a extins şi pe acea
parte 10 • În anii 1911-1912 Comisia Monumentelor de la Budapesta a iniţiat decaparea şi
restaurarea suprafeţelor pictate din sanctuar şi de pe intradosul arcului de triumf, întreprindere
rămasă însă neterminată, dar faptul este de remarcat deoarece această intervenţie a fost wia
11
dintre cele mai timpurii de acest fel din Transilvania • În anii 1927-1928, atwici când s-a
demolat turnul de lemn şi s-a construit actualul turn-clopotniţă, peretele vestic al navei a fost
serios afectat, o porţiwie din el fiind chiar dărâmată, astfel că o mare parte din fresca ce se mai
păstra atwici pe acel zid a fost distrusă 12 • În anii din urmă, cazul bisericii din Sântana de Mureş
a intrat din nou în atenţia specialiştilor. Astfel, în vederea restaurării şi conservării valoroaselor
fresce ce se mai păstreaz.ă încă în biserică a fost întreprinsă o cercetare de parament, care a vizat
examinarea suprafeţelor interioare şi exterioare ale zidurilor de la navă şi absidă. Sondajele
stratigrafice efectuate cu această ocazie au stabilit faptul că întregul ansamblu pictural a fost
executat într-o singură etapă, iar stratul de tencuială ce deţine calitatea de suport al picturii are
caracteristici comwie pentru toate zonele verificate. Decorul pictat a fost aplicat pe întreaga
suprafaţă a pereţilor interiori ai bisericii, iar la exterior urme de pictură au fost sesizate pe
anumite porţiwii din zidăria faţadelor, în zonele din imediata apropiere ale celor două intrări 13 •
Cercetarea arheologică. În perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2001 au fost
întreprinse cercetări arheologice parţiale în exteriorul monumentului, care au vizat anumite
4
suprafeţe de teren situate pe laturile de nord ale zidurilor navei şi absidei altarului 1 . Obiectivele
principale urmărite de cercetarea arheologică au fost:
• dezvelirea substrucţiilor unui compartiment anexă al bisericii - sacristia -, presupus a
fi existat datorită faptului că în urma decapărilor parţiale ale peretelui exterior de nord
al absidei a fost sesizată urma wiei deschideri de uşă, wnplute ulterior cu zidărie de
Ibidem, p. 429-430. Originalul raportului întocmit de Nemes 6don se păstrează în Arhiva Direcţiei
pentru Protecţia Monwnentelor Istorice din Ungaria (OMVH).
11
Acele lucrări parţiale de restaurare a picturii au fost coordonate de către arhitectul Kormăny Gyula.
12
Ultimele reparaţii mai importante despre care ştim că au avut loc la edificiul bisericii s-au desfăşurat
între anii 1959-1962, acestea fiind iniţiate de către Direcţia Monumentelor Istorice din Bucureşti, care a
asigurat şi finanţarea acelor lucrări.
13
Pentru datele privitoare la intervenţiile trecute şi la investigaţiile recente asupra picturii lăcaşului, dar şi
despre alte amănunte legate de biserică, de un real folos ne-a fost materialul infonnativ conţinut de
Memoriul tehnic întocmit de S.C. Proiect S.A. din Târgu Mureş, care ne-a fost pus la dispoziţie de către
domnul Keresztes Gez.a, reprezentantul acestei finne şi şeful proiectului de restaurare şi conservare
(Proiect m. 4643.0. Expertizare şi propuneri de conservare a bisericii refonnate din Sântana de Mureş, jud.
Mureş. Faza: Studiu).
14
Intervenţia arheologică s-a efectuat în baza Autorizaţiei de Săpătwă Arheologică nr. 169/2001, emisă de
Ministerul Culturii şi Cultelor. Din colectivul de cercetare a făcut parte şi domnul Paul Scrobotă, arheolog
la Muzeul de Istorie din Aiud, care a contribuit în mod remarcabil la buna desfăşurare a tuturor
operaţiunilor ce s-au derulat pe acest şantier. Mulţumirile şi recunoştinţa membrilor colectivului se
îndreaptă spre doanma preoteasă Peter Julia, parohul reformat din localitate, care a înţeles mai bine decât
alţii importanţa muncii noastre şi a făcut tot ce este omeneşte posibil pentru a ne asigura cele trebuincioase
bunului mers al şantierului arheologic.
10
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cărămidă,

•
•
•

despre care s-a considerat că nu putea să asigure decât accesul din sanctuar
spre un astfel de compartiment.
elucidarea absenţei contrafortului din colţul de nord-est al navei.
verificarea contemporaneităţii compartimentului absidei altarului cu cel al navei.
stabilirea unor caracteristici tehnice parţiale ale monwnentului, rezultate în urma
investigaţiei arheologice limitate (structura zidăriei de fundaţie şi cotele de adâncime
ale acesteia la toate compartimentele, etapele de construcţie ale edificiului etc.)
Intervenţia arheologică a constat în practicarea a două unităţi de săpătură, după cum

urmează:

- Secţiunea nr. 1 (S. 1), perpendiculară pe laturile de nord ale navei şi absidei, cu
dimensiunile de 4,60 x 4, 1O x 2,20 m, stabilite de la baza soclului actual ce înconjoară biserica
şi nu din elevaţiile propriu-zise, vizibile deasupra acestui soclu din beton care este o creaţie
15
contemporană, din secolul X:X: .
- Secţiunea nr. 2 (S. 2), pe latura de nord a absidei altarului, cuprinzând un segment din
traseul uşor curbat al acesteia, cu dimensiunile de 4,85 x 4,60 x 2 m, stabilite la baza soclului 16 •
S. 2 este paralelă cu S. 1, între latura vestică a lui S. 2 şi latura estică a lui S. 1 fiind lăsat un
martor de pământ cu lăţimea de 0,50 metri.
Sacristia. În cele două secţiuni arheologice executate (S. 1 - S. 2) au fost dezvelite în
întregime substrucţiile fostei sacristii a bisericii. Această anexă a fost o încăpere care, cel puţin
după traseul fundaţiilor, prezintă o formă uşor trapezoidală cu laturile inegale. Latura vestică a
încăperii porneşte din dreptul decroşului pe care absida îl face în raport cu nava, zidul acestei
laturi înglobând practic colţul de nord-est al navei, astfel că faţa exterioară dinspre vest se
intersectează cu zidul navei, iar faţa interioară dinspre est se intersectează cu zidul absidei. La
nivelul fundaţiilor compartimentul sacristiei avea următoarele dimensiuni:
- în interior: latura vestică = 3,50 m; latura estică = 3,40 m; latura nordică = 2,80 m; latura
sudică = 2,50 m ( latură comună cu un tronson din zidul nordic al absidei).
- în exterior: latura vestică= 3,80 m; latura estică= 4,25 m; latura nordică= 4,10 m 17 •
Grosimea zidurilor de fundaţie ale sacristiei prezintă o medie de circa 0,70 metri, ele
având o lăţime ceva mai mare, de până la 0,80 metri, mai ales în părţile dinspre sud ale laturilor
de est şi vest, în apropierea fundaţiilor de la navă şi absidă.
Materialul de construcţie folosit la fundaţia sacristiei este alcătuit în mare parte din
lespezi de piatră cu forme neregulate, de fapt o gresie fi:iabilă şi sfărâmicioasă care se rupe la
Latura vestică a secţiunii (4, 1Om) a fost perpendiculară pe zidul nordic al navei, la baza soclului, capătul
ei sudic întâlnind nava într-Wl punct situat la o distanţă faţă de colţul nord-estic al acesteia, spre apus, de
0,88 metri măsuraţi de-a lungul soclului şi de 0,73 metri măsuraţi de-a lwtgul elevaţiei, vizibile deasupra
soclului; latura estică a secţiunii (4,60 m) a fost perpendiculară pe zidul nordic al absidei, la baza soclului,
fiind la o distanţă faţă de umărul absidei, spre răsărit, de 1,32 metri măsuraţi din soclu şi de 1,47 metri
măsuraţi din elevaţie; lăţimea secţiunii: 2,20 metri.
16
Latura vestică a secţiunii (4,60 m) a fost perpendiculară pe zidul nordic al absidei; latura estică (4,85 m)
a căzut uşor oblic pe zidul nordic al absidei datorită traseului curbat al acesteia în acel loc; lăţimea
secţiunii: 2 metri.
17
În colţul de nord-est nu s-a luat în considerare acel ieşind de circa 0,22 metri pe care latura nordică a
fundaţiei îl face în capătul ei dinspre răsărit, lwtgirnea pe exterior a acestei laturi fiind luată numai până în
punctul ei de intersecţie cu faţa exterioară a laturii estice; în elevaţie, probabil că zidurile din zona
respectivă nu respectau întocmai traseul pe care îl aveau în fundaţie. Dimensiunile fundaţiei sacristiei, atât
cele din interior cât şi cele din exterior, au fost măsurate direct din temeliile navei şi absidei, pe sub
fundaţia de beton a soclului actual (vezi planul general de săpătură cu situaţiile din ambele secţiuni, wtde
traseul laturilor vizibile ale fundaţiei sacristiei este continuat cu linie pwtctată până în biserică).
15
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orice atingere sau forţare mai puternică. Alături de lespezile din gresie s-au mai întrebuinţat şi
nişte bolovani naturali, un fel de conglomerate nisipoase care se aseamănă în structură şi
rezistenţă

cu gresia amintită; aceştia au fost folosiţi sporadic, numai în unele locuri de la talpa

fundaţiei, unde au fost aşezaţi direct pe fundul şanţului de fundaţie. Alte materiale întrebuinţate

au fost bolovanii de râu de dimensiuni medii şi mici. În ceea ce priveşte tehnica de construcţie a
zidurilor de fundaţie, putem spune că lespezile de gresie, aşezate oarecum în asize aproximativ
regulate, - între care se interpun, pe alocuri, şi bolovani de râu -, formeaz.ă părţile laterale ale
structurii, spaţiul din mijloc fiind umplut mai ales cu piatră de râu dar şi cu fragmente de gresie
sfărâmată, tot acest material de umplutură fiind înecat în mortar. Liantul folosit la această
fundaţie este un mortar de o calitate ceva mai slabă, având în compoziţie nisip, var şi cărămidă
8
pisată în cantitate redusă 1 •
Pe întregul său traseu fundaţia sacristiei s-a păstrat în diferite stadii de conservare. Cel
mai bine ea s-a păstrat pe latura de vest, pe un tronson de circa 2 metri lungime din zidul absidei
spre nord, unde fundaţia urcă cel mai mult şi pe verticală (cinci asize), înălţându-se circa 0,75
metri de la talpă până în cel mai înalt punct al structurii conservate, aflat la câţiva centimetri sub
19
nivelul actual de călcare • Din latura estică a fundaţiei, partea cea mai consistentă s-a conservat pe
un tronson de circa 1,60 metri lungime din zidul absidei spre nord, unde mai exista un singur rând
de piatră de râu şi gresie (talpa fundaţiei), peste care se afla un strat compact de moloz (gresie
sfărâmată, piatră de râu şi mult mortar) cu o grosime variabilă de O, 1O - 0,20 metri. În jumătatea
nordică a laturii răsăritene şi pe întreaga latură de nord fundaţia este dispărută în totalitate,
păstrându-se doar urma sau amprenta acesteia, care este constituită dintr-un strat foarte subţire de
moloz. O excepţie de la această situaţie mai face doar jumătatea nordică a laturii de vest, unde, din
structura menţionată ca fiind păstrată cel mai bine şi până în latura de nord, se mai conservă doar
talpa fundaţiei (un rând de gresie şi piatră de râu). Faptul că o mare parte din temelia sacristiei nu
s-a mai păstrat in situ se explică prin aceea că terenul din partea nordică a absidei este în pantă, cu
cădere spre nord, lucru ce a permis ca odată cu accentuarea acesteia în timp o mare parte din
fundaţie să iasă la suprafaţa solului, ceea ce a determinat dispariţia treptată a acesteia. O altă cauză
care a mai contribuit într-o anumită măsură la dispariţia unor părţi din fundaţie este vegetaţia care
s-a dezvoltat în partea de nord a bisericii; radăcinile, mai ales cele ale copacilor, au determinat
dislocarea şi apoi distrugerea temeliei. De asemenea, gropile unor stâlpi din beton care susţin în
prezent un gard de sânnă ce delimitează terenul bisericii de proprietatea vecină, au penetrat în
unele locuri ceea ce a mai rămas din fundaţia laturii nordice a sacristiei, până sub talpa acesteia.
Acest gard a fost precedat de un altul din lenm, groapa unui stâlp al acestuia fiind sesizată ca
penetrând aceeaşi latură nordică a sacristiei, în S. 1.
În interiorul fostei sacristii s-a mai păstrat o parte dintr-un pavaj de cărămidă care,
iniţial, acoperea întreaga suprafaţă interioară de călcare a acestei încăperi. Stratigrafic, s-a
stabilit că acest pavaj a fost probabil primul şi totodată ultimul nivel de călcare pe care l-a avut
sacristia de-a lungul existenţei sale. La momentul cercetării noastre pavajul se mai păstra pe o
20
suprafaţă de circa 3 mp din jumătatea sudică a fostei încăperi • Cărămizile care alcătuiau
pavajul erau de formă dreptunghiulară, având dimensiunile de 28 x 14 cm şi grosimea de 6 cm.

în structura mortarului s-au păstrat bucăţi mici de var sub formă de granule, care au rămas nedizolvate la
momentul alcătuirii compoziţiei.
19
Cotele de adâncime menţionate în text şi în planul general de săpătură, unde sunt reprezentate descoperirile
din cele două secţiuni arheologice executate (S. I - S. 2), sunt raportate la nivelul actual de călcare din
exteriorul bisericii, deoarece nu a existat o anumită cotă Wagriss stabilită în prealabil de proiectant.
20
În S. I pavajul se mai păstra între latura vestică a sacristiei şi profilul de est al secţiunii, spre nord
prelungindu-se până la o limită aflată la circa 1,70 metri din soclul bisericii; acesta continua şi sub martorul
18
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Substrucţiile

bisericii. Cercetarea arheologică a confirmat faptul că :fundaţiile navei şi
absidei altarului sunt ţesute între ele, cele două compartimente fiind aşadar contemporane.
Temelia întregului edificiu de cult este alcătuită din piatră de carieră (gresie) şi piatră de râu,
aşezată în asize relativ regulate. Predomină gresia, care se prezintă sub fonna W1or blocuri de
dimensiuni relativ mari şi medii, însă există şi lespezi de gresie mai mici şi subţiri, care, în
asociaţie cu piatra de râu de dimensiuni medii şi mici, s-au folosit îndeosebi la regularizarea
asizelor. Liantul întrebuinţat este un mortar friabil din nisip şi var cu un adaos minimal de
cărămidă pisată. Fundaţia bisericii, atât la navă cât şi la absidă, coboară 1 metru în jos de la
ultimul nivel de cărămidă al elevaţiei şi până la talpă. O parte din asizele de cărămidă ale
elevaţiei sunt astăzi îngropate în pământ, nivelul actual de călcare din exterior fiind mai ridicat
decât cel existent la momentul edificării bisericii, cel puţin în imediata apropiere a lăcaşului şi
în locurile cercetate. Este însă posibil ca această situaţie să fie diferită în alte părţi ale bisericii
care nu sunt încă verificate. De la actualul nivel de călcare din exteriorul bisericii talpa :fundaţiei
absidei se află la -1,44 metri lângă profilul de est a lui S. 1 şi la-1,40 metri lângă profilul de vest
a lui S. 2. La navă, tal;,a fundaţiei coboară până la aceeaşi cotă de adâncime cu talpa :fundaţiei
de la absidă. Profilele celor două secţiuni arheologice cercetate nu indică nici un nivel de
construcţie al bisericii, dar se poate presupune, fără să greşim, că acesta se afla undeva la limita
dintre fundaţia propriu-zisă din piatră şi elevaţia din cărămidă. Această limită a trebuit să
corespundă şi cu nivelul de călcare din exteriorul bisericii la momentul edificării acesteia.
Relaţia dintre biserică şi sacristie. Fundaţia zidului vestic al sacristiei nu se ţese cu
fundaţia navei şi absidei bisericii, aceeaşi situaţie fiind întâlnită şi în cazul fundaţiei zidului estic
al sacristiei, care se intersectează numai cu fundaţia absidei. Ca urmare, compartimentul
sacristiei nu este contemporan cu biserica, acesta fiind construit ulterior. Diferenţa dintre talpa
fundaţiei sacristiei de pe latura de vest şi talpa fundaţiei de la navă şi absidă, aflată mai jos, este
de 0,70 metri (situaţie surprinsă în S. 1). În cazul laturii răsăritene a sacristiei, talpa fundaţiei
acesteia se află cu 0,60 metri mai sus decât talpa fundaţiei absidei (situaţie surprinsă în S. 2).
În ceea ce priveşte contraforturile, presupunem că cele trei existente au fost adosate
bisericii, la un moment dat, însă pentru siguranţă acest lucru va trebui verificat cândva pe cale
arheologică. Când acestea au fost construite colţul de nord-est al navei trebuie să fi fost înglobat
în zidul vestic al sacristiei, acesta fiind probabil şi motivul pentru care nu a mai fost necesară
edificarea unui contrafort în acel loc; ulterior, după dispariţia zidăriei sacristiei, acest colţ al
navei a rămas însă liber.
Cimitirul. În cele două secţiuni executate au fost dezvelite şi cercetate nouă morminte
(M. 1 - M. 9). Unele dintre acestea sunt deranjate parţial (M. 3, M. 8, M. 9) sau chiar în
întregime (M. 7) de către alte morminte ulterioare. În toate cazurile mormintele au fost
surprinse doar parţial în suprafeţele libere ale secţiunilor, deoarece anumite părţi ale scheletelor
intrau, fără a fi deranjate, sub fundaţiile de pe laturile de vest şi de est ale sacristiei, precum şi
sub martorul de pământ păstrat între secţiuni. Un caz mai special îl reprezintă M. 1, care este
tăiat parţial de fundaţia navei bisericii. Orientarea mormintelor prezintă o oarecare diversitate,
păstrându-se în general dispunerea acestora pe o axă E-V, cu capul la vest. În particular, W1ele
morminte sunt dispuse pe direcţia SVV-NEE (M. 1, M. 5, M. 8), altele pe direcţia V-E dar cu o
uşoară deviaţie spre SV-NE (M. 2, M. 3, M. 6, M. 9), iar într-un singur caz orientarea
mormântului respectă întocmai axa E-V (M. 4). Toţi defuncţii au fost depuşi în gropile de
înmormântare în poziţia culcat pe spate, având braţele întinse pe lângă corp. Lipsa oricăror
de pământ păstrat între secţiuni, iar în S. 2 ieşea circa 0,30 metri spre răsărit pe o lwigime de 1,40 metri din
acelaşi

soclu spre nord.
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unne de lemn sau de cuie ne face să credem că în cazul acestor înhumări nu s-au folosit
coşciuge. Monnintele sunt lipsite de inventar funerar, excepţie făcând cazul lui M. 4 la care s-a
găsit, în partea inferioară a abdomenului, o cataramă pentru curea. Această piesă este de formă
circulară şi este confecţionată din fier; starea ei de conservare, mai mult decât proastă, nu a
permis nici măcar o eventuală reproducere a acesteia în desen.
Din punct de vedere stratigrafic şi din analiza umpluturii gropilor de înmormântare, s-a
constatat că M. 2 - M. 9 sunt morminte ulterioare bisericii actuale dar anterioare sacristiei. M.
I, descoperit în S.l, este un mormânt mai vechi decât biserica, lucru care dovedeşte faptul că el
aparţine unui orizont de înmormântări mai vechi decât cel al înmormântărilor practicate înjurul
actualului lăcaş. Este posibil ca M. 1 să aparţină unui cimitir care s-a dezvoltat în jurul unui
lăcaş de cult mai vechi, care s-a putut afla cel mai probabil fie pe locul actualei biserici, fie
Wldeva în apropiere. De remarcat este faptul că în pământul din groapa lui M. 1 nu s-a
înregistrat prezenţa mortarului, ceea ce poate însemna că presupusa biserică mai veche nu a fost
o construcţie de zidărie21 •
Consideraţii finale. Înfăţişarea actuală a bisericii de la Sântana de Mureş este
rezultatul multiplelor remanieri pe care edificiul le-a suferit în decursul timpului. Construcţia
prezintă anumite caracteristici arhitectonice specifice romanicului târziu şi etapei de trecere
spre gotic, fază care în arhitectura Transilvaniei s-a conswnat în cea de-a doua jumătate a
secolului al XIll-lea. Biserica iniţială a avut în compunere doar nava şi absida altarului, iar
sacristia, contraforturile şi apoi turnul-clopotniţă sunt rezultatul unor etape diferite de
construcţie. Precizări asupra cronologiei începuturilor lăcaşului şi despre etapele ulterioare de
construcţie se mai pot face numai dacă monumentul va fi supus unei cercetări arheologice
exhaustive, ceea ce nu s-a putut realiza cu ocazia intervenţiei noastre deşi am fi dorit acest
lucru, fiind constrânşi atunci să ne limităm doar la cerinţele şi obiectivele impuse de către cei
care au iniţiat şi susţinut proiectul de restaurare care viza în principal numai pictura bisericii.
Deşi cercetarea arheologică întreprinsă a avut un caracter restrâns, fiind limitată nwnai
la două sondaje efectuate în partea de nord a bisericii, rezultatele acesteia au reuşit totuşi să
dezvăluie anumite aspecte deosebit de importante din trecutul monumentului. în primul rând a
fost identificat un orizont de înmormântări anterior bisericii actuale, care, având în vedere
datarea probabilă a acesteia în a doua jumătate a secolului al XIII-iea, ipotetic ar putea fi atribuit
secolelor XII-XIll. Cu destulă siguranţă se poate afirma că înmormântările aparţinătoare acestui
orizont au fost practicate în jurul W1ui lăcaş de cult mai vechi, ridicat probabil de populaţia
maghiară care s-a aşezat la Sântana. Acest prim lăcaş credem că a fost realizat din materiale
perisabile şi a avut probabil dimensiuni mai mici în comparaţie cu lăcaşul care l-a succedat. Un
alt aspect important rezultat din săpătură a fost identificarea şi dezvelirea integrală a
substrucţiilor fostului compartiment al sacristiei, care a fost adosat corpului bisericii probabil în
cursul secolului al XN-lea (?).
Dată fiind importanţa deosebită a monumentului şi rezultatele obţinute de pe wma
investigaţiilor noastre, ne permitem să recomandăm tuturor celor care se îngrijesc de biserică
precum şi acelora care vor intenţiona să mai facă ceva acolo, ca orice fel de intervenţie sub
nivelul actual de călcare din interiorul sau exteriorul bisericii să nu se producă fu'ă asistenţa
unui arheolog de specialitate.

Despre investigaţiile arheologice restrânse pe care le-am întreprins la biserica medievală din Sântana de
a mai fost publicat un scurt material infonnativ cuprins în voi. Cronica Cercetărilor Arheologice.
Campania 2001, Buziaş, 2002, p. 284, poziţia nr. 200 şip. 453, planşa 1O1.

21
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Catalogul mormintelor.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vârstă; Adâncime.
Forma şi wnplutura gropii.
Stare de conservare.
Deranjamente.
Orientare.
Poziţie.

Inventar.
Alte observaţii.

M.1 /S. l
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Matur; -1, 17 metri I profilul de est.
Nedefinită. Pământ negru lutos, pigment de cărămidă, pietricele.
Precară.
Tăiat parţial

de fundaţia zidului nordic al navei în dreptul umărului absidei. Partea păstrată a
scheletului este suprapusă de către fundaţia fostului zid apusean al sacristiei, talpa acesteia aflându-se
cu 0,34 metri mai sus faţă de cota de adâncime a mormântului.
SW-NEE.
Culcat pe spate, braţul stâng pe lângă corp, braţul drept lipseşte fiind tăiat de fundaţie; picioarele sunt
paralele dar femurul drept lipseşte, fiind deranjat de aceeaşi fundaţie.
Nu are.
Nu au fost sesizate urme de sicriu sau cuie provenind de la acesta. M. 1 este mai vechi decât biserica
şi sacristia.

M. 2 I S. 1-2
l. Matur; -1,09 metri I profilul de est S. 1.
2. Groapă de formă aproximativ dreptunghiulară. Pământ negru lutos, pigment de mortar,
fragmente foarte mici de cărămidă, pietricele.
3. Relativ bună.
4. Schelet întreg, nederanjat.
5. V-E, cu o uşoară deviaţie spre SV-NE.
6. Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp şi picioarele paralele.
7. Nuare.
8. Scheletul a fost surprins in ambele secţiuni, dar antebraţele, abdomenul, bazinul şi partea superioară a
femurelor s-au aflat în martorul de pământ care separa cele două secţiuni. Nu s-au depistat urme de
sicriu sau cuie. M. 2 este parţial suprapus peste un alt mormânt, M. 3, pe care l-a deranjat parţial în
partea inferioară. M. 2 este mai nou decât M. 3, fiind ulterior bisericii şi anterior sacristiei.

M.3/S. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matur; -1, 13 metri / profilul de est
Groapă de formă aproximativ dreptunghiulară. Pământ negru lutos, pigment de mortar,
fragmente foarte mici de mortar, pietricele.
Relativ bună.
Distrus parţial de groapa lui M. 2.
V-E, cu o uşoară deviaţie spre SV-NE.
Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp. Picioarele lipsesc datorită faptului că aproape Întreaga
jumătate inferioară a scheletului a fost deranjată de groapa lui M. 2.
Nuare.
Nu au fost depistate urme de la lenmul sicriului sau cuie de la acesta. M. 3 este mai vechi decât M. 2,
fiind ulterior bisericii şi anterior sacristiei.
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M.4/S. 1-2
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matur; -1, 12 meni/ profilul de est S. 1.
Groapă de fonnă aproximativ dreptunghiulară.
mici de cărămidă.

Pământ

negru lutos, pigment de mortar, fragmente

Precară.

Schelet întreg, nederanjat.
V-E.
Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp şi picioarele paralele.
Cataramă de curea din fier descoperită în partea superioară a bazinului.
Scheletul a fost surprins în ambele secţiuni, fiind suprapus parţial, fără a fi deranjat, de
situat în S. 2.

către

M. 8

M.5/S. 1
1.
2.

Matur; -0,93 meni/ profilul de est.
Groapă de formă aproximativ dreptunghiulară.
foarte mici de cărămidă.

3.
4.

Precară.

5.
6.
7.
8.

Pământ

negru lutos, pigment de mortar, fragmente

Schelet întreg, nederanjat. De la nivelul inferior al pieptului intră sub fundaţia zidului vestic al
sacristiei.
SVV-NEE.
Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp şi picioarele paralele.
Nuare.
Defunctul a fost depus în groapa de înmormântare fără sicriu. M. 5 este ulterior bisericii şi anterior
sacristiei.

M.6/S. 2
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Adolescent; - 1,21 meni / profilul de vest.
Groapă de formă aproximativ dreptunghiulară; latura de sud a acesteia a fost săpată direct pe lângă
fundaţia zidului nordic al absidei bisericii. Pământ negru lutos, pigment de mortar, fragmente foarte
mici de cărămidă, pienicele.
Relativ bună.
Schelet întreg, nederanjat. De Ia nivelul fenrurelor picioarele intră p~al sub fundaţia fostului zid
răsăritean al sacristiei, talpa acesteia aflându-se cu 0,45 meni mai sus faţă de cota de adâncime a
mormântului.
V-E, cu o uşoară deviaţie spre SV-NE.
Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp şi picioarele paralele.
Nuare.
Nu s-au descoperit unne de sicriu sau cuie. M. 6 a deranjat în întregime un mormânt mai vechi (M. 7)
din care s-a mai găsit doar craniul şi alte câteva oseminte. M. 6 este ulterior bisericii şi anterior
sacristiei.

M. 7 /S. 2
1. Matur; -1, 17 (craniul) / profilul de vest.
2. Nedefinită. Groapa lui M. 7 a fost intersectată de groapa lui M. 6.
3. Relativ bună (constatare făcută numai pe osemintele descoperite în poziţie secundară în groapa
lui M. 6).
4. Schelet deranjat în totalitate de groapa lui M. 6. Din M. 7 s-a mai păstrat doar craniul, descoperit
imediat în stânga craniului lui M. 6, şi alte câteva oseminte disparate.
5. Nu poate fi precizată.
6. Este probabil ca defunctul să fi fost aşezat la înmonnântare într-o poziţie identică cu aceea pe care am
constatat-o şi la celelalte morminte descoperite în secţiunile cercetate.
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7.
8.

în umplutura gropii lui M. 6 nu s-a găsit nici un fel de obiect care ar fi putut să provină din inventarul
funerar al lui M. 7, dacă acesta ar fi avut aşa ceva.
M. 7 este mai vechi decât M. 6, fiind probabil ulterior bisericii şi cu siguranţă anterior sacristiei.

M.8/S.2
l. Matur; -1,02 metri / profilul de vest.
2. Nedefinită. Pământ negru lutos, pigment de mortar, fragmente foarte mici de cărămidă, pietricele.
3. Precară.
4. Deranjat parţial în partea inferioară, de la nivelul bazinului, probabil de groapa unui mormânt ulterior
aflat la o adâncime mai mare, asupra căruia nu s-a mai intervenit din cauz.a păstrării unui postament de
pământ care susţinea şi marca traseul fundaţiei fostului zid estic al sacristiei.
5. SW-NEE.
6. Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp; picioarele, care intrau parţial sub fundaţia zidului estic
al sacristiei, au fost deranjate probabil de groapa acelui mormânt ulterior care nu a fost cercetat şi
numerotat
7. Nu are.
8. Nu s-au depistat urme de sicriu sau cuie. M. 8 este mai nou decât M. 4, fiind ulterior bisericii şi
anterior sacristiei.
M.9/S. 2
1. Matur; -0,67 metri / profilul de vest.
2. Groapă de formă aproximativ dreptunghiulară. Pământ negru, pigment de mortar, fragmente foarte
mici de cărămidă, pietricele.
3. Precară
4. Deranjat în partea superioară (numai craniul) de groapa lui M. 5.
5. V-E, cu o uşoară deviaţie spre SV-NE.
6. Culcat pe spate cu braţele întinse pe lângă corp şi picioarele paralele.
7. Nuare.
8. De la nivelul abdomenului intră sub profilul vestic al secţiunii, în martorul de pământ care separă cele
două unităţi de săpătură executate; labele picioarelor intrau sub fundaţia fostului zid răsăritean al
sacristiei. Nu au fost descoperite urme de sicriu sau cuie. M. 9 este mai vechi decât M. 5, fiind ulterior
bisericii şi anterior sacristiei.

Legenda planului general de săpătură (S. / - S. 2).
1. Urma fundaţiei sacristiei (fragmente de gresie, piatră de râu de dimensiune mică, mortar).
2. Mortar.
3. Groapa de fundaţie a unui stâlp de beton.
4. Fundaţia unui stâlp de beton păstrat în S. 2.
S. Groapa unui fost stâlp de lenm.
6. Fundaţia din beton a soclului actual (continuă şi în S. 2, deasupra lui M. 6).
Legenda profilelor de secţiuni [profilul de est I S.1; profilul de vest/ S.2; profilul de sud/ S. l (dreapta) S. 2 (stânga)).
1. Strat vegetal.
2 A-B. Pământ negru lutos, pigment de mortar, fragmente foarte mici de cărămidă, pietricele. Ambele
straturi au aceeaşi compoziţie, cu singura diferenţă că în stratul 2 B se regăsesc mai nmlte fragmente
de cărămidă şi pigment de mortar decât în stratul 2 A.
3. Moloz. Resturile fundaţiei sacristiei de pe latura de nord (piatră de râu de dimensiune mică, gresie
sfărâmată, fragmente puţine şi mici de cărămidă, nmlt mortar).
4. Sol viu (pământ negru foarte lutos şi curat).
S. Pământ negru lutos cu pigment slab de cărămidă.
6. Pământ cenuşiu nisipos, fragmente mici de mortar şi cărămidă, pietricele.
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7. Pământ negru nisipos, pigment de mortar, fragmente foarte mici de cărămidă (nwnai la profilul de
vest/ S. 2).
8. Pământ gălbui lutos amestecat cu pământ cenuşiu, mortar (nwnai la profilul de est/ S. 1).
9. Fundaţia din beton a soclului actual.
10. Fundaţia sacristiei.

DIE MITTElALTERLICHE KIRCHE 1N SÂNTANA DE MUREŞ (KREIS MUREŞ).
ARCHĂOLOGISCHE BEITRĂGE ZlJR DENKMALSGESCHICHTE
Zusarmnenfassung
Die alte - heutzutage reformierte - Hallenkirche in Sântana de Mureş, besteht aus drei Bauteilen:
einem viereckigen Schiff, einer halbrunden vorsprungenden Apsis und einem westwarts orientierten im
Jahre 1928 errichteten Glockenturm Die Kirche ist vor allem dank einer inneren wertvollen
fragrnentarisch erhaltenen Wandmalerei bekannt, ein Kunstwerk, das im 14. Jahrhundert entstanden ist.
2001 wurden auBerhalb der Kirchengebăude partielle archăologische Ausgrabungen durchgefilhrt. Die
Forschungen hatten als Hauptziel die Entdeckung des Salaisteiunterbaus, der sich vermutlich auf der
Nordseite des Chors befindet. Vielseitige Ănderungen, die im Laufe der Zeit stattgefunden haben,
beeinflussten den heutigen Zustand der Kirche. Die Kirche weillt spătromanische bzw. fiiihgotische
Bawnerkmale auf, Hinweise, die eine Datierung in der zweiten Hătite des 13. Jahrhunderts dokwnentieren.
Ursprunglich entstand das Schiffund die Altarapsis. Die Salaistei, die im 14. Jahrhundert errichtet wurde,
cler Strebepfeiler und der Glockenturrn entsprechen einigen spăteren Bauphasen. Die Ausgrabungen
identifizierten einen im Vergleich zur Kirche fiiiheren Friedhof, der moglicherweise zwischen 11. und 12.
Jahrhundert datierbar ist. Der Friedhof verbreitete sich um einer ălteren aus verderblichen Bawnaterialien
entstandenen Kirche, die eindeutig von der in Sântana angesiedelten ungarischen Bevolkerung erbaut
wurde.
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Fig.1. Planul bisericii cu amplasarea secţiunilor arheologice executate; Fig.2. Planul general de
săpătură cu descoperirile din S.1- S.2.
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Fig.3. Profilul de est S.l; Fig.4. Profilul de vest S.2; Fig.5. Profilul de sud S.1-S.2.

-

Im

S1

ABSIDĂ

o•-===--c==--1m
fig.6

fig.7
Fig.6. Plan parţial S .l. M.1; Fig. 7. Biserica. Vedere dinspre nord.

fig.8

fig.9

fig.10

Fig.8. S.1-S.2. Fundaţiile sacristiei. Vedere dinspre nord; Fig.9-10.
sacristiei şi mormintele din S.l. Vedere dinspre nord.

Fundaţia

zidului vestic al

fig.11
Fig.11-12. Fundaţia zidului estic al sacristiei şi mormintele din S.2. Vedere dinspre nord.

fig.12

fig.13

fig.14
Fig.13. M.1/ S.l. Vedere dinspre nord; Fig.14. S.l. Pavajul de cărămidă din interiorul sacristiei.

