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O VECHE CTITORIE MUNTEANĂ ÎN ARDEAL
BISERICA SF. NICOLAE DIN GEOAGIU (DE JOS),
JUD. HUNEDOARA

Localitatea Geoagiu - fost centru comunal, declarat oraş în anul 2001 - se află situată
la circa 12 km nord de Orăştie. Accesul principal spre localitate se face din DN 7, venind
dinspre Deva prin Simeria şi Orăştie, sau dinspre Alba Iulia şi Sebeş prin Vinţu de Jos, până Ia
intersecţia Geoagiu Haltă, unde există o răspântie de drumuri şi o staţie CFR numai pentru
trenuri personale. Din acel loc, urmând apoi calea spre nord, pe un drum judeţean, după
trecerea prin satul Gelmar şi traversarea râului Mureş pe un pod rutier se ajunge în Geoagiu. Un
alt acces spre localitate este prin dreapta Mureşului, dinspre Deva şi Brad, pe un drum judeţean,
prin satele Şoimuş, Hărău, Uroi (legătură cu Simeria peste Mureş), Rapoltu Mare, Bobâlna şi
Folt. Oraşul Geoagiu este aşezat într-o depresiune formată de ultimele ramificaţii ale Munţilor
Metaliferi, aparţinători Apusenilor, pe cursul inferior al pârâului cu acelaşi nume şi la
confluenţa acestuia cu Mureşul, având o întindere foarte mare de-a lungul drumului şi al
cursului de apă arnintit 1• În mod obişnuit, locuitorii împart aşezarea în Geoagiu-Joseni şi
Geoagiu-Suseni2.
Vechea biserică românească din Geoagiu, închinată Sfântului Nicolae, este situată în
zona centrală a localităţii, în partea numită Suseni, lângă drumul principal care străbate
4
aşezarea (Calea Romanilor)3. De la începuturile sale şi până la uniaţie , biserica a fost lăcaş de
Informaţii generale despre istoria localităţii şi a împrejurimilor sale, vezi în următoarele lucrări:
Octavian Floca, Victor Şuiaga, Ghidul judeţului Hunedoara, Deva, 1936, p. 215-218; Octavian Floca,
Hunedoara. Ghid al judeţului, Deva, 1969, p.292-296; Aurelia Baciu, Petru Baciu, Valea Grădiştei,
Bucureşti, 1988, p. 41-45.
2
Prima atestare documentară a aşezării este din anul 1291 (vil/a Gyog), ea fiind pomenită atunci într-un
document emis de către capitlul din Alba Iulia (Documente privind Istoria României, seria C.
Transilvania, veac XIII, vol. II (1251-1300), Bucureşti, 1952, p. 348-349, doc. nr. 383; Coriolan Suciu,
Dic,tionar istoric al /ocalită,tilor din Transilvania, voi. l, Bucureşti, 1966, p. 254).
3
După ştiinţa noastră, în literatura de specialitate dedicată vechilor monumente religioase din România,
referirile la această biserică medievală românească sunt aproape inexistente. Cu excepţia unor sumare
menţiuni despre anumite detalii constructive ale lăcaşului, uneori confuze, apărute în trei lucrări generale
de sinteză (vezi mai jos, nota 11), cazul bisericii Sf Nicolae din Geoagiu a rămas pentru prea multă
vreme aproape necunoscut publicului interesat şi nu numai. Acesta a fost dealtfel şi principalul motiv
care ne-a îndemnat să elaborăm acest studiu, care se doreşte a fi doar o modestă contribuţie la aflarea
unor date generale despre trecutul şi prezentul acestui monument.
4
Uniaţie = termen folosit de obicei atunci când se vorbeşte despre evenimentele petrecute între anii 1698
şi 170 l, când o parte a românilor ortodocşi din Transilvania au fost atraşi la unirea cu Catolicismul.
Atunci au fost puse bazele Bisericii Unite cu Roma sau Greco-Catolice.
1
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cult ortodox. În anul 1733 este notată ca servind unei parohii greco-catolice • După anul 1948
6
revine în folosinţa cultului ortodox, situaţie în care se regăseşte şi astăzi •
Edificiul prezintă caracteristici tipologice specifice unei biserici-sală, fiind o
construcţie cu dezvoltare longitudinală (lungimea pe axă, la exterior: 24,50 m) alcătuită dintr-o
navă dreptunghiulară (interior: 14,90 x 6,42 m), o absidă poligonală cu şapte laturi şi un turnclopotniţă (exterior: 3,65 x 4,25 m) dispus pe latura de vest a navei. Într-o perioadă mai recentă,
mai precis în anul 1985, pe faţada apuseană a turnului a fost adosat un pridvor închis de zidărie.
Anterior acestei date, pe acelaşi loc, a existat un pridvor deschis din lemn, amenajat în
timpurile modeme. Elevaţiile construcţiei prezintă grosimi diferite. Astfel, dacă pe laturile lungi
ale navei grosimea zidurilor este de 1,40 m, pe latura vestică a acestui compartiment zidul are o
grosime de numai 0,90 m; la turnul-clopotniţă şi la absidă grosimea zidăriei de elevaţie este de
1 m, respectiv de 1,20 m.
În configuraţia planimetrică actuală, lăcaşul pare a fi rezultatul a două mari etape de
construcţie7, fapt ce se evidenţiaz.ă cu destulă uşurinţă la o privire mai atentă a edificiului. La
începuturile existenţei sale, biserica avea în compunere altarul actual şi o navă de dimensiuni
mai reduse (interior: 9,85 x 6,42 m); nu este însă exclus ca în prelungirea navei iniţiale să fi
existat şi un turn-clopotniţă, care a fost demolat ulterior. La o dată pe care deocamdată nu o
putem preciza din lipsă de infonnaţii, lăcaşul a fost mărit prin prelungirea spre vest a navei
vechi şi ridicarea turnului-clopotniţă. Despre această operaţiune constructivă, totuşi, deşi nu
deţinem dovezi, apreciem că a fost înfăptuită, probabil, cândva, într-un interval de timp cuprins
între mijlocul secolului al XVIII-iea şi mijlocul secolului al X1X-lea.
Absida altarului este uşor decroşată, având o fonnă heptagonală atât la exterior cât şi în
interior, şi este despărţită de navă printr-o tâmplă de zid prevăzută cu trei intrări. Încăperea
altarului este acoperită cu o boltă din cărămidă, de formă semicilindrică cu penetraţiuni. Nava este
astăzi necompartimentată, iar existenţa pe o porţiune din jumătatea sa vestică a unei diferenţe de
nivel, marcată printr-o treaptă mai înaltă la nivelul pavimentului, credem că indică tocmai zona de
prelungire ulterioară a construcţiei. Această diferenţă se regăseşte şi la nivelul bolţilor. Ambele
sectoare ale navei sunt acoperite cu bolţi semicilindrice prevăzute cu penetraţiuni, confecţionate
din cărămidă, dar în partea apuseană ce corespunde presupusului sector adăugat, planul de naştere
al bolţii se află la un nivel mai ridicat decât cel al bolţii din sectorul răsăritean. Biserica dispune
astăzi de două intrări, una aflată pe latura de sud a navei, în partea de compartiment considerată a
fi mai veche, şi cealaltă pe latura de vest a turnului-clopotniţă. Ferestrele bisericii, care sW1t în
număr de nouă (şase în navă şi trei în altar), prezintă toate deschideri largi cu închideri
semicirculare la partea superioară. Particularitatea lor constă în faptul că deschiderile propriu-zise
sunt amenajate către exteriorul elevaţiilor, iar în grosimea zidăriei au fost practicate, dinspre
interior spre exterior, nişte intrânduri prevăzute cu două retrageri succesive, având baza de pornire
de pe paramentul interior foarte largă. A vând în vedere că ferestrele de la partea veche a bisericii
sunt identice cu cele de la partea considerată a fi mai nouă, se poate presupune că primele au fost
modificate în timpul operaţiunilor de mărire a lăcaşului, fapt care, în acest caz, indică însă şi o
intervenţie majoră asupra elevaţiilor edificiului iniţial.
Conform unor informaţii cunoscute despre biserică, în anul 1938 a avut loc intervenţie
asupra lăcaşului cu scopul de a se mări spaţiul util din interiorul acestuia, pentru a se putea face
5

Diecesa Lugojului. Şemati.sm istoric, Lugoj, 1903, p. 368-369.
Biserica este declarată astăzi monument istoric. Lăcaşul deserveşte Parohia ortodoxă din Geoagiu Suseni, aparţinând de Protopopiatul Orăştie, preot paroh fiind aici de mai multă vreme Doru Puşcaşu.
7
Când vorbim de principalele etape de construcţie ale bisericii, facem abstracţie de acel pridvor de
zidărie existent astăzi pe latura vestică a turnului-clopotniţă.
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astfel faţă unei nevoi sporite de cuprindere a unui număr mai mare de credincioşi participanţi la
activităţile de celebrare a cultului religios. Pentru a se obţine acest lucru s-a procedat la
demolarea unui zid interior, care, până atunci, delimita sau împărţea actuala navă în două
compartimente distincte, naos şi pronaos. Respectiva structură de zidărie îndepărtată la acea
dată, reprezenta de fapt vechiul zid care închidea înspre apus nava iniţială a bisericii. Se pare că
tot atunci a mai fost practicată şi deschiderea intrării de pe latura sudică a navei vechi, cadrul
acesteia intersectând partea inferioară de la deschiderea unei ferestre aflate deasupra respectivei
8
intrări • În dreptul operaţiunilor înfăptuite în cursul anului 1938 mai este consemnată şi
amenajarea unei noi suprafeţe de călcare în interiorul lăcaşului, care a constat în podirea
acestuia cu scândură de brad, fără să avem indicii despre natura pavimentului existent anterior;
despre aceste podele ştim că au rezistat până către finele secolului trecut, când au fost înlocuite
cu cele folosite astăzi.
Potrivit unei alte informaţii, în anul 1931 a avut loc o refacere a turnului-clopotniţă
care a fost micşorat, fiind redus pe înălţime; o menţiune suplimentară spune despre acesta doar
că era în formă de suliţă, fără vreo altă indicaţie privitoare la detaliile constructive ori la starea
sa de conservare din acel moment. Probabil că starea avansată de degradare a structurilor
superioare ale elevaţiei turnului a fost cauza care a impus atunci respectiva intervenţie, în urma
căreia clopotniţa a primit, în general, aspectul pe care îl păstrează şi în vremwile noastre. Pe
verticală turnul-clopotniţă este configurat pe cinci nivele, deasupra cărora se dezvoltă şarpanta
de lenm a acoperişului. Aceasta are, în jumătatea inferioară, forma unui trunchi de piramidă cu
patru feţe, suprapus apoi de un trunchi similar cu dimensiuni mult mai reduse, din care se
dezvoltă o structură piramidală cu opt feţe, încununată la vârf cu un bulb sferic care susţine o
cruce. Încăperea de la parterul turnului, cu aspect de coridor boltit, face trecerea spre navă, fără
ca între cele două compartimente să existe vreo structură despărţitoare. Accesul la etajele
superioare se face din exterior, printr-o deschidere (intrare) aflată pe latura de sud a turnuluiclopotniţă în dreptul primului etaj, la care se poate ajunge cu ajutorul unei scări metalice. Din
încăperea situată la primul nivel, printr-o deschidere practicată în zidul dinspre răsărit, se face
comunicarea între turn şi podul bisericii aflat peste navă şi altar. În partea superioară, deasupra
celui de-al treilea etaj, turnul-clopotniţă este prevăzut cu un foişor închis din lemn, care
găzduieşte încăperea unde sunt adăpostite clopotele bisericii, acestea fiind în număr de trei. Cel
mai mare dintre ele este şi cel mai nou, fiind fabricat în anul 1962. Clopotul cel mai vechi este
o piesă medievală deosebită, care, pe baza unei inscripţii cu caractere gotice precum şi a unor
reprezentări iconografice reliefate, la care se adaugă şi analogiile de formă, se datează în
secolul al XV-iea. Despre acest clopot se ştie că a aparţinut bisericii reformate din localitate,
fiind rechiziţionat în timpul primului război mondial şi trimis la Deva cu scopul de a fi dat la
topit pentru materie primă în vederea susţinerii eforturilor de război. Datorită vechimii şi a
valorii sale istorice, clopotul a fost salvat de la distrugere şi adus înapoi în anul 1918, dar în
anul următor a fost luat de către românii greco-catolici din Geoagiu-Suseni care l-au dus la
biserica Sf Nicolae9 •
Intrarea în lăcaşul vechi, în faza în care acesta se afla înainte de amplificarea lui spre vest, probabil că se
afla situată pe fosta latură apuseană a navei, iar în cazul în care presupunem existenţa iniţială a unui turnclopotniţă în acel loc, atunci accesul în biserică se făcea şi prin încăperea de la parterul acestuia.
9
Clopotul este confecţionat din bronz şi cântăreşte 153 de kilograme. În partea sa inferioară, imediat
deasupra buzei, există un decor alcătuit din trei şiruri succesive de borduri. Elementul aflat la partea
superioară, prin care se asigură prinderea clopotului de grinda clopotniţei, este în formă de gulă, cu trei
urechi, acestea fiind decorate cu un ornarnent care imită o împletitură. Sub acest element de susţinere, pe
toată circwnferinţa aşa-zisului umăr al clopotului, există patru linii paralele, grupate perechi, două câte
două. Liniile dispuse la interior formează un cadru de 4,5 cm lăţime în care se desfăşoară, pe toată
8
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Nu putem încheia partea rezervată prezentării bisericii, fără să menţionăm şi cele
câteva date cunoscute referitoare la pictura lăcaşului. Astăzi, pereţii interiori sunt acoperiţi cu o
pictură modernă în frescă, executată în perioada anilor 1980-1982. Înainte de aplicarea acesteia,
10
ştim că tot interiorul a fost decorat cu o zugrăveală simplă . Nu este însă exclus ca în partea
mai veche a lăcaşului, cel puţin în anumite locuri, sub stratul de preparaţie al picturii actuale, să
se mai păstreze unnele sau resturile unei picturi mai vechi cu care credem că au fost împodobiţi
11
pereţii bisericii în vechime • La exterior, pe peretele vestic al turnului-clopotniţă, într-o nişă
circumferinţa,

o inscripţie în relief compusă din şapte cruci cu braţele egale (cruci de Malta) între care
swit intercalate o serie de minuscule gotice dispuse în cinci grupe, patru formate din câte două litere şi
una din trei. Având înălţimea senmelor variabilă, între 3-3,5 cm, în transcriere modernă, inscripţia arată
în felul unnător: + mc + cn + cm + iun + + in +. Din toate combinaţiile de caractere ce alcătuiesc
inscripţia se observă existenţa nwnai a patru litere (c, ~ m, n), care, oricum le-am interpreta, nu se pot
descifra, nu au nici un sens, fiind fără vreun înţeles. Din această constatare rezultă că respectivele grupe
de litere swit practic nwnai o wnplutură introdusă între cruci, fapt care, de altfel, nu este deloc inedit dacă
privim comparativ situaţia cu unele inscripţii de pe alte clopote medievale. Sub inscripţie există un număr
de patru reprezentări în relief, inspirate din iconografia creştină de sorginte occidentală; acestea sunt
poziţionate pe aceeaşi linie, de jur împrejur, fiind dispuse la intervale aproximativ egale între ele. Luate
într-o ordine întâmplătoare, prima imagine înfăţişează două chei în poziţie încrucişată, care reprezintă un
însemn de pelerin din Roma. A doua prezintă bustul unui sîant ierarh încadrat de doi îngeri, personajul în
cauză fiind identificat cu Sf Servatius; imaginea reprezintă tot un semn de pelerin, care provine din oraşul
Mastricht Următoarea imagine o redă pe Sfânta Fecioară Maria cu pruncul Iisus ţinut în braţe, iar ultima
îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl aşezat pe un tron ceresc.
Clopotul a fost rechiziţionat de către armata austro-wigară în anul 1916 de la biserica reformată
din Geoagiu. în urma unor repetate intervenţii făcute de către protopopul reformat din localitate, Puskâs
Kalrnăn, la Comisia Monumentelor de la Budapesta, aceasta a decis ca clopotul să nu mai fie trimis la
topit, fiind returnat către parohie în iulie 1918. Câteva luni mai târziu, pe data de 30 martie 1919, românii
din partea de sus a Geoagiului în frunte cu învăţătorul Nicolae Botean au luat cu forţa clopotul de la
reformaţi, fără nici un preaviz, şi l-au dus la biserica greco-catolică. Aceste întâmplări despre soarta
nefericitului clopot în timpul primului război mondial şi imediat după aceea, sunt menţionate într-wi
memoriu din 22 aprilie 1919, înaintat de protopopul Puskâs Kalrnân superiorilor săi din conducerea
Episcopiei Reformate. După wiele informaţii, se pare că după trecerea unui oarecare timp, cândva în
cursul deceniului al treilea din secolul trecut, clopotul a fost înapoiat reformaţilor, dar nu cwioaştem
nimic despre împrejurările şi data când acesta a ajuns din nou în clopotniţa bisericii Sf Nicolae [Vezi
Benko Elek, Erdely kozeplwri harangjai es bronz keresztelomedencei (Clopotele şi cristelniţele
medievale de bronz ale Ardealului), Budapesta-Cluj, 2002, p. 220-221].
10
Informaţiile utilizate în lucrare, care se referă la diferitele intervenţii efectuate în cursul secolului trecut
asupra bisericii, provin dintr-wi scurt istoric al acesteia, păstrat la parohie, la care am avut acces prin
bunăvoinţa domnului părinte Doru Puşcaşu, căruia îi mulţumim şi pe această cale. Pe lângă informaţiile
care au fost deja prezentate, în nota de faţă menţionăm şi alte câteva date care nu şi-au găsit locul în
cuprinsul textului. Astfel, în anul 1955 a fost introdus curentul electric în biserică. În anul 1964, ca
urmare a unor fisuri existente în zidăria elevaţiilor, s-a făcut subzidirea fundaţiilor prin încorsetarea
acestora cu o centură din beton. în anii din urmă, acoperişul bisericii a fost înnoit cu o învelitoare din
tablă zincată.

în lucrarea Istoria artelor plastice în România, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 158 (Capitolul Arta în
Transilvania de la începutul secolului al XVII-iea până în primele decenii ale secolului al XIX-iea,
redactat de Virgil Vătăşianu), apare o confuzie evidentă între biserica cu hramul Sf Nicolae din Geoagiu
(de Jos), jud. Hunedoara (edificiul de care ne ocupăm), şi biserica cu hramul Intrarea în biserică a Maicii
Domnului din satul Geoagiu de Sus, com Stremţ, jud. Alba. în prima parte a paragrafului respectiv se
prezintă o descriere swnară a bisericii Sf Nicolae, dându-se însă localităţii numele de Geoagiu de Sus. A
doua parte a paragrafului, care prezintă unele detalii ale decoraţiei exterioare ("torni care împarte faţada
în două registre şi cornişe de zimţi ... "), se referă la biserica din Geoagiu de Sus, întrucât biserica Sf
11
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poziţionată în registrul superior al elevaţiei, se află pictată icoana de hram care îl reprezintă pe
Sf Nicolae, patronul spiritual al bisericii.
După tradiţie, biserica ar fi fost construită în anul 1528 de către un donm al Ţării
Româneşti. Această dată apare chiar consenmată pe o placă de marmură ce se află astăzi fixată
pe faţada sudică a turnului-clopotniţă, placă pe care se mai află inscripţionat şi un text în care
este menţionată calitatea de monument istoric a bisericii. Nici un document istoric cunoscut nu
atestă însă vechimea edificiului sau faptul că acesta ar fi fost ridicat din iniţiativa şi cu sprijinul
material direct al vreunui personaj din Ţara Românească a acelor vremuri. Anwnite detalii
constructive ale edificiului precum şi unele considerente de natură istorică privitoare la trecutul
aşezării, fac posibile anwnite aprecieri şi constatări despre începuturile lăcaşului şi despre
posibilii săi ctitori, lucruri care pot confirma, într-o anwnită măsură, informaţiile ipotetice
vehiculate despre monument.
În primul rând, privitor la unele caracteristici constructive ale lăcaşului, despre absida
altarului se poate spune că aceasta prezintă un plan inspirat din formele arhitecturii de tradiţie
bizantină cu influenţe venite dinspre Ţara Românească, lucru care ar pennite formularea
ipotezei zidirii lăcaşului în secolul al XVI-lea 12 • Această ipoteză de datare a bisericii rămâne
oarecum valabilă, desigur, până la verificarea ei pe cale arheologică.
În altă ordine de idei, din documentele istorice cunoscute rezultă faptul că în cursul
primelor trei decenii ale secolului al XVI-lea, pentru anwnite perioade de timp, domeniul
Geoagiului din comitatul Hunedoarei a fost în stăpânirea unor domni şi boieri din Ţara
Românească, fiind primit de aceştia sub formă de donaţie de la suveranii unguri din acea
vreme, în anwnite condiţiuni. La începutul secolului al XVI-lea acest domeniu era o proprietate
destul de întinsă, având în componenţă, pe lângă târgul Geoagiu, un nwnăr de 19 sate

aparţinătoare •
13

Nicolae din Geoagiu (de Jos) are
neconcordanţă

a fost

faţadele

sesizată şi corectată

decorate cu lezene şi cornişă cu profile din tencuială. Această
pentru prima oară de către Eugenia Greceanu (vezi Pătrunderea

influenţelor

de tradi,tie bizantină în arhitectura bisericilor române.şti de zid din Transilvania (până la
veacului al XVII-iea), în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Seria Artă Plastică, tom 19, nr. 2,
1972, p. 205, nota 30. într-o altă lucrare, datorată aceluiaşi V. Vătăşianu (Istoria artei feudale în Ţările
Române, vol. I, Bucureşti, 1959, p. 570), sunt specificate corect câteva elemente definitorii ale bisericii
Sf Nicolae din Geoagiu, jud. Hunedoara (" ... o biserică sală cu clopotniţă în vest şi altar heptagonal ... "),
sfârşitul

dar se interpune din nou o eroare, privitoare de această dată la presupusul personaj care este considerat a
fi ctitorul lăcaşului - Radu de la Afumaţi, donm al Ţării Româneşti (1522-1529). într-adevăr există
câteva infonnaţi~ bazate însă numai pe o presupusă sau chiar falsă tradiţie, după care acest voievod
muntean ar fi ctitorul bisericii, însă nu al celei din localitatea de care ne ocupăm, Geoagiu (de Jos), ci al
celei din Geoagiu de Sus, jud. Alba, biserică despre care am mai vorbit în cuprinsul acestei note. Asupra
controverselor din jurul subiectului legat de ctitorii bisericii din Geoagiu de Alba vom reveni mai la vale,
atunci când vom discuta despre posibilii ctitori ai bisericii Sf Nicolae din Geoagiu de Hunedoara.
12
Pe teritoriul Ardealului există şi alte biserici medievale româneşti în cazul cărora planimetria absidei
altarului prezintă un traseu poligonal cu şapte la~ cel puţin pe conturul exterior: biserica Sf-ţii
Arhangheli din Viştea de Jos, jud. Braşov, biserica Naşterea Maicii Domnului din Gârbovita, jud. Alba,
biserica Intrarea în biserică a Maicii Domnului din Geoagiu de Sus, jud. Alba, biserica Sf fii Arhangheli
din Ocna Sibiului, jud. Sibiu. în toate cazurile menţionate, nu numai prin planul abside~ dar şi prin alte
caracteristici constructive, respectivele edificii poartă amprenta formelor arhitecturale de tradiţie
bizantină. Trei dintre aceste lăcaşuri de rugăciune, respectiv cele de la Viştea de Jos, Ocna Sibiului şi
probabil Geoagiu de Sus, prin tradiţie, dar şi prin mărturia indirectă a unor docwnente istorice, sunt
considerate drept ctitorii ale unor voievozi şi domni din Ţara Românească.
13
Csânki Dezo, Magyarorszag tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban (Geografia istorică a Ungariei în
vremea Hwuazilor), vol. V, Budapest, 1913, p. 55-56; Ştefan Meteş, Moşiile domnilor şi boierilor din Ţările
Române în Ardeal şi Ungaria, A.rad, 1925, p. 49; Nicolae Eclroiu, Posesiunile domnilor Ţării Române.şti şi
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Primul care intră în stăpânirea domeniului a fost Radu al IV-iea cel Mare, donm al Ţării
între anii 1495-1508, care îl primeşte de la regele Ungariei, Vladislav al II-iea Jagello
(1490-1516), la începutul anului 1508. Feuda ardeleană, concepută ca loc de refugiu şi adăpost, se
atribuia totodată şi fiicei lui Radu, Anca, şi fratelui său Vlad 14 . Donaţia a fost prilejuită de
repetatele acte de supunere şi recunoaştere a suzeranităţii regelui Ungariei, sancţionate prin soliile
muntene de la Buda din anii 1497 şi 1507, la care s-a adăugat şi reglementarea relaţiilor cu saşii
transilvăneni, concretizate în decembrie 1507 prin parafarea unui tratat de amiciţie cu
reprezentanţii acestora. La 2 februarie 1508, suveranul maghiar dădea ordin capitlului bisericii din
Alba Iulia de a introduce pe reprez.entanţii donmului muntean în posesiunea domeniului, lucru
care s-a îndeplinit pe data de 14 aprilie. În prealabil, regele a fost nevoit să răscumpere domeniul
de la ultimul său proprietar, Ioan Tharc:zay, fost comite al secuilor, căruia i s-a dat în compensaţie
pentru proprietatea pierdută moşia Onod 15 . Această primă stăpânire munteană asupra Geoagiului
a fost însă de scurtă durată. Voievodul Radu cel Mare moare pe neaşteptate spre sfârşitul lwrii
aprilie 1508, iar ceilalţi membri ai familiei sale care sunt menţionaţi în actul regal de donaţie mai
deţin proprietatea până către finele anului 1509. La 1 ianuarie 151 O, moşia este dăruită de către
acelaşi suveran unui nobil de origine polonez.ă, Ioan Podmaniczki, drept răsplată pentru credinţa
cu care acesta 1-a slujit pe rege, dar şi în contul unei datorii de 7000 florini-aur pe care nobilul o
avea dată monarhului sub formă de împrumut 16 •
Peste câţiva ani domeniul Geoagiului revine din nou donmiei muntene, fiind obţinut de
către Neagoe Basarab (1512-1521) de la noul rege al Ungariei, Ludovic al II-iea Jagello (15161526). La 17 martie 1517, Neagoe încheie cu suveranul maghiar un tratat de alianţă pe principii
suzerano-vasalice, de fapt un legământ de supunere şi credinţă, în care voievodul ftgăduieşte să
fie - potrivit uzanţelor timpului - prieten prietenilor regatului maghiar şi duşman duşmanilor
acestuia. Totodată, în respectivul act sunt înserate şi unele prevederi referitoare la
Româneşti

Moldovei în Transilvania (secolele XIV-XVI). Semnificaţii politico-sociale şi cultural istorice, în voi. Istoria
României. Pagini transilvane (coord. Dan Berindei), Cluj, 1994, p. 50, 53. Aceste aşezări, pomenite în
documentele vremii cu denwnirile ungureşti de atunci, am încercat să le identificăm cu ajutorul unei hărţi
contemporane în care se regăsesc toate localităţile existente astăzi pe teritoriul Ardealului, la care am putea
adăuga şi buna cunoaştere de către noi a zonei în cauză. Astfel am reuşit să localizăm majoritatea satelor
care au făcut parte din fosntl domeniu al Geoagiului de la începuntl secolului al XVI-iea, a căror continuitate
pe vechile lor vetre s-a perpetuat până în timpurile noastre. Există însă şi două toponime de aşezări fără
corespondent în actualitate, în aceste cazuri fiind vorba, probabil, de nişte sate, care, fie au dispărut fie sau
contopit cu altele din vecinătate ori şi-au schimbat denumirile în decursul timpului. Conform actualei
organizAri administrative a teritoriului naţional, respectivele localităţi sunt situate în judeţele Alba şi
Hunedoara; prezentate într-o ordine alfabetică, acestea sunt wmătoarele: Ahnaşu Mare, A1maşu de Mijloc,
A1maşu Mic de Munte, Ardeu, Balşa, Băcâia, Bozeş, Cib, Cigmău, Glod, Homorod, Mada, Nădăştia,
Poiana, Rengheţ, Rosan (?), Techereu, Torek (?), Voia (Ion Iordan, Petre Gâştescu, D.I. Oancea, Indicatond
localităţilor din România, Bucureşti, 1974; Erdely terkepe es helysegnevtara (Harta Transilvaniei cu
indicele de localităţi), ediţia a N-a, Budapesta, 1995.
14
Vlad, fratele vitreg după mamă al lui Radu cel Mare, a devenit donm al Ţării Româneşti. în februarie
1510. Datorită vârstei de numai 16 ani pe care a avut-o în momentul ocupării tronului, a rămas cunoscut
în istorie ca Vlad cel Tânăr sau Vlăduţ. Îşi pierde viaţa şi donmia la 23 ianuarie 1512, fiind ucis lângă
Bucureşti. într-o luptă cu pretendenntl la domnie Neagoe (Basarab), viitorul donm al Ţării Româneşti.
15
Andrei Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia
(Fontes rerom Transylvanicarnm, IV), voi. I (1468-1540), Budapest, 1914, p. 85-87, 92-93, nr. 68 şi 70;
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, voi. 2, Bucureşti., 1976, p. 203; Ion
Toderaşcu, Unitatea românească medievală, Bucureşti, 1988, p. 139-140; Nicolae Iorga, Istoria
românilor din Ardeal şi Ungaria (ediţie Georgeta Penelea), voi. I, Bucureşti, 1989, p. 96.
16
A. Veress, op. cit., p. 100-101, nr. 76; Csănki D., op. cit., p. 55; N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal
şi Ungaria, p. 97.
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reglementarea unui conflict mai vechi între domnul muntean şi patriciatul din Braşov, prin care
se stabilesc condiţiile schimburilor economice reciproce şi principiile unei coexistenţe paşnice
pentru viitor. În urma acestui tratat, ca semn al închinării şi ca răsplată pentru angajamentele
luate, la 9 iulie 1517 regele Ungariei emite un act prin care înştiinţa capitlul bisericii din Alba
Iulia că s-a dat lui Neagoe Basarab şi fiului acestuia, Theodosie, domeniul Geoagiului din
comitatul Hunedoarei; documentul reprez.enta mandatul prin care capitlul era însărcinat să
perfecteze transferul de proprietate şi punerea în posesie. Respectivul act păstrează şi motivarea
clară a daniei regale: dacă în cazul în care domnul român ar fi fost silit de împrejurări nefericite
să-şi părăsească ţara "în siguranţă cu fiii şi fiicele sale, şi cu boierii şi lucrurile sale să se
refugieze la noi şi în ţara noastră şi să aibă un loc sigur" 17 • După moartea lui Neagoe Basarab,
survenită la 15 septembrie 1521, pentru o anumită perioadă de timp, în absenţa unor informaţii
docwnentare, nu ştim dacă domeniul hunedorean a rămas şi pe mai departe în stăpânirea
domniei muntene prin fiul voievodului defunct, Theodosie, care, copil fiind (avea atunci numai
16 ani), i-a urmat tatălui său la tron, fiind confirmat imediat de Poartă în această calitate şi
recunoscut ca atare de regele Ungariei. Această domnie a fost însă de scurtă durată, Theodosie
fiind îndepărtat de pe tron în decembrie 1521, după care a fost trimis forţat la Poartă unde a şi
murit în condiţii greu de lămurit, cândva în ianuarie-februarie 152i 8•
Începând cu anul 1523, documentele istorice cunoscute vorbesc despre o nouă
stăpânire munteană asupra Geoagiului, de această dată beneficiarii dreptului de proprietate
asupra moşiei fiind trei mari boieri, care fuseseră pribegi în Ardeal imediat după moartea lui
Neagoe Basarab 19 , şi care au ocupat fiecare înalte dregătorii în Sfatul domnesc al Ţării
20
1
Româneşti. Aceştia sunt banul Pârvu Craiovescu , logofătul Harvat2 şi vistiernicul Oancea22 ,
care, în 30 iulie 1523, primesc domeniul cu titlu de donaţie de la regele Ludovic al II-iea al
Ungariei. În porunca regală de punere în posesie, dată la 4 august 1523 capitlului bisericii din
Grigore Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare
la legăturile cu Ardealul (1346-1603), Bucureşti, 1931, p. 263; A. Veress, op. cit., p. 112-113, nr. 86;
Manole Neagoe, Neagoe Basarab, Bucureşti, 1971, p. 77-78; C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, op. cit., p.
228-229; Radu-Ştefan Ciobanu, Neagoe Basarab (1512-1521), Bucureşti, 1986, p. 152-155; I.
Toderaşcu, op. cit., p. 140,
18
R.-Şt. Ciobanu, op. cit., p. 21, 30, 32.
19
După moartea lui Neagoe Basarab scena politică a Ţării Româneşti a fost dominată de luptele pentru
domnie în care au fost implicaţi mai mulţi pretendenţi la tron, susţinuţi fiecare de anumite grupări
boiereşti. În desfăşurarea acestui conflict, profitând de situaţia tulbure din ţară, nu puţine au fost
împrejurările în care turcii au intervenit direct unnărind supunerea totală a ţării. În acest context, cei trei
boieri s-au refugiat în ArdeaL stabilindu-se pentru o vreme la Geoagiu, în fosta feudă domnească. Aceste
lucruri nu sW1t menţionate explicit în docwnentele vremii, dar ele pot fi deduse şi înţelese în acest fel din
conţinutul unui act al cancelariei regale din 4 august 1523 (despre acest document, vezi mai jos în text).
20
Pârvu Craiovescu era fratele lui Neagoe Basarab. A deţinut dregătoriile de mare postelnic (1511) şi
mare ban al Olteniei (12 iulie 1523 - 14 aprilie 1529). Nu apare menţionat în Sfatul domnesc al fratelui
său. Moare la 14 aprilie 1529 (vezi Nicolae Stoicescu, Dic,tionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova. SecoleleXIV-XVJI, Bucureşti, 1971, p. 46).
21
Boierul Harvat, probabil croat de origine, a venit în Ţara Românească ca refugiat Wlde a cwnpărat
moşii în zona localităţii Grozeşti, pe JitL Ajuns în Sfatul domnesc, a deţinut pe rând dregătoriile de mare
spătar (15 iunie 1508 - 19 iunie 1509), mare vistiernic (24 aprilie 1510- 14 iulie 1514) şi mare logofăt
(23 iulie 1514 - 3 februarie 1522). A murit probabil în anul 1524, fiind ucis într-o confruntare cu turcii
(vezi Ibidem, p. 63).
22
Boierul Oancea, de loc din satul Batiu, apare menţionat de documente în calitate de pârcălab al cetăţii
Poenari (30 iulie 1512 -26 noiembrie 1520), apoi ca pitar (1515) şi ispravnic (1518), iar în cele din urmă
ocupă înalta dregătorie de mare vistier (3 februarie 1522 - 4 aprilie 1524). Moare în anul 1524 într-o
luptă cu turcii (vezi Ibidem, p. 76).
17
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Alba Iulia, se arată că cei trei boieri primeau acest domeniu pentru "faptele lor remarcabile",
pentru serviciile aduse "mai ales în anii trecuţi, când duşmanii turci [... ] au invadat nu o dată
(ţara)[ ... ], iar când a avut loc atacul acelora nu le-au fost tovar~i, ci au preferat să.fie lipsiţi
de patrie şi de bunurile ei''. Despre boierii Harvat şi Oancea, ştim că amândoi s-au săvârşit din
viaţă în cursul anului 1524. Lui Harvat, în calitate de beneficiar al daniei regale de la Geoagiu,
îi wmeaz.ă boierul Giura23 , fiul unei anume Zora, care a fost cea de-a doua soţie a boierului
Harvat. După cum spun documentele, în luna martie 1525, Giura a primit în stăpânire un sfert
sau a patra parte din propietatea tatălui său vitreg. Tot atunci, partea vistiernicului Oancea a
revenit în întregime jupanului Alexandru24, fiul lui Harvat din prima căsătorie25 • Ultimele
informaţii documentare pe care le cunoaştem despre stăpânirile muntene asupra Geoagiului
datează din luna martie 1526. Atunci domeniul se afla în propietatea aceluiaşi Pârvu
Craiovescu, alături de care apare un alt personaj, boierul Neagoe din Periş26 . Nu ştim însă până
când aceşti boieri munteni au păstrat controlul asupra feudei ardelene, dar cu siguranţă că acest
fapt a depăşit data ultimei menţiuni docwnentare privitoare la statutul lor oficial de deţinători ai
Geoagiului. Judecând ipotetic, fără a avea vreo certitudine, se poate presupune că cei doi boieri
sau cel puţin unul dintre ei, au stăpânit domeniul până la momentul săvârşirii lor din viaţă ori
până la o dată apropiată de acest eveniment (14 aprilie 1529 în cazul lui Pârvu Craiovescu,
respectiv 13 februarie 1530 în cazul lui Neagoe din Periş)2 7 •
Procedând la sintetizarea informaţiei privitoare la stăpânirile muntene asupra
domeniului de la Geoagiu, constatăm că au fost trei etape distincte care se succed în primele
trei decade ale secolului al XVI-iea, fiecare în cadrul unor limite temporale mai mult sau mai
puţin precizate. Prima etapă este reprezentată de stăpânirea lui Radu cel Mare şi a rudelor sale
(fiica Anca şi fratele Vlad), care acoperă intervalul de timp cuprins între 14 aprilie 1508 (data
introducerii în posesie) şi anul 1510. A doua etapă o reprezintă stăpânirea lui Neagoe Basarab
şi a fiului său Theodosie, cuprinsă între 9 iulie 1517 (data ordinului regal de punere în posesie,
însă nu aceea de preluare efectivă a feudei până la care a mai trebuit să treacă un oarecare timp)
şi probabil siarşitul anului 1521. A treia etapă, numită şi boierească, începe după 4 august 1523
(data ordinului regal de punere în posesie) şi durează până după luna martie 1526 (data ultimei
menţiuni documentare), probabil până în anul 1529 (?). Pentru această ultimă perioadă se
cwiosc numele mai multor boieri munteni care au fost, pentru mai mult sau mai puţin timp,
beneficiari ai daniei regale; aceştia sunt, în ordinea pomenirii lor în documente, boierii Pârvu,
Harvat, Oancea, Giura, Alexandru şi Neagoe.

Giura din Stăneşti a fost fiul lui Dimitrie Pozob şi al Zorei, care a devenit apoi a doua soţie a boierului
Harvat. A deţinut următoarele demnităţi: mare postelnic (1526), paharnic (1529), logofăt (1530 - 1532)
şi din nou mare postelnic (1532). A fost bunicul fraţilor Buzeşti prin fiica sa Maria, căsătorită cu Radu
Buzea, părinţii celor trei mari boieri din vremea lui Mihai-Vodă Viteazul (vezi Ibidem, p. 60).
24
Acest boier nu a deţinut nici un fel de dregătorii în Ţara Românească (Ibidem, p. 63).
25
Vezi Şt Meteş, Moşiile domnilor şi boierilor ... , p. 51.
26
Acest boier a deţinut pe rând dregătoriile de mare postelnic (3 noiembrie 1516 -3 februarie 1522),
mare vistiernic (10 februarie 1525 - 22 august 1526) şi mare vomic (9 septembrie 1527 - 24 noiembrie
1529). A fost unul din cei doi asasini ai voievodului Radu de la Afumaţi (1529). Moare la 13 februarie
1530, fiind ucis din porunca lui Moise Vodă (vezi N. Stoicescu, Dicţi.onar ... , p. 74-75).
27
Despre perioada stăpânirii boiereşti asupra domeniului, începând din 30 iulie 1523 şi până în martie
1526, interval de timp acoperit de infonnaţia documentară cunoscută, vezi A. Veress, op. cit., p. 126-128,
133-136, 139-140, nr. 93-94, 97-99, 101; Csanki D, op. cit., p. 56; Şt. Meteş, Moşiile boierilor din Ţara
Românească în jude.tul Hunedoara, în Curierul Hunedoarei, I, nr. 3-4, Deva, 1919; N. Iorga, Istoria
românilor din Ardeal şi Ungaria, p. 97; I. Toderaşcu, op.cit., p. 140; N. Stoicescu, Radu de la Afama,ti
(1522-1529), Bucureşti, 1983, p. 60, nota 2.
23
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DispWlând de aceste date, vom încerca în cele ce wmea:ză să stabilim ori numai să
presupunem, care dintre personajele pomenite ar fi putut să fie ctitorul bisericii Sf. Nicolae din
Geoagiu. Pentru început reamintim că, conform tradiţiei, biserica ar fi fost ridicată de către un
donm muntean la 1528. Dacă considerăm acest reper cronologic ca fiind o dată reală, conform
informaţiilor istorice cunoscute pentru acel timp, este exclusă orice participare a vreunui voievod
muntean la actul de ctitorire al lăcaşului. În acel an în Ţara Românească donmea Radu de la
Afumaţi (1522-1529) care, din câte cunoaştem, nu a avut nici o legătură cu domeniul de la
Geoagiu. lTitima menţiune documentară despre o stăpânire mtmteană asupra domeniului o avem
din anul 1526, când Geoagiu! se afla în posesia boierilor Pârvu Craiovescu şi Neagoe din Periş,
despre care presupunem, Îară să avem însă mărturii, că au deţinut în continuare feuda ardeleană
chiar şi după anul 1528. Posibilitatea ca cei doi boieri să fi contribuit îrnpretmă la înălţarea
bisericii nu trebuie ocolită, după cum nici varianta ca numai Pârvu Craiovescu să fie ctitor nu
poate fi exclusă din discuţie. În altă ordine de idei, dacă considerăm anul 1528 ca fiind o dată
nereală şi, presupWlând că ar fi vorba de o eventuală greşeală intervenită la cifra zecilor, preluată
ca atare de tradiţie, attmci ar rezulta alte două repere cronologice, - anii 1508 şi 1518 -, care pot fi
şi ele considerate ipotetic drept posibile date la care s-ar fi putut ridica biserica. După cum ştim, în
anul 1508 domeniul se afla în stăpânirea lui Radu cel Mare, iar în anul 1518 în aceea a lui Neagoe
Basarab. Despre voievodul Radu cel Mare cunoaştem că a murit în aprilie 1508, chiar în luna
când capitlul de la Alba Iulia a procedat la introducerea reprezentanţilor domnului muntean în
stăpânirea domeniului. Precedată de o lungă suferinţă cauz.ată de o boală grea (podagră), moartea
neaşteptată a voievodului intervenită la scurt timp după obţinerea daniei regale, credem că nu i-a
mai permis acestuia să aibă vreo iniţiativă legată de înălţarea unui lăcaş de cult în principala
aşezare din cuprinsul domeniului pe care abia îl obţinuse. Dacă totuşi o asemenea iniţiativă a
existat, este puţin probabil ca cei doi membri ai familiei sale care au rămas în stăpânirea
Geoagiului până în 151 Osă o poată continua şi materializa, sau chiar ei să fi fost autorii unei astfel
de întreprinderi ctitoriceşti. Următorul stăpân al Geoagiului, Neagoe Basarab, prin faptele sale
este cunoscut ca un mare iubitor şi ctitor de biserică. În decursul celor patru ani cât a deţinut
domeniul, este de la sine înţeles că voievodul şi-a vizitat şi cercetat feuda ardeleană. Într-o
scrisoare pe care donmul muntean a adresat-o patriciatului din Sibiu, spune că a "străbătut toată
Ţara Ungurească'', fiind firesc poate ca prima destinaţie a unei astfel de călătorii să fi fost tocmai
Geoagiul28 • Neagoe este, se crede, ctitorul - nu însă cel dintâi - al bisericii Buna Vestire din
Ahnaşu Mare-Joseni, sat care atunci se afla în cuprinsul domeniului htmedorean29 • Perioada
relativ hmgă de timp în care Neagoe Basarab a deţinut controlul asupra feudei ardelene,
posibilităţile materiale de care disptmea şi, nu în ultimul rând, binectmoscuta sa activitate pe linie
religioasă de susţinere materială şi de protejare a Bisericii Ortodoxe, îl recomandă pe donmul
muntean ca posibil ctitor al unei biserici aflate în principala localitate din cuprinsul tmui domeniu
pe care îl stăpânea într-o ţară străină, unde religia oficială era alta dar majoritatea locuitorilor erau
români ca şi el, de credinţă răsăriteană.
28

Alexandru Nearnţiu, Relaţiile lui Neagoe Basarab cu Sibiul, în Anuarnl Institutului de Istorie
Cluj, X, 1945, p. 359.
29
Edroiu, op. cit., p. 61; În istoriografia românească, mulţi sunt autorii care vehiculează informaţia
potrivit căreia Neagoe Basarab ar fi fost implicat (nu se ştie cum şi în ce fel) în susţinerea bisericii din
Almaşu Mare-Joseni, considerându-se a fi unul dintre ctitorii ulteriori ai lăcaşului (?). Referitor la acest
aspect, nicăieri nu s-a găsit încă vreo mărturie documentară, dar probabil că şi această infonnaţie
nedovedită pleacă tot din tradiţie. Biserica este menţionată pentru prima oară într-un document din anul
1418, dar ea a fost ridicată cândva anterior acestei date. Despre trecutul edificiului, evoluţie constructivă
şi propuneri de datare, vezi Daniela Marcu Istrate, Biserica "Buna Vestire" din Almaşu Mare-Joseni.jud.
Alba, în Patrimonium Apulense, II, 2002, p. 112-125.
Nationa/ă

N.
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AjW1gând în acest pW1ct al discuţiei, fără să ne îndepărtăm de problematica abordată,
faptul că în istoriografia mai veche, dar uneori şi în aceea mai
recentă, au fost frecvente cazurile în care s-au făcut confuzii între cele două localităţi ardelene
care poartă numele de Geoagiu, situate în cornitate diferite în evul mediu şi în judeţe diferite
astăzi. Ceea ce le-a deosebit întotdeauna, atât în vorbirea curentă cât mai ales în textele
documentare şi în scrierile istorice, au fost atributele geografice însoţitoare, de Sus în cazul
localităţii din judeţul Alba, şi de Jos în cazul localităţii din judeţul Hunedoara30 • Aceste adverbe
au fost asociate din vechime denumirilor ambelor localităţi, rezultând din poziţionarea
geografică a respectivelor aşezări, mai sus sau mai jos pe cursul râului Mureş 31 • De obicei
confuziile s-au produs din cauza unor traduceri greşite ale denumirilor localităţilor din anumite
documente, informaţia astfel rezultată fiind preluată de către unii reprezentanţi ai istoriografiei
româneşti, care, fără să mai verifice sursele documentare, au transmis şi răspândit pe mai
departe nişte date istorice eronate, sesizate şi corectate W1eori când au fost depistate şi abordate
critic. Astfel, anumite fapte şi evenimente legate mai ales de Geoagiu (de Jos) au fost puse în
mod nejustificat pe seama celeilalte localităţi, Geoagiu de Sus. Ca urmare, în privinţa cazului
reprezentat de stăpânirile muntene asupra feudei hunedorene, am constatat că nici această
chestiW1e nu a fost ocolită de confuziile semnalate. Deşi documentele cunoscute care se referă
la acest subiect spun foarte clar că este vorba de Geoagiu (de Jos) sau Algy6gy pe ungureşte,
informaţia a fost totuşi greşit interpretată şi, în consecinţă, toate faptele petrecute acolo au fost
plasate în mod eronat la Geoagiu de Sus.
Despre vechea biserică românească din această localitate, la care am făcut deja referire
în cuprinsul unei note a lucrării 32 , se crede, tot pe baza tradiţiei, că ar fi o ctitorie a unui domn
muntean de pe la începutul secolului al XVI-iea (?). Această biserică, astăzi având hramul
Intrarea în biserică a Maicii Domnului, prezintă anumite caracteristici specifice arhitecturii de
tradiţie bizantină, având unele asemănări de planimetrie şi cu biserica Sf Nicolae din Geoagiu
(de Jos). Lăcaşul apare prima oară menţionat documentar în anul 1557 ca fiind o biserică de
mănăstire cu rol de catedrală episcopală, aşezământul monahal adăpostind la acea dată
33
reşedinţa unui vlădică de lege românească • Conform unei tradiţii mult invocate în
istoriografia românească, ctitorul acestui lăcaş de rugăciune ar fi un anume voievod muntean cu
numele de Radu34 • După cum se ştie, dintre voievozii care s-au succedat pe tronul Ţării
Româneşti în primele decenii ale secolului al XVI-iea, doar Radu cel Mare şi Radu de la
Afumaţi au avut acest nume. Fiind o problemă mult discutată, unii istorici l-au identificat pe
ctitorul de la Geoagiu de Sus cu Radu cel Mare, pe considerentul că acesta a fost pentru o
vreme stăpân asupra satului3 5• Această ipoteză este însă cu totul falsă, deoarece se bazează
trebuie

neapărat să menţionăm

Geoagiu de Sus (ungureşte: Felgy6gy); Geoagiu de Jos (ungureşte: Algy6gy).
Distanţa între cele două localităţi, pe cale rutieră, este de circa 75 de lan Astăzi, localitatea din judeţul
Hunedoara, oficial, nu se nwneşte Geoagiu de Jos ci nwnai Geoagiu, dar în literatura istorică de
specialitate este bine să se folosească în acest caz denumirea compusă, pentru a se evita astfel eventualele
confuzii care se mai pot face.
32
Vezi supra, nota nr. 11, unde am prezentat anticipat câteva aspecte privitoare la unele confuzii care sau făcut între cele două vechi biserici româneşti de la Geoagiu (de Jos), respectiv Geoagiu de Sus.
30
31

33
Şt Meteş, Episcopia Geoagiu/ de Sus (1557-1957). Comemorarea de 400 de ani, în Mitropolia
Ardealului, an II, nr. 9-10, 1957, p. 656-657. Gheorghe I. Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru Filipaşcu,
Istoria Bisericii Române, vol. 1, Bucureşti, 1957, p. 355-356.
34
Eugenia Greceanu, Ioana Cristache-Panait, Alte biserici ortodoxe române din raionul Alba Iulia, în
Mitropolia Ardealului, an Xl, nr. 11-12, 1966, p. 723.
3
s Augustin Bunea, Vechile episcopii româneşti a Vadului, Geoagiului, Silvaşului .şi Bă/gradului, Blaj,
1902, p. 29-32.
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tocmai pe acele infonnaţii documentare, interpretate însă greşit, care plasează stăpânirea
domnului mW1tean la Geoagiu (de Jos) şi nicidecum la Geoagiu de Sus, localitate cu care acest
36
voievod nu ştim să fi avut vreo legătură • După o altă teorie, ctitoria este atribuită lui Radu de
la Afumaţi care, atW1ci când era pribeag prin Ardeal, ar fi primit de la regele Vladislav al Il-lea
37
al Ungariei moşia Stremţului, de care aparţinea şi satul Geoagiu de Sus • Şi această ipotez.ă se
dovedeşte a fi falsă, întrucât Radu de Ia Afumaţi nu a deţinut niciodată Stremţul, el primind în
Ardeal, începând din anul 1522, alte două posesiW1i, Vinţu de Jos şi Vurpărul, ambele în
apropiere de Alba Iulia, feude pe care domnul mW1tean le-a stăpânit până la sîarşitul vieţii, în
152~ 8 • Ca urn,are a observaţiilor pe care le-am făcut, cu scopul de a încerca să îndreptăm
anumite confuzii şi teorii greşite la care se mai apelează W1eori şi astăzi în istoriografie,
considerăm că despre aşa-zisa tradiţie privitoare la ctitorii bisericii din Geoagiu de Sus lucrurile
trebuie privite cu mai multă rezervă. Având totuşi în vedere influenţele de tradiţie bizantină
prezente în arhitectura acestei biserici, nu putem exclude întrutotul ipoteza ca înălţarea
lăcaşului să se datoreze totuşi influenţei şi ajutorului material al vreW1ui donm sau boier din
Ţara Românească.

Revenind la subiectul privitor la ctitorii bisericii Sf Nicolae din Geoagiu (de Jos), în
stadiul actual al cW1oştinţelor noastre despre monument preferăm să ne limităm deocamdată
numai la cele arătate, fără să mai încercăm elaborarea altor teorii şi supoziţii probabile. O
reluare a discuţiei asupra întregii problematici a monumentului va fi posibilă numai atW1ci când
biserica va beneficia de o cercetare arheologică, singura care este în măsură să aducă date
suplimentare şi să ofere lămuriri despre evoluţia constructivă a lăcaşului şi pentru stabilirea
W1ei cronologii a începuturilor sale.
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(Nord-Westansicht).
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Jahrhundert).
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Vedere din interiorul bisericii. Tâmpla de zid / hmenansicht der Kirche.
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Vezi în acest sens şi opinia lui Şt. Meteş din Istoria Bisericii şi a vie,tii religioase a românilor din
Ardeal şi Ungaria, vol. I, Arad, 1918, p. 66.
37
N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 323-326; Idem, Istoria Bisericii româneşti şi a
vie,tii religioase a românilor, ed. II, vol. I, Bucureşti, 1928, p. 141 (reprint 1995).
38
N. Stoicescu, Radu de la A.famaţi, p. 55-56, nota 4; I. Toderaşcu, op. cit., p. 140-141.
36
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EINE ALTE WALACHISCHE STIFTUNG lN SIEBENBOR.GEN
,,HL. NJKOLAUS"-KIRCHE, GEOAGIU (KREIS HUNEDOARA)

ZusannnenfassWlg
Das alte rurniinische Kirchengebăude aus Geoagiu besteht aus drei Bauteilen: einem viereckigen
Schiff, einer siebenseitigen Apsis t.md einem westwărts orientierten Glockenturm. 1n dem heutigen
Erhaltungszustand scheint es, dass die Km:he zwei Bauphasen hatte. Urspriinglich entstand der heutige
Altar Wld ein vergleichsweise kleineres Schiff, erst spiiter (man weiB nicht genau wann) wurde auch das
Schiff nach Westen umgebaut W1d erweitert. Zur gleichen Zeit wurde auch der Glockenturm errichtet.
Laut der Tradition errichtete einen walachischer Furst 1528 die Kirche. Es gibt aber keinen
schriftlichen Beweis dafiir. 1n den ersten drei Jaluzehnten des 16. Jahrhunderts war Geoagiu zusammen
mit anderen 19 Dorfern ein Teil eines bedeutenden, von den ungarischen Konigen zugunsten der
verschiedenen walachischen Bojaren verliehenen, Grundbesitzes. Einer von diesen Adligen konnte mit
dem Kirchenstifter identifiziert werden. Manche Bauelemente dieses Gebiiudes spiegeln kilnstlerische
walachische Einflilsse byzantinischer Tradition wieder. Dies bestiitigt die vermutliche Errichtung der
Kirche im Laufe des 16. Jahrhunderts. Trotz dieser Angaben, wiirden lediglich archiiologische
AusgrabW1gen der wissenschaftlichen Forschung weitere Daten zur frilheren Baugeschichte der Kirche
liefem
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Pl. I. Fig.I. Planul bisericii; Fig.2. Secţiuni traversale în nava bisericii; partea veche
partea mai nouă (secţiunea A-A).

(secţiunea

B-B) şi

fig. 3

,S

lf

Pl. II. Fig.3. Biserica. Vedere generală dinspre vest; Fig.4. Biserica. Vedere

generală

dinspre sud-vest.
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Pl. III. Fig.5. Faţada nordică a navei. Vedere dinspre nord-vest; Fig.6.
Vedere dinspre sud-est; Fig. 7. Absida altarului. Vedere dinspre sud-est.
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fig. 10
PI. IV. Fig.8. Clopotul medieval al bisericii (sec. XV.); Fig.9. Inscripţia de pe clopotul medieval al
bisericii (după Debreczeni Lăszl6); Fig.10. Vedere din interiorul bisericii. Tâmpla bisericii.

