ClTEVA CONSIDERATU PRIVIND ARHITECTURA
'
ROMANICA 1N BANAT

Arhitectura romanică în Ba.inat, îndeosebi cea eclesiastică este extrem
de puţin cunoscută, comparativ cu ceea.ce pînă în pr~ent se cunoaşte în
alte zone, care odinioară aparţinuseră reg.atu1ui arpaicliian, printre care
Bihorul şi Transilvania propriu zisă. Aparentul hiatruis al arhitecturii romanice între Mureş şi DUIIlă·re îşi poate găsi explioaţia, pe de o parte în
lipsa de monumente mai muh sau mai puţin ·conservate, pe de altă paI"te
în neglijarea investigaţiilor pe te;ren şi a oercetărilor arheologke în această
zonă. Există numeroase localităţi în Banat în care ştirile scrise (documoote, cronici) menţionează existenţa uno!r mănăstiri şi biserici; însă
majOTitatea nu au fost cercetate arheologic iar unele nici nu au fost identificate pe teren. Este cazul cîtorva biserici mănăstireşti pomenite în doeumentele sec. XII .şi XIII.
Cercetările întreprinse pe locul fostei Episcopii Romano-Catolice din
Cenaid, care a luat locul Mănăstirii Ortodoxe de la Morisena 1 , nru au dat
rezultatele scontate 2 ; ceeace nu înseamnă că o reluare a săpăturilor nu
ar putea aduce elemente noi în cunoaşterea atît a complexului legat de
Mănăstirea Ortodoxă, cit şi a construcţiilor ce alcătui1au Episcopia Romano-Catolică, construcţii începute încă din vremea regelui Ştefan I3.
Despre Mănăstirea din lgriş ştim că după intemeerea ei în anul 11794,
aceasta a ajuns, mai ales sub domni.a regelui Andrei 1al II-lea (12051235), la o situaţie deosebit de înfloritoare în urma donaţiilor primite din
partea acestuia şi a înaintaşilor săi, Bela al III-Lea (1178-1195) şi Emeric (1196-1204) 5 • Andrei al Ii-lea în special pare a fi acordat o atenţie
deosebită Mănă1stirii din Igriş, din moment ce aici a fost amenajată cripta
1 Cf. V. Vătăşianu,
Istoria artei feudale în Ţările Române, I, 1959, p. 21 ; Legenda
Sancti Gerhardi, cap. 8, în Scriptores Rerum Hungaricarum, II, p. 490-492; JstRom., ed.
Acad. II, p. 53.
2 V. Vătăşianu, op. cit., p. 21.
8 Ibidem.
•Szabo L., Ârptidkori magyar epitomuveszet, Budapesta, 1913, p. 250-251; V. Vltă
şianu, op. cit., p. 23; R. Constantinescu şi E. Lazea, O bibliotecă monasticii din Transilvania
pe la 1200, în Studii, 6, 1969, p. 1146.
ti Vezi R. Constantinescu şi E. Lazea, op. cit., p. 1146.
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familiei unde a şi fost înmormîntată JolaI11da de Courtenay, cea de a doua
soţie a lui Andrei II şi apoi îns'U.Şi regele 6 •
După distrugerea suferită din partea invaziei tătare 7 , mănăstirea a
fost refăcută, dar între anii 1279-1283 a suferit din nou stricăciuni, de
data aceasta pricinuite de către cumanii răscuJ.aţi 8 . Deşi documentele se
exprimă cu claritate despre prezenţa la Igriş a ,călugărilor ordinului cistercian, planul bisericii descoperit cu ocazi1a săpăturilor executate .aici, indică
o influenţă a arhitecturii benedictine din Ungaria 9 • Această situaţie şi-ar
putea găsi explicaţia în faptul că la data a.şezării cistercienilor la Igriş,
comunitatea acestora număra doar 12 călugări1°, prin urmare o forţă cu
totul insuficientă pentru ridicarea bisericii şi a anexelor mănăstirii. De
aceea cons1derăm că nu ar fi cu totul exclusă posibilitatea (deşi nu avem
nici o dovadă în acest sens), ca regele Bela al III-lea, odată ou dăruirea
posesiunii de la Igriş ordinului cistercian, să fi trimis şi meşteri cons.tructori dintre cei care lucrau pe şantierele din Ungaria, probabH chiar de
la Catedrala din Pecs, după al cărei pkm pare a fi fost concepută biiserica
Mănăstirii din Igriş 11 •
Abia după ce comunitatea călugărească va spori şi se va organiza
temeinic, iar puterea economică va creşte şi ea, cistercienii vor fi în
măsură să ridice construcţii conforme cu canoanele arhitecturii inovate
de ei. Concretizarea materială a acestei situaţii, va fi construirea bisericii şi mănăstirii de la Cîrţa, pe un plan. în linii mari cistercian, dar într-o manieră ce trădează influenţa şantierelor gotice propriu zise 12 .
Tot biserici romanice trebuie să fi avut şi mănăstirile de la PoTdeanu13 şi Kemenche 14 , prima pomeni:tă documentar mai întîi în anul
1247 15 cu titlul de Pradanmunustra, apoi la 17 dec. 1526 cu ocazia unor
hotărniciri drept villa Paradanmunustura 16 , la 1285 17 , poss. PradanmuIdem, p. 1147.
Rogerius, Carmen miserabile, cap. 37, în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele Istoriei Românilor, p. 91-92; V. Vătăşianu, op. cit„ p. 23; R. Constantinescu şi E. Lazea, op. cit„ p. 1147.
8
R. Constantinescu şi E. Lazea, op. cit„ p. 1147.
9
V. Vătăşianu, op. cit„ p. 23.
10 R. Constantinescu şi E. Lazea, op. cit„ p. 1146.
11 V. Vătăşianu, Arhitectura şi sculptura romanică în Panonia medievală, 1966, p. 17;
Istoria artei •. „ p. 23.
12 V. Vătăşianu, Istoria artei .. „ p. 99. Pentru întemeierea mănăstirii de la Cîrţa, vezi:
L. Reissenberger, Die Kerzer Abtei, Hermannstadt, 1894, p. 7; Fr. Romer, Kirdndulds a /rnrczi
apdtsdghoz Erde!yben, AK, XI, 1877; p. 1-11; Ladislau Gal, L'architecture religieusc en Hongrie du Xle au XIIIe siecle, Paris, 1929, p. 93; V. Vătăşianu, Istoria artei ... , p. 99.
13 Comună în jud. Timiş, în apropiere de Sînnicolaul-Mare.
14
Localitate dispărută. Era situată între Mureş şi satul Saravale, jud. Timiş.
15
Coriola!1 Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, II, p. 56 ; Gyorffy
Gyurgy, Az Arpdd-lwri Magyarorszdg torteneti foldrajza, Budapesta, 1963, p. 867.
16 Documente privind istoria României, C, a-II, Nr. 20, p. 22; Gy()rffy G„ op. cit„ p. 867.
Autorul publică harta răspîndirii mănăstirilor pomenite în documentele din sec. XII-XIIIlea ; Coriolan Suciu, op. cit„ p. 56.
17 Coriolan Suciu, op. cit„ p. 56.
6
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după care începîru:l clin secolul a:l XIV-lea este pomenită doar
„Paradan, Pardan, Pordan" 18 •
Şi în cazllll mănăstirii de la KemenJche, constatăm că doaI în primul
document de la 17 dec. 1256 se menţionează un Monasterium Kemenche 19 ,
după care în următoarele documente dil!l alllii 1334, 1344, 1350, să fie
amintită numai cu titlu de posesiune, iar începînd cu secolul al XV-lea,
K.emechce, Kemecze etc. 20 •
Ambele mănăstiri par a-şi fi încetat activitatea, cindva pe la sfîrşi
tul sec. al Xlll-lea şi începutul celui următor, din moment ce documentele ulterioare nu mai menţionează decît aşezările respective.
Tot la sud de Mureş, două doclllmente dilil anii 1232, 1233 fac pomeni,I'E'.a unei Roancensis ecclesia şi respectiv ecclesia de Roncha21 , iar un
al treilea, da.tind din anul 1239, îl pomeneşte pe un oarecare Adam prior
de Rohanca 22 • Vreme de 1aproaipe un veac, documentele păstrează deplină
tăcere asupra mănăstirii, pentru ca incerpmd cu anul 1333, să reapară în
documente doar aşezarea Ruhuncha, Rohuncha, Rehunda, Gahunchan
etc., .ceeace înseamnă că după marea invazie mongolă mănăstirea n-a mai
fost Tefăcută.
La Eperieş, localitate contopită încă de la 1511 îrn comuna Firiteaz
(jud. Arad), .diploma regelui Bela al Iii-lea, amilllteşte o abaţie în anul
1177, iaparţinîrud ordinului benedictin.24 , iar dintr-un alt document da.tind
din anul 1219, aflăm că ecclesia de Eperyeş, deţinea posesiuni la Vinţul
de Sus 25 •
Alte două documente din anii 1230, 1233 menţionează abaţia de
Aprieş 26 şi respectiv ecclesia de Epuryeş 21 • După dezastrul provocat de
invazia tătară în anJul 1241, mai apare în documente doar aşezaTea, iar
sinodul întrunit în anul 1558 o numără printre abaţiile distruse 28 .
O altă abaţie benedi1ctină este semnalată La Bulci (jud. Arad) într-un
document din anul 1225, oind se menţionează un abas de Buls 29 • Construcţia bisericii şi a anexelor mănăstirii, trebuie să fi avut loc mai înainte,
din moment ce la data amintită mai sUJs, abaţia se la.fla în funcţiune. Documentul de la 1233 pomeneşte de data aceasta ecclesia de Bulcet,

nustura,

aşeza11ea

18
Documente, C, a-II, Nr. 20, p. 23; Coriolan Suciu, op. cit., I, p. 350; Gybrffy G.,
op. cit., p. 860.
19
Documentul din 17 dec. 1256 menţionează, alături de Paradanmunustura, şi „o altă
mănăstire cu numele Kemenche", vezi, Documente, C, a-II, Nr. 20, p. 21; C. Suciu, op. cit.,
II, p. 350; G. Gyorffy, op. cit., p. 850.
2
° C. Suciu, op. cit., II, p. 350.
21
Ibidem, p. 394 ; G. Gy6rffy, op. cit., p. 868.
2 2 G. Gybrffy, op. cit., p. 868.
28
C. Suciu, op. cit., II, p. 394.
24
Ibidem, p. 322; G. Gy6rffy, op. cit., p. 175; Koloman Juhasz, Die Stifte der Tschanader Diozese im Mittelalter, Miinster in Westfalen, 1927, p. 49.
~ Koloman Juhâsz, op. cit., p. 50; G. Gyorffi, op. cit„ p. 175.
2

20

lbidem.
G. Gy6rffi, op. cit., p. 175.
28
K. Juhasz, op. cit., p. 50.
20
Documente, C, b - I, Nr. 267; C. Suciu, op. cit., I, p. 112; G. Gyurffy, op. cit.,
p. 174; K. Juhâsz, op. cit., p. 53.
27
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Bulch 30 , după care vreme de lliil secol nu mai' avem nici o informaţie documentară referitoare la această mănăstire. Presupunem că şi aceasta a
suferit unele distrugeri pricinuite de năvala tătară după care a fost ridicată din nou, de vreme ce, în anii 1332 şi apoi în 1337 este menţionat
din nou abatele de Bulci (abas de Buls)31 • Pe locul fostei mănăstiri se
mai pot vedea şi azi grămezi de moloz, înconjurate de un val de pămînt,
ridicat probabil cîndva după 1241. Ultimul abate este amintit în anul
1358 32 , după care documentele menţionează doar aşezarea pînă în secolul

al XVIII-lea33 •
Faptul că mănăstirile în discuţie erau grupate într-o zonă care aparţinuse fostelor comitate Cenad şi Arad, iar în afara acestor teritorii nu
avem - pentru restul Banatului - nici o ştire documentară care să ateste
prezenţa unor biserici, nu trebuie să ne ducă înspre concluzia inexistenţei acestora, obligatorii ca lăcaşuri de cult în fiecare parohie, dacă nu
chiar în fiecare aşezare medievală. Pe de o parte însă, modestele biserici
parohiale din mediul rural nu sînt atestate documentar, decît în mod
excepţional înainte de 1332 34 , iar pe de altă parte, acestea nu ni s-au
păstrat, chiar în cazul construcţiilor din piatră, din pricina distrugerilor
suferite atît din partea invaziilor mongole, cit şi a deselor năvăliri turceşti peste teritoriul Banatului, in decursul secolelor al XVI-XVII-lea.
Prin urmare, chiar în cazul în care centrele mănăstireşti benedictine mai
sus pomenite au exe~citat o influenşă asupra arhitecturii bisericeşti rurale din Banat, aceasta nu a putut fi deocamdată sesizată decît în foarte
mică măsură. Cercetări arheologice sistematice vor trebui intreprilil:Se pentru a &coate la Lumină măcar unele detalii de planimetrie, aşa cum în
ultima vreme au fost cercetate deja trei biserici3 5 •
ln cele ce urmează, dorim să facem cîteva precizări referitoare la
provenienţa tipului de plan al celor trei biserici, şi lai datarea acestora.
La Ilidia, localitate situată la 10 km sud-est faţă de Oraviţa, au fost
descoperite fundaţiile, pe alocuri scoase, a două biserici; una în punctul
numit „Cetate" şi o a doua, la distanţă de un km, pe dealul numit
„Obliţa".
Aşezarea

de la Ilidia este pomenită mai întîi îin documentul din anul
1223 cu titlul de „posseSiSio regalis" 36 , după care apare frecvent in documentele veacurilor XIII-XIV-lea, pentru oa în anul 1454 să fie amintită
ao Ibidem; Documente, C, b -

III, Nr. 425.
Documente, C, b - III, Nr. 591; C. Suciu, op. cit., I, p. 112; G. Gyorffy, op. cit„
p.174; K. Juhasz, op. cit„ p. 53.
32 K. Juhăsz, op. cit., p. 53.
8 a C. Suciu, op. cit., p.112.
3 ' începînd din acest an (1332) sînt amintite majoritatea parohiilor catolice din regatul
Ungariei în registrul de socoteli privind plata dijmelor papale.
s& în cursul campaniilor de săpături intreprinse în anii 1968-1970 au fost descoperite
la Ilidia fundaţiile a două biserici şi ale alteia la Reşiţa, în punctul numit Ogăşele. Pentrn
bisericile de la Ilidia, vezi: Ilie Uzum şi Gh. Lazarovici, Aşezarea feudală llidia tn lumina
izvoarelor scrise şi a cercetărilor arheologice, în Banatica, I, 1972, p. 157-162; Ştefan Matei
şi Ilie Uzum, Date noi asupra bisericii fo'Ytificate de la llidia, în ActaMN, IX, p. 555-564
36 Documente, C, I, p. 197; C. Suciu, op. cit., I, p. 306.
81
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drept centrul districtului românreso Ilid1a (I1eyed) 37 • Ştiri1e documentare
coroborate cu ireziuitatele ceDoetări1or arheologice n:e iîndreptăţesc a . crede
că 1aoeaJStă aşezare er.a locuită de ;români înoă din perioalda pr.efeudală 38 ,
şi deci raţiuni de rnatm-ă politilcă şi 1aidmi.n'ilstratiiVă aru determinat ·m ai tîrziu regalitatea ma:ghiară ,să fix·e ze aici centrul unuia din 'oele 8 districte
românesti din Banat.
In ~ma cercetăirilor d:ăieute în cimitiru:l 1b iseticii de pe „Cetate", rez ultă că acesta .a funcţionat ~ntr-o pirimă tf.aiză cu o 'biserică dim. 1emn,
dist·ruisă ~n timpul iniv.aziei tătare de lai 1241 39 !În l.iooul 1căreiia a fost ridicată biserica din p iatră îrn1conjurată cu o fortilfiicaţi.e ldin lemn şi pămînt 40 .
Fundaţiile bisericii din piatră , descoperite în cursul săpăturilor prez intă un p1an de tip biserică-sală ou altar pătrat şi cu doi 1stîlpi aş ezaţi
î111. .a;propiie.rea peretelui d e ivest al naivei, ·Oe rSu:sţineau - după toate prob abiilităţile o tribună .sau ohia·r un 1Jurn clopotniţă de.asupr-.a tribunii
(fig. 1). Oa plan, ibiiseriic a-sală ·c u altar pătra t se de zvoltă în princi piu din
arhitectura de lemn 41 , 1oar.e l,a Hi'dia .aivea O) oarecare tr.aldiţi e, 'după cum

':
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Fig. 1 -

Biserica de pe „ Cetate" (Ilidia), plan .
I 2 -

Funda ţie

din piatră brută
Urma zidului scos

:: Pesty F rigyes, Kr~ss6 J!_drmegye T ortenete, vol. II, 1, Budapesta 1884, p. 224.
La poal~le dealului numit „Cetate", pe locul numit „Sălişte", au fost r ecoltate de la
suprafaţa solului fr agm ente ceramice aparţinînd sec. X-XIII-lea. în acel loc presupunem a
fi fost vechea aşezare Ilidia.
89
St. Matei şi Ilie Uzum, op. cit.
40 Ibidem.
u V. Vătăşianu, I storia artei . . „ p . 72.
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dar prezenţa tribunei şi eventual a turnului-clopotniţă, m fade vest, trădează o influenţă deriMată de la tipul baziliical din faza
tîrzie a romaniculll.1i din Panonia; tr.i!burua fiind o oaracterirstică a arhit ecturii monasUce din Ungaria şi care pătir:unde m Transiliv.ania după
miljocul s·e c. al XIII-lea42 •
Nu e mai puţin adevărat ICă bisedca-sală cu trilbună se întfilineşte şi
în German ia de sud-vest (Bavaria şi PralatinJat) 43 , însă nu poate fi vorba
aici d e o influenţă directă, ci mai deg.rabă ide fllilla treootă prin filieră maghiară, probabil şi p1in intermediul bisericilor mănăstireşti benedictine
din Banat, care [n linii generale trebuie să fi avut o evoluţie pute:rnic
am

văzut,

ţada

o

.!.I\ . •
\

"

o .

..
'
·,

~ ~Jw~ a ~

cm ' -'.-.::'„~

Fig. 2
42
43

Biserica de pe dealul

„Obliţa"

Idern, p. 32-33.
Idem, p . 81.
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Pianonia, ·c um s -a

şi

constatat

Pe parbea dreaptă a satului IliditCl; se iridică dealul nium'it „O bliţau .
Aici, incă din anuJ. 1969 au fost ipar·ţi al deewelite fundaţiile unei 1alte
biserici 44 , dair plaruu.I exaJct al iaoestei1ai a putut fi stabilit aibiia dn cursul
săpăturilor efeictuate în campaJniaJ din i:u:li1
e 1972. Spre de osebiire de biserioo de pe „Cetate", pe dealul „Obliţa" avem de-rufaice cUJ o bis e rică de
plan ci.T'cular în exterior ş[ quadrilobat dn i!Ilterior (fi1g . 2).
DiametPele celo;r două a xe măsoară dn 'i nterior 8 m fiecare , iar fundaţiile zidurilor, fă·cân. d aibstr,aicţie de 1nigroşărilie menite a crea cei pat ru
lobi, variiază oa .grosime dntre 1,35- 1,75 m . Zidurile, în c ea mai mare
pa·r.te, au fost demantelate d e către looaln:iJCi., păistrîndu-se doar f undaţi1a iaibsidei de est; planul complet putînJd fi stabiJit după 'l..lr.me1e fundaţiilor scoase, care apar contunate ic u ialaxitate din humusul antic (fig. 3).
Exteriorul il'otorndei a fost decorat ·CU opt Leziene sau toruri v er ticale
ale căror fundaţii (în şase ieazuri scoase), sînt dar vizibile în teren.
Sistemul de b oltire cel mai :probabil (în cazul icînd bis erica a fost
pr.evăzută într..,adevă·r cu bol ţi) 4 5 , treibu:ie să fi fost acela a dou ă bol ţi
1

1

Fig. 3 -

Absida de est a bisericii de pe

„ O bliţa".

Ilie Uzuro şi Gh. Lazarovici, op. cit„ p . 161.
Di~ _Pricina ~emantelării zidurilor de către localnici, nu am descoperit nici un element
arhitectomc. provemt de la bolţi.
44

•

4-5
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cilindrice întretăiate, dacă nu chiar o boltă pe nervuri, dar în lipsa· unor
elemente concrete şi certe nu ne putem exprima deocamdată decît _ipotetic.
l\faterialul de construcţie al fundaţiilor îl constituie piatra brută legată cu mortar de bună calitate, dar în elevaţie presupunem folosi:rea
cărămidei în proporţie însemnată, dacă avem în vedere cantitatea apreciabilă de cărămidă sfărîmată prezentă în niveLul de dărimare al bis-erkii.
Cit priveşte datarea monumentului, este greu să ne pronunţăm în
situaţia în care mormintele din jurul rotondei, dezvelite în campania din
anul 1969~G nu au oferit material arheologic. Ar mai rămîne doar o încercare de datare a construcţiei pe baza analogiilor de plan ·Ce ne stau
la dispoziţie, interpretate - fireşte - cu rezerva necesară unor astfel
de situaţii.
Rotonda de la Ilidia pare a fi o combinaţie între rotonda propriu zisă
perfect circulară cu absidă la est, şi aceea cu plan în patru lobi4î. O asemenea variantă foarte apropiată ca tip de cea de la Ilidia, este una dintre
rotondele de la Mikulcice, a cărei datare în sec. IX sau X este încă în
discuţie 48 . In orice caz, este greu de presupus o relaţie directă intre cele
două rotonde, mai cu seamă :în situaţia1 cînd în zone geografic mai apropiate (Panonia. Transilvania), nu putem cita exemple asemănătoare decît
incepînd cu sec. al XIl-lea 49 •
Cu exteriorul circular, dar pre.văzute în interior cu, şase nişe amenajate în grosimea pereţilor, sînt rotondele de la Horjany (Slovacia), Kiszombor şi Karcsa (Panonia). Ultima avînd paramentul decorat cu toruri
\·erticale, este atribuită veacului al XII-lea50 • O alta - patrulobă de data
aceasta - este rotonda Sf. Iacob din J {1k, articulată în exterior cu desene
şi datată - ca şi cea de la Kiszombor după jumătatea sec. al XIII-lea 51 .
Dacă cele opt ieşinduri prezente în exteriorul fundaţiei de la Ilidia
au susţinut o articulaţie de torud vertioale, sau mai curlnd de lezene şi
adnd în vedere monumentele de la Karcsa şi Jak. articulate în exterior
cu toruri şi respectiv cu lesene, rotonda de la Ilidia am putea-o încadra
ipotetic în limitele veacurilor al XII-XIII-lea.
In sfîrşit, fundaţiile unei alte bisericuţe din piatră au fost descoperite la Reşiţa în punctul nurnit „Ogăşele", cu ocazia săpăturii efectuată
Ilie Uzum şi Gh. Lazarovici, op. cit.
Pentru rotonde circulare cităm: bisericuţa din Pelişor (Bihor), Geoagiu! de Jos (Hunedoara), capelele cimiteriale din Bina şi Selo (Slovacia), precum şi cele descoperite în săpă
turile arheologice de la Levy Hradec şi Sf. Mihail de la Stare Mesto (Slovacia), Oskii şi Kallosd
(R. P. Ungară), vezi V. Vătăşianu, Arhitectura şi sculptura ... , p. 113, Istoria artei .. „
p. 88; Vâclav Richter, Die Anfănge der Grossmiihrischen Architektur, in Magna Moravia, p.
121-360, pi. IV/17 şi V/I. Pentru planul in patru lobi: capela Sf. Iacob şi Jak şi alta asemănătoare la Papoc (R. P. Ungară), iar în Transilvania, capela lui Isus din Odorhei, vezi
V. Vătăşianu, Arhitectura şi sculptura ... p. 113; Istoria Artei „ ., p. 88.
48 Jozef Poulik, Pevnost v luznim lese, Praha, 1957, p. 186-192.
49 V. Vătăşianu, Arhitectura şi Sculptura ... , p. 112 -113.
60 Idem, p. 113.
n Ibidem.
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în iulie 197052 • Este o biserică-sală, de proporţii modeste; nava
măsoară 8 m lungime şi 5 m lăţime, iar altarul de formă pătrată are latura de 3 m. Fundaţiile din piatră brută legată cu mortar, pătrund pînă
la adîneimea de 0,50-0,55 m şi sînt aşezate direct pe stînca nativă. Latura de nord a ,alta.irului şi peretele sudic al navei, mai păstrau încă părţi
din paramentul tencuit, oare se înălţa cu cca. 20 cm deasupra fundaţiilor,
avînd o grosime de 0,85 m. Observaţii stratigrafice nu au putut fi făcute
din cauza răscolirilor pricinuite de gropile săpate de către căutătorii de
comori, atît în interior cit şi în exteriorul bisericii. Mormintele dezvelite
pe laturile de nord şi est (5 la număr), aflîndu-se întir-un pămînt nisipos,
au dat la iveală schelete foarte prost conservate şi lipsite de inventar. In
această situaţie este imposibil a ne exprima asuipra datării bisericuţei;
singura observaţie s-ar putea ,referi la lipsa contraforţilor, care ne-ar putea oferii eventual un termen ante quem.
Observaţiile de ordin planimetric făcute asupra celor trei bisericuţe
descoperite arheologic la Ilidia şi Reşiţa, vădesc, pe de o parte, o dezvoltare a arhitecturii de piatră în Banat derivată din tradiţia construcţiilor
în lemn şi trădează, pe de altă parte, pătrunderea în arhitectura rurală,
a formelor romanicului tîrziu, concretizate in prezenţa rotondei la Ilidia
şi a tribunei în vestul navei bisericii-sală de pe dealul „Cetăţii".
ŞTEFAN

MATEI

EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ROMANISCHEN
BA UWEISE IM BANAT

(Zusammenfassung)
Archaologische Untersuchungen, die in den letzten Jahreu auf dem Cebiet des Banats
vorgenommen wurden, brachten die Fundamente zweier Kirchen in Ilidia und eiuer Kirche
in R~iţa ans Licht. Die planimetrischen Beobachtungen an den drci Kirchen beweisen. ciuerseits, die Entwicklung des aus der Tradition des Holzbaues abgeleiteten Steinbaues im Banat,
andererseits das Eindringen spatromanischer Fonnen in den Kirchenbau auf dem Lande. J)er
Einfluss des romanischen Stils wurde durch die, in den Dokumenten des 12. und 13. Jhs.
genannten Klosterkirchen von Cenad, !griş, Eperyes, Pordeanu, Kemenche, Rahoncha m1<l
Bulci vermittelt.
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poziţie.

•

Mulţumim şi pe această cale colegului V. Wollmann, pentru informaţiile puse la dis-
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