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De dimensiuni relative modeste, biserica din Mesentea (com. Galda 
de Jos, jud. Alba)1 are o planimetrie simplă: un naos aproximativ pătrat, 
prelungit spre vest printr-un pronaos dreptunghiular şi un turn de asemenea 
pătrat (fig. 99-101, fotografii2 după restaurare). Spre răsărit se dezvoltă un 
altar decroşat, descriind în plan o formă aproximativ ovoidală în interior, în 
vreme ce exteriorul se închide poligonal, în cinci laturi dintr-un octogon. 
Spaţiile interioare sunt acoperite cu calote pe pandantivi. Naosul şi 
pronaosul sunt despărţite printr-un zid plin, comunicarea fiind asigurată de 
o uşă cu ancadrament din piatră  încheiat semicircular. Intrarea în biserică se 
face atât dinspre vest, pe sub turn, cât şi dinspre sud, printr-o deschidere 
practicată în peretele pronaosului. Ambele uşi sunt prevăzute cu 
ancadramente din piatră decorate cu motive vegetal-florale. Pe lintelul 
portalului sudic se află o inscripţie cu anul 17783. 

Biserica din Mesentea este cunoscută în principal datorită picturii 
interioare, realizată în anii 1781-1782 de către unul dintre cei mai importanţi 
pictori ai epocii, Stan din Răşinari4. Pictura include mai multe inscripţii care 
menţionează anii 1781 şi 1782, alături de pomelnice cu numele pictorului şi 
cu membrii familiei sale. Este de asemenea cunoscută pisania (astăzi 
dispărută) aflată în naos, care menţionează o biserică din lemn din anul 
1674, deteriorată5, sugerând construirea bisericii din zid pe locul acesteia6. 
Biserica a fost pictată şi în exterior, dar o restaurare drastică din anul 1928 a 
îndepărtat această decoraţie7. 

                                                 
1 Brătulescu 1937, p. 19-21; Fleşer 1999 (v. Mesentea, fără paginaţie). 
2 Fotografiile de la fig. 99-103 aparţin domnului Mircea Sabău, căruia îi mulţumim şi pe 
această cale pentru tot sprijinul pe care ni l-a oferit pe parcursul executării săpăturilor şi 
ulterior pentru prelucrarea materialului. 
3 V. Brătulescu consideră că acest portal a stat iniţial la intrarea principală, vestică, şi a fost 
mutat pe partea de sud cu ocazia vreunei restaurări (Brătulescu 1937, p. 21). 
4 Porumb 2003, p. 50, 62, 135. 
5 V. Brătulescu menţionează o informaţie orală conform căreia biserica din lemn ar fi fost 
demontată şi dăruită unui alt sat (Brătulescu 1937, p. 19). 
6 Ibidem, p. 20. 
7 Meteş 1926-1928, p. 118; Porumb 1998, p. 237-238, cu bibliografia mai veche referitoare 
în principal la pictură. 
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Biserica din zid se afla în anul 1999 într-o stare de conservare foarte 
proastă, pereţii prezentând numeroase crăpături care indicau probleme 
serioase de degradare a structurii de rezistenţă. În acest context a fost 
iniţiată întocmirea unui proiect de restaurare, în cadrul căruia s-au desfăşurat 
şi săpături arheologice, în perioada 8-25 septembrie 1999, în interiorul şi 
exteriorul monumentului8. Principalele obiective urmărite au fost: găsirea 
unor explicaţii pentru fizionomia şi problemele de rezistenţă ale 
monumentului, respectiv stabilirea caracteristicilor tehnice (talpa fundaţiei, 
structura zidăriei, etape de construcţie) şi a evoluţiei nivelului de călcare. 

 
Descrierea săpăturilor 
Turnul9. La exterior fundaţia nordică a turnului se ţese cu fundaţia 

vestică a bisericii, ambele fiind alcătuite din piatră înecată în mortar din var 
cu nisip, fără urme de fisuri sau crăpături şi prezentând aproximativ aceleaşi 
cote de adâncime10: - 0,90-1,00 m la turn, - 0,90 m la zidul vestic al bisericii. 
Elevaţiile celor două structuri se ţes pe rânduri de asize, fapt observat în 
sondajul de parament, şi pornesc de la cca. 0,00 m, cotă la care fundaţia 

                                                 
8 Amplasarea şi dimensiunile secţiunilor au fost stabilite împreună cu proiectantul general al 
lucrării (fig. 1), după cum urmează: Secţiunea nr. 1 (S.1): perpendiculară pe axul bisericii, cu 
următoarele segmente – S.1A., 1 x 1 m, în interior, perpendicular pe zidul nordic al 
naosului, la 2 m de iconostas; S.1B., 1 x 2,5 m, în interior, perpendicular pe zidul sudic al 
naosului, la 2 m de iconostas; S.1C., 2 x 4,5 m, în exterior, perpendicular pe zidul sudic al 
naosului, la 1 m de umărul altarului; S.1D., 2 x 5 m, în exterior, perpendicular pe zidul 
nordic al naosului, la 3 m de umărul altarului. Secţiunea nr. 2 (S.2): în axul bisericii, cu 
următoarele segmente: S.2A., 2 x 4,5 m, în exterior, în prelungirea laturii de nord a altarului; 
S.2B., 1 x 1 m, în interior, pe axa altarului, perpendicular pe zidul de est; C.1., 1 x 0,5 m, în 
interior, la 0,25 m nord de S.2B., în prelungirea lui S.2A.Secţiunea nr.3 (S.3): 1,5x2 m, în 
interior, în colţul de N-V al pronaosului. Secţiunea nr. 4 (S.4): 1 x 1,5 m, în interior, în 
colţul de N-V al naosului. Secţiunea nr. 5 (S.5): 1,5 x 3,5 m, în interior, în colţul de N-E al 
naosului şi cel de N-V al altarului. Secţiunea nr. 6 (S.6): 1,5 x 2,5 m, în interior, în colţul de 
S-E al naosului şi cel de S-V al altarului. Secţiunea nr. 7 (S.7): 1,5 x1,5 m, în interior, în 
colţul de S-V al naosului. Secţiunea nr. 8 (S.8): 1,5 x 1,5 m, în interior, în colţul de S-V al 
pronaosului. Secţiunea nr. 9 (S.9): 1 x 1m, în exterior, la intersecţia zidului de nord al 
turnului cu cel vestic al navei. Secţiunea nr. 10 (S.10): 2 x 5 m, în exterior, perpendicular pe 
zidul nordic al bisericii, în zona intermediarului naos-pronaos, la 5,5 m de umărul altarului. 
Secţiunea nr. 11 (S.11): 2 x 5 m, în exterior, perpendicular pe umărul nordic al altarului. 
Secţiunea nr. 12 (S.12): 2 x 4,5 m, în exterior, perpendicular pe umărul sudic al altarului. 
Secţiunea nr. 13 (S:13): 2 x 4,5 m, în exterior, perpendicular pe zidul sudic al bisericii, în 
zona intermediarului naos-pronaos, la 4 m de umărul altarului. Secţiunea nr. 14 (S.14): 2 x 5 
m, în exterior, perpendicular pe zidul nordic al bisericii, la 0,5 m de colţul nord-vestic al 
acesteia. 
9 Cercetat la exterior în S.9, la interior în S.3. 
10 Cotele de adâncime menţionate în text sunt raportate la Wagriss, a cărui cotă „0” a fost 
stabilită pe pragul portalului de sud (datat 1778), la marginea de est a acestuia. 
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turnului are un mic decroş, lat de cca. 5 cm. Colţul de NV al turnului este 
sprijinit de la talpa fundaţiei până la + 0,24 m de un contrafort subteran din 
beton care se adosează laturii de nord pe o lăţime de cca. 0,80 m. 

În interior fundaţia de NE a turnului nu a fost surprinsă în săpătură, 
ceea ce înseamnă că aceasta fie lipseşte cu desăvârşire, fie că este mai retrasă 
spre vest, lucru ce a fost imposibil de verificat datorită problemelor de 
rezistenţă ale monumentului. Piciorul bolţii de intrare în pronaos, 
aparţinând turnului, a fost ridicat direct pe nivelul de călcare la - 0,10 m (fig. 
24, 26-27, 29). De asemenea, din cauza fundaţiei piciorului nord-vestic al 
bolţii din pronaos nu a putut fi verificată zona de intersecţie a laturii de est a 
turnului cu cea de nord a pronaosului (fig. 26). 

În zonele în care a fost vizibilă, talpa fundaţiei turnului nu a atins 
perna de balast de sub monument, oprindu-se în lutul brun-gălbui de 
deasupra acestuia. 

Pronaosul si naosul11. Împreună cu turnul, pronaosul şi naosul 
prezintă aceiaşi singură fază constructivă. La exterior fundaţiile sunt 
continue, fără întreruperi, urme de fisuri sau crăpături, fiind construite din 
piatră înecată în mortar de var cu nisip. Talpa lor nu a atins perna de balast 
de sub monument, oprindu-se pe ambele laturi în lutul brun gălbui, 
deasupra acesteia, în medie la - 0,30/- 0,40 m (fig. 2, 4-5, 7, 9, 11). Pentru 
consolidare, cele două fundaţii laterale au fost sprijinite ulterior de şase 
contraforturi subterane, adosate simetric la colţurile de NV şi SV ale 
bisericii, pe mijlocul monumentului şi pe umerii altarului. 

Pe latura de nord (fig. 3, 6, 8) talpa fundaţiei se află la: - 0,80/-1,06 
m, iar linia elevaţiei coboară de la: - 0,05 m în S.14 la - 0,20 m în S.11, fiind 
subliniată de un decroş lat de 0,10 m. Pe latura de sud (fig. 20) fundaţia este 
în întregime nedecroşată, dar are un aspect identic cu cea de pe latura de 
nord, având cota de talpă la: - 1,00 m în S.13 şi - 1,15 m în S.1.C. (fig. 19, 
21-22). Începutul elevaţiei a fost vizibil marcat în S.13 de linia bolovanilor 
înecaţi în mortar, care se află între - 0,35/-0,45 m. 

În interior fundaţiile pronaosului şi naosului au aceleaşi caracteristici: 
continuitate, piatră înecată în mortar din var cu nisip, fără întreruperi, fisuri 
sau crăpături. Cotele tălpilor de fundaţie nu prezintă diferenţe semnificative 
comparativ cu cele din exterior12. 

                                                 
11 Cercetate la exterior în S.14, S.10, S.1D, S.11, S.13, S.1C, S.12, la interior în S.3, S.4, S.1A, 
S.5, S.8, S.7, S.1B, S.6. 
12 În pronaos talpa fundaţiei se află la - 0,85 m pe latura de nord şi - 1,05-1,10 m pe latura 
de sud, iar în naos pe latura de nord este la - 0,90-1,00 m şi în medie la - 0,95 m pe latura de 
sud. Decroşuri au fost observate doar pe latura de sud, unde variază între 0,10-0,20 m la - 
0,25 – 0,35 m în S.7, S.1B. şi S.6. 
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 Zidul intermediar pronaos-naos (fig. 31-32) este ridicat pe o 
fundaţie relativ superficial construită din piatră şi cărămidă înecată în 
mortar. În jumătatea de sud cota fundaţiei este mai puţin adâncă decât cea a 
zidului lateral, cu care nu se ţese în mod vizibil în spaţiul pronaosului. Faţă 
de elevaţie  fundaţia este decroşată 0,15-0,20 m la - 0,25 m în naos, unde se 
ţese cu fundaţia pilastrului de SV. În jumătatea de nord zidul intermediar a 
fost cercetat pe latura de est, dar relaţia sa cu zidul lateral de nord nu a putut 
fi verificată din cauza situaţiei precare în care se află fundamentul pilastrului 
aflat la intersecţia acestora. Talpa fundaţiei se găseşte la - 0,90 m, iar 
decroşul este de 0,15 m la - 0,26 m (fig. 30). 

Iconostasul. Verificarea relaţiei dintre naos şi iconostas a fost 
compromisă de lipsa fundaţiei pilastrului de N-E (fig. 38, 41) şi de un vechi 
fragment de zidărie la SE, situaţii ce au făcut imposibilă apropierea de 
intersecţiile fundaţilor. Din punct de vedere tehnic fundaţia iconostasului 
are o lăţime de 0,60-0,65 m (fig. 37), este construită din bolovani înecaţi în 
mortar pe o talpă neregulată aflată între - 0,75-0,95 m (fig. 40, 43). În 
raport cu elevaţia au fost observate decroşuri late de 0,15 m la - 0,20 m pe 
latura de est) şi 0,10 m la - 0,25 m pe latura de vest (jumătatea nordică - fig. 
43). 

Pilaştrii. Din cei şase pilaştri ai bisericii din Mesentea cinci au fost 
cercetaţi în săpătură. 

Pilastrul de NV al bolţii din pronaos are o fundaţie de sine stătătoare, 
din piatră cu puţine fragmente de cărămidă înecată cu mortar într-o groapă 
uşor rotunjită. Această fundaţie este distanţată la cca. 0,15-0,20 m de 
fundaţia nordică a pronaosului, are cota de adâncime la - 0,50 m (fig. 23), 
iar la - 0,10 m este decroşată cu cca. 0,20 m faţă de zidăria piciorului pe care 
îl susţine doar parţial (fig. 24-27). 

Pilastrul de NV al bolţii din naos este susţinut doar parţial şi 
superficial pe o zidărie clădită, cea mai mare parte a sa sprijinindu-se pe o 
umplutură de pământ. Zidăria clădită aflată sub acest picior este alcătuită din 
bolovani înecaţi în mortar, are aceeaşi cotă de adâncime cu fundaţia de nord 
a naosului, intrând în diagonală pe sub elevaţia pilastrului faţă de care 
prezintă spre est, la - 0,25 m un decroş de 0,15 m (fig. 30-31). 

Pilastrul de SV al naosului are o fundaţie care se ţese cu cea a zidului 
intermediar naos-pronaos, prezintă aceleaşi caracteristici tehnice şi de 
construcţie (fundaţie din piatră cu puţină cărămidă înecată în mortar, cotă de 
fundare la - 0,65 m şi un decroş de cca. 0,10 m la - 0,25 m (fig. 61-62) fiind 
bine adosată la fundaţia sudică a naosului. Diferenţele de mortar dintre cele 
două fundaţii sunt aparent vizibile, cel al pilastrului având în compoziţie mai 
multe granule de var nestins. 
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Pilastrul de NE al naosului este lipsit complet de fundaţie, zidăria sa 
sprijinindu-se de la - 0,10 m (cota nivelului de călcare) doar pe pământ şi 
câteva lespezi de piatră (fig. 40-42). 

Pilastrul de SE al naosului este cel mai bine sprijinit. Este susţinut de 
o fundaţie din piatră înecată în mortar care se ţese şi se află la aceeaşi cotă 
de adâncime (- 0,95 m) cu fundaţia zidului de sud, prezentând un decroş 
semicircular de 0,10-0,20 m la - 0,40 m (fig. 53-56). 

Altarul bisericii din Mesentea13 reprezintă din punct de vedere 
constructiv o fază diferită de cea a naosului, la care se adosează atât la sud 
cât şi la nord. Adosarea este vizibilă doar la nivelul elevaţiei, în sondajele de 
parament, relaţiile de infrastructură fiind imposibil de observat la exterior 
din cauza contraforturilor subterane din beton alipite pe umerii altarului, iar 
la interior datorită unor zidării mai vechi aflate chiar în zona de intersecţie a 
altarului cu iconostasul. 

La exterior altarul are talpa de fundaţie pe nord la - 0,70 m, pe sud la - 
0,95 m, iar pe est la - 0,85 m. Aceasta este nedecroşată, nu prezintă urme de 
fisuri sau crăpături şi nu atinge perna de balast de sub monument, oprindu-
se în lutul brun-gălbui de deasupra acesteia. Pe latura de N-E fundaţia 
altarului se adosează şi suprapune un fragment de zidărie mai vechi, a cărui 
funcţiune nu poate fi deocamdată precizată. Cota de început a elevaţiei este 
la - 0,15 m pe latura de nord şi - 0,25 m pe latura de sud. 

Pentru consolidarea absidei pentagonale la colţul de N-E al acesteia a 
fost adosat un contrafort subteran din beton (fig. 12), a cărui latură de est 
se află exact la limita inferioară a unui mormânt. Dacă acest mormânt, de la 
care au fost surprinse doar călcâiele, aparţine unui adult atunci cu siguranţă 
el a fost suprapus şi de fundaţia altarului, constituind un important punct de 
referinţă pentru istoricul acestui monument (fig. 13). Un alt contrafort 
subteran a fost descoperit pe colţul făcut de zidul de nord cu cel de nord-est 
al altarului (fig. 12), ceea ce înseamnă, prin analogie, că alte două 
contraforturi sunt dispuse simetric faţă de cele descoperite în săpătură. 

La interior, în secţiunea deschisă pe axa altarului, fundaţia absidei este 
înecată superficial în mortar, cu multe spaţii în care acesta este înlocuit de o 
umplutură din pământ afânat, aproape nisipos, amestecat cu praf de mortar 
şi cărămidă. Materialul este alcătuit exclusiv din bolovani, mortarul fiind de 
proastă calitate, friabil, compus dintr-un amestec de pietriş mărunt cu var. 
Nu au fost însă observate fisuri sau crăpături, iar talpa fundaţiei se află la - 
1,00 m. 

Caseta deschisă pe faţa nord-estică a absidei a descoperit o fundaţie 
identică cu cea descrisă anterior. Talpa fundaţiei nu poate primi însă o cotă 
                                                 
13 A fost cercetat în S.2A, S.11 şi S.12 în exterior; S.2B, S.5, S.6 şi C.1 în interior. 



 182 

certă de adâncime din cauza unui zid sec (nedesfăcut în săpătură), clădit din 
pietre de dimensiuni mijlocii, nelegate cu mortar, între care se află un 
pământ negru cu mici fragmente de ceramică dacică. Acest zid sec a fost 
surprins la - 0,70-0,80 m (fig. 46-47) şi nu poate fi decât talpa unei biserici 
din lemn anterioare construcţiei actuale (fig. 48). 

Acelaşi zid sec a fost surprins şi în colţul de N-V al altarului, între 
0,50-0,70 m (fig. 37, 45), unde este suprapus de un fragment de zidărie 
superficială care începe la - 0,25 m şi are cota maximă de adâncime la - 0,60 
m, fiind clădită din bolovani legaţi cu mortar de var-nisip, peste care, în 
stratul de mortar s-a păstrat urma unor cărămizi ce ar fi putut ţine de o 
structură care să prelungească spre est masa proscomidiei (fig. 39). 

În colţul de S-V al altarului, lângă fundaţia iconostasului, la - 0,30 m, a 
fost descoperită o altă bucată de zidărie superficială care vine de sub fresca 
altarului şi are o lăţime de 0,50 x 0,50 m. Această zidărie a fost surprinsă pe 
capătul ei, nu este spartă şi are o grosime de 0,20-0,30 m, reprezentând 
probabil un pandant pentru cea aflată vis-à-vis. Şi sub acest fragment de zid 
au fost găsiţi bolovani ce pot aparţine de talpa unei construcţii din lemn. 
Începutul elevaţiei se află la - 0,25-0,30 m, fiind delimitat de limita inferioară 
a tencuielii. 

Contraforturile subterane ale bisericii din Mesentea sunt de dată 
recentă, fiind construite din bolovani înecaţi cu beton în gropii de forme 
aproximativ rectangulare. Cu mici variaţii aceste contraforturi încep de la 
talpa fundaţiilor şi se termină puţin sub actualul nivel de călcare. Rostul lor a 
fost cel de a sprijinii fundaţiile monumentului, motiv pentru care au fost 
amplasate în punctele principale ale acestuia. În săpătură au fost descoperite 
opt contraforturi, poziţionate pe colţul de N-V al turnului, pe cel de N-V al 
pronaosului, pe mijlocul laturii de N - în dreptul pilastrului de N-V al bolţii 
din naos (fig. 4-6, 8), pe umărul de N al altarului, pe cele două colţuri de N-
E ale absidei pentagonale (fig. 12-14), pe umărul de S al altarului (fig. 17-
18) şi aproximativ pe mijlocul laturii de S - în dreptul zidului intermediar 
naos-pronaos (fig. 21). Prin simetrie mai pot fi presupuse alte patru 
contraforturi: pe cele două colţuri de S-E ale absidei pentagonale şi pe cele 
două colţuri de S-E ale monumentului. 

Nivel de construcţie clar definit în stratigrafie nu a fost sesizat, dar 
el poate fi presupus pentru întregul monument atât la exterior cât şi în 
interior. La exterior nivelul de construcţie se poate deduce în funcţie de linia 
de început a elevaţiei, delimitată la rândul ei de limita superioară a zidăriei 
înecată în mortar. Acesta variază între 0,00-0,20 m pe latura de nord şi se 
găseşte la - 0,35-0,40 m pe latura de sud. Nivelul de construcţie al altarului a 
fost observat între - 0,15-0,25 m. 
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La interior, după acelaşi criteriu, se poate aprecia că nivelul de 
construcţie se află între - 0,10-0,35 m în naos şi pronaos şi - 0,25-0,30 m în 
altar. 

Nivelurile de călcare aferente monumentului sunt mai puţin clare la 
exterior dar evidente în interior. În exterior singurul nivel cert de călcare 
poate fi considerat cel echivalent nivelului de construcţie. În interior, în 
afară de actuala pardoseală din piatră a mai fost surprins un nivel de călcare, 
care suprapune un strat de incendiere (lut ars la roşu amestecat cu cărbune) 
ce ar putea aparţine de o construcţie anterioară din lemn. Primul nivel de 
călcare al bisericii actuale din Mesentea se află la aproximativ - 0,30-0,35 m 
şi a fost alcătuit dintr-un strat subţire de lut gălbui nisipos, ale cărui urme au 
fost găsite în întreg spaţiul bisericii, inclusiv în altar (fig. 23-24, 50). În S.2B 
acest strat a putut fi pus în directă relaţie cu limita inferioară a tencuielii şi cu 
nivelul de construcţie, ceea ce dovedeşte că acesta este primul nivel de 
călcare al monumentului (fig. 50). Actualul nivel de călcare este târziu, mai 
ridicat în medie cu cca. 0,20 m şi acoperă o parte din frescă, în special în 
altar (fig. 46, 47, 51). 

Cimitirul vechi (fig. 79-85) a fost reprezentat în săpătură de 37 de 
morminte, dintre care două treimi au fost maturi. Majoritatea decedaţilor au 
fost îngropaţi în sicrie, cu mâinile încrucişate în unghi drept deasupra 
abdomenului şi moneda de obol. Dintre acestea au fost descoperite 15 
bucăţi datând din anii: 1553, 1689, 1694, 1701 (2 buc.), 1781, 1795, 1800 (4 
buc.), 1812, 1859, 1862, o alta fiind ilizibilă. Mormintele nu au avut alte 
obiecte de inventar, dar în două cazuri s-au păstrat fragmente de piese de 
port, respectiv 2 potcoave de încălţăminte la M.2 (fig. 90-91) şi urme din 
costum la M.28. 

Mormintele care au monede anterioare anului 1778 trebuie să fi 
aparţinut cimitirului bisericii din lemn: M.11, M.17, M.24 şi M.3. Este 
posibil ca din această grupă cronologică să fi făcut parte şi alte morminte, 
dar nu am avut suficiente repere pentru a le identifica. 

Inventarul arheologic14 descoperit la biserica ortodoxă din Mesentea 
nu este numeros dar prezintă interes din punct de vedere istoric. Cele mai 
vechi vestigii sunt câteva fragmente de ceramică dacică  şi un vârf de săgeată 
aparţinând probabil aceleiaşi epoci (fig. 93). Câteva fragmente ceramice pot 
fi datate în secolele XIV-XV, după caracteristicile tehnice şi mai ales după 
profilul marginii şi elementele decorative (fig. 95/i-l). Din perioada de 
funcţionare a bisericilor menţionăm în primul rând cele 17 monede, dintre 

                                                 
14 Obiectele descoperite în săpătura arheologică se află la Muzeul Municipal Ioan Raica din 
Sebeş. Autorii mulţumesc şi pe această cale domnului director al acestui muzeu, Radu 
Totoianu, pentru sprijinul acordat în prelucrarea materialului. 
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care 15 au fost descoperite la morminte şi două în poziţie secundară. Dintre 
acestea două sunt ilizibile, iar celelalte se eşalonează în intervalul 1553-1862. 
Au fost descoperite relativ numeroase fragmente ceramice databile 
preponderent în sec. XVIII, prezentând caracteristicile tehnice ale acestei 
perioade: o tehnologie de fabricaţie evoluată care produce pereţi subţiri şi 
arderi uniforme, folosirea constantă a decorului smălţuit şi frecventă a celui 
pictat. Formele identificate sunt oale de diferite dimensiuni, castroane şi 
capace (fig. 95/a-h; 96). Inventarul metalic este alcătuit din: o fibulă de 
bronz modernă (fig. 94), un cuţit din fier cu lama curbă (fig. 87), un cui din 
fier (fig. 88), un fragment din lama unui cuţitaş (fig. 89) şi o limbă de 
clopot din bronz (fig. 86). În săpătură au fost descoperite de asemenea o 
bază de coloană şi un capitel baroc din gresie, a căror provenienţă rămâne 
incertă (fig. 97, 98). 

Concluzii. Biserica Cuvioasa Paraschiva din Mesentea a fost 
construită pe locul unei biserici din lemn, de la care, în partea de nord-vest a 
altarului, a fost vag surprinsă o parte din talpa de piatră. Această primă 
biserică, ridicată într-un nivel de cultură dacică, a fost distrusă parţial sau 
integral de un incendiu ale cărui urme au fost surprinse pe toată suprafaţa 
interioară a bisericii actuale, dar nicăieri în exterior. Această configuraţie 
sugerează faptul că dimensiunile celor două biserici au fost asemănătoare, 
lăcaşul din zid suprapunându-l de fapt pe cel din lemn15. 

Bisericii din lemn îi putem atribui probabil acele morminte care au axă 
diferită faţă de cea a monumentului actual. Cu siguranţă îi aparţin însă acele 
morminte care pot fi datate înainte de mijlocul secolului al XVIII, cu 
ajutorul monedelor din 1689, 1694 şi 1701 (2 exemplare). Moneda din 1553 
(fig. 92) a fost descoperită în zona abdomenului M.25 şi era găurită, fiind 
purtată o perioadă ca şi pandantiv. Cât de lungă putea fi această perioadă, 
este o întrebare căreia în cazul de faţă putem să îi răspundem, deoarece 
M.25 a suprapus şi deranjat parţial M.24 lângă care a fost descoperită o 
monedă din 1689. 

Naosul, pronaosul şi turnul bisericii actuale, ridicate în aceeaşi etapă, 
au fundaţii continue, se ţes între ele şi se află la aceeaşi cotă de adâncime. 
Altarul acestei etape rămâne necunoscut, fiind posibil de regăsit în zidăria 
superficială, funcţională şi demolată ori doar rămasă în stadiu de 
infrastructură evidentă în zona altarului actual, unde pare să fi fost susţinută 
şi de contraforturi. Inscripţia de pe lintelul portalului sudic arată că această 
biserică a fost finalizată la 1778 (fig. 102). 

                                                 
15 Dimensiunile relativ modeste ale acestui lăcaş de cult au fost explicate, dealtfel, tocmai 
prin faptul că a suprapus biserica din lemn (Fleşer 1999). 
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Altarul actual a fost adosat naosului, are o fundaţie mai puţin adâncă, 
mai superficial realizată şi suprapune fragmente dintr-o zidărie mai veche. 
Acest ultim compartiment al bisericii era şi el încheiat în 1781, când a fost 
realizată pictura murală. 

În interior bolta naosului se sprijină pe patru picioare, dintre care cele 
de sud-est şi sud-vest sunt relativ bine susţinute, în timp ce pilastrul din 
nord-vest are o fundaţie superficială iar cel de nord-est este lipsit complet de 
fundaţie. Structura bolţii din altar a creat, la fel ca şi în naos, serioase 
probleme în structura de rezistenţă. Rezolvarea acestora a fost încercată în 
cursul secolului nostru, prin consolidarea din exterior a fundaţiilor cu 
contraforturi subterane din piatră înecată în beton, aşezate simetric în 
punctele principale ale bisericii - obstrucţionând considerabil investigaţia de 
specialitate. Cu mici variaţii, aceste contraforturi încep de la talpa fundaţiei şi 
se termină puţin sub actualul nivel de călcare. În săpătură au fost 
descoperite opt astfel de contraforturi, poziţionate pe colţurile de nord-vest 
ale turnului şi pronaosului, pe mijlocul laturii de nord (în dreptul pilastrului 
de nord-vest al bolţii din naos), pe umărul de nord al altarului, pe cele două 
colţuri de nord-est ale absidei pentagonale, pe umărul de sud al altarului şi 
pe mijlocul laturii de sud a navei (în dreptul zidului intermediar pronaos-
naos). Prin simetrie mai pot fi presupuse alte patru contraforturi: pe 
colţurile de sud-est ale absidei pentagonale şi pe cele de sud-vest ale 
pronaosului şi turnului. 

Raportând cercetările arheologice la obiectivele iniţial urmărite, în faza 
actuală de prelucrare a informaţiilor se desprind următoarele concluzii: 
fizionomia monumentului se datorează unor construcţii anterioare, fără 
elemente certe de datare şi subliniate doar cu o relativă certitudine; o 
biserică din lemn reprezintă un prim punct de plecare; o primă fază din 
piatră alcătuită dintr-o zidărie superficială, evidentă în zona altarului, e 
posibil să fi reprezentat o formă preliminară a edificiului contemporan; 
releveul actual înfăţişează un efort constructiv unitar pentru turn, pronaos şi 
naos, la care ulterior a fost adosată incinta altarului; anomaliile planimetrice 
sunt consecinţa fazelor anterioare, în funcţie de care au fost armonizate 
zidăriile actuale. 

 
Catalogul mormintelor 

M.1/S.1C. Copil, - 0,80 m, V-E. Groapă dreptunghiulară, umplutura 
gropii este formată din lut galben-maroniu amestecat cu pietriş. Sicriu din 
lemn. Scheletul întins pe spate, braţele îndoite în unghi drept cu antebraţele 
pe abdomen. Picioarele întinse şi paralele. Între oasele palmelor o monedă 
din 1800. 
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M.2/S.1C. Matur, - 1,30 m, V-E. Groapă dreptunghiulară, umplutura 
din pământ amestecat cu balast. Sicriu din lemn. Scheletul întins pe spate, 
braţele îndoite în unghi drept, antebraţele alăturate peste bazin. Inventar: 
potcoave de încălţăminte; monedă din 1795 în mână. 

M.3/S.10. Matur, - 0,80 m, V-E. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutura din pământ galben-maroniu lutos cu pietricele şi pigment de 
mortar. Scheletul întins pe spate, braţele pliate cu antebraţele aşezate peste 
bazin. Inventar: monedă din 1701. Suprapus de M.4, a suprapus M.9 fără să 
îl deranjeze. 

M.4/S.10. Matur, - 0,80 m, V-E. Forma gropii nedeterminată. Scheletul 
păstrat parţial a suprapus M.3. Inventar: monedă din 1800. 

M.5/S.10. Copil, - 0,84 m. Groapa de formă dreptunghiulară a fost 
umplută cu pământ galben-maroniu lutos amestecat cu pietricele şi rare 
fragmente de cărămidă. Sicriu din lemn. Scheletul întins pe spate, braţele 
pliate cu antebraţele aşezate peste abdomen. Inventar: monedă din 1862. 

M.6/S.1C. Matur (?), - 1,16 m. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutura cu pământ galben-maroniu amestecat cu pietriş. Sicriu din lemn. 
Scheletul întins pe spate, în săpătură doar craniul, restul a rămas în profilul 
săpăturii. 

M.7/S.1C. Matur (?), - 1,46 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, umplutură 
cu pietriş. Sicriu din lemn. Scheletul întins pe spate, în săpătură doar craniul, 
restul a rămas în profilul săpăturii. 

M.8/S1C. Matur, - 1,75 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, umplutura 
gropii este formată din pietriş. În săpătură doar partea inferioară a 
picioarelor.  

M.9/S.10. Matur, - 1,40 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, umplutura din 
pământ maroniu amestecat cu pietriş. Scheletul întins pe spate, braţele pliate 
cu antebraţele aşezate în unghi drept la partea superioară a bazinului. 

M.10/S.10. Copil, – 1,10 m, V-E. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutura din pământ negru afânat amestecat cu pietricele. Sicriu din lemn. 
Scheletul foarte prost păstrat, doar câteva urme de oase. 

M.11/S.10. Matur (?), - 1,10 m, VNV-ESE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură cu pământ maroniu lutos. Scheletul întins pe spate, cercetat 
parţial. 

M.12/S.10. Adolescent, - 1,30 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură cu pământ negru amestecat cu balast. Întins pe spate, braţele 
pliate din coate sunt aşezate în unghi drept la partea superioară a  bazinului. 
Inventar: monedă 1800. 

M.13/S.10. Matur, - 1,20 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, umplutură 
cu pământ negru-maroniu amestecat cu balast. Sicriu din lemn. Scheletul 
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întins pe spate, braţele pliate din coate, antebraţele suprapuse peste 
abdomen. Parţial rămas în profilul de est. Deranjat şi suprapus de M.14. 

M.14/S.10. Copil, - 0,90 m, VSV-ENE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură cu pământ negru-maroniu, rar bulgări de mortar. Sicriu din lemn. 
Scheletul întins pe spate, braţele pliate, antebraţele deasupra bazinului. 
Inventar: monedă 1859. Suprapune M.13. 

M.15/S.12. Matur?, - 0,90 m, V-E. Forma gropii nedeterminată, 
umplutură balast. Din schelet se observă doar picioarele, restul aflându-se 
sub contrafortul din beton. 

M.16/S.12. Copil, - 1,02 m, V-E. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutura din pământ negru-maroniu lutos cu pigment de mortar şi 
fragmente ceramice. Scheletul întins pe spate, antebraţele peste abdomen. 

M.17/S.12. Copil, - 1 m, VNV-ESE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură cu pământ negru lutos, cu pigment de mortar şi bulgări de var. 
Sicriu din lemn. Scheletul întins pe spate, braţele pliate, antebraţele aşezate 
pe abdomen. Inventar: monedă 1701. 

M.18/S.11. Matur, - 1,20 m, VNV-ESE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură cu pământ maroniu lutos, pigment de mortar, bolovani şi mici 
fragmente de cărămidă. Scheletul întins pe spate, braţele pliate din coate, 
antebraţul stâng aşezat oblic peste piept. Deranjat în zona braţului drept. 

M.19/S.11. Matur, - 1,20 m, VNV-ESE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură cu pământ maroniu lutos amestecat cu balast. Scheletul întins pe 
spate, antebraţele aşezate pe abdomen. 

M.20/S.10. Matur, - 1,30 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, umplutură 
cu pământ negru-maroniu pigmentat cu mortar. Sicriu din lemn. Scheletul 
întins pe spate, cercetat parţial. 

M.21/S.13. Copil, - 1,20 m, VNV-ESE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură din pământ negru cu multe pietricele şi pigment de mortar. Sicriu 
din lemn. Scheletul întins pe spate, braţele uşor pliate, antebraţele aşezate 
oblic peste abdomen cu palmele căzute în bazin. Inventar: monedă 1812. 

M.22/S.12. Copil, - 1,35 m, V-E, deviat uşor spre nord. Groapa de 
formă dreptunghiulară, umplutură din nisip cenuşiu amestecat cu pietricele 
şi bulgări mici de mortar. Sicriu din lemn. Scheletul întins pe spate, parţial a 
rămas în profil. 

M.23/S.13. Matur, - 0,30 m, V-E. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutura din pământ negru lutos amestecat cu pietricele şi pigment de 
mortar. Scheletul întins pe spate, braţul stâng aşezat pe lângă corp, cel drept 
a rămas sub profilul sudic. Partea inferioară suprapusă şi deranjată de un 
mormânt ulterior neidentificat. 
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M.24/S.10. Matur, - 1,40 m, VNV-ESE. Groapa de formă 
dreptunghiulară, umplutura din pământ maroniu lutos cu pietricele şi 
pigment de mortar. Scheletul întins pe spate, braţele pliate din coate, 
antebraţele aşezate în unghi drept deasupra abdomenului. Lipsesc capul şi 
antebraţul stâng, care au fost găsite în groapa M.25. Inventar: monedă din 
1689 între picioare, posibil în poziţie secundară? O altă monedă, ilizibilă, în 
zona gâtului. 

M.25/S.10. Matur, - 1,40 m, V-E. Scheletul întins pe spate, braţele pliate 
din coate, antebraţele încrucişate pe bazin. Inventar: monedă din 1553 
găurită. 

M.26/S.10. Matur, - 1,50 m, VSV-ENE. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură din pământ negru amestecat cu balast. Scheletul întins pe spate, 
braţele pliate din coate, antebraţele alăturate peste abdomen. 

M.27/S.12. Matur, - 1,75 m, VNV-ESE. Groapa de formă 
dreptunghiulară, umplutură din pământ negru amestecat cu nisip, balast şi 
pigment de mortar. Sicriu din lemn. Scheletul întins pe spate, braţul stâng 
pliat cu antebraţul aşezat pe bazin. Partea dreaptă a rămas în profil. 
Suprapus şi deranjat de M.29A. Inventar: monedă 1781. 

M.28/S.12. Matur, - 1,72 m, VNV-ESE. Groapa de formă 
dreptunghiulară, umplutura din pământ maroniu amestecat cu pietriş şi 
pigment de mortar. Sicriu din lemn relativ bine păstrat. Scheletul întins pe 
spate, braţele pliate din coate, antebraţele alăturate peste abdomen. Inventar: 
monedă din 1800. Fragmente textile şi dantelă de îmbrăcăminte. 

M.29/S.14. Matur, - 1 m, V-E. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutura din pământ galben lutos cu pitericele şi pigment de mortar. 
Scheletul întins pe spate, braţele întinse pe lângă corp, antebraţul stâng peste 
abdomen. Lipsesc craniul şi antebraţul drept. 

M.29A/S.12, - 1,70 m, V-E. Groapa probabil dreptunghiulară. Sicriu din 
lemn. Scheletul cercetat parţial a fost întins pe spate, cu braţul drept pliat şi 
antebraţul aşezat pe abdomen. A suprapus şi deranjat M.27. 

M.30/S.1D. Adolescent, - 1 m, V-E. Scheletul întins pe spate a fost 
deranjat, partea superioară fiind răvăşită. 

M.31/S.14. Matur, - 1,30 m, VNV-SSE. Groapa de formă 
dreptunghiulară, umplutură din pământ maroniu lutos cu pigment de 
mortar. Sicriu din lemn. Scheletul aşezat pe spate, braţele pliate în unghi 
ascuţit, antebraţele aşezate pe piept, cu palmele în zona gâtului. 

M.32/S.14. Matur, - 1,20 m, VNV-SSE. Groapa de formă 
dreptunghiulară, umplutură din pământ maroniu lutos. Sicriu din lemn. 
Scheletul întins pe spate, antebraţele alăturate pe abdomen. 
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M.33/S.1D. Copil, - 1 m. Sicriu din lemn. Groapa dreptunghiulară, 
umplutură din pământ negru cu pigment de mortar. Cercetat parţial. 

M.34/S.1D. Matur, - 1 m, VNV-SSE. Groapa de formă 
dreptunghiulară, umplutură din pământ negru lutos amestecat cu lut galben, 
pigment de mortar şi fragmente de cărămidă. Parţial cercetat. 

M.35/S.14. Matur, - 1,50 m, V-E. Groapa de formă dreptunghiulară, 
umplutură din pământ maroniu cu pietricele. Sicriu din lemn. Scheletul 
întins pe spate, antebraţele alăturate peste abdomen. 

M.36/S.14. Matur, - 1,30 m, V-E. Groapa dreptunghiulară, umplutură 
din pământ maroniu lutos cu pigment de mortar. Sicriu din lemn. Cercetat 
parţial, cea mai mare parte a rămas în profil. 
 

Legenda figurilor desenate 
 

1. Strat vegetal. 2. Pământ pigmentat cu cărbune, mortar şi ceramică. 3. Pământ pigmentat 
cu cărbune şi ceramică. 4. Pământ negru-maroniu cu pete albe, foarte slab pigmentat cu 
cărbune şi ceramică. 5. Pământ negru-maroniu slab pigmentat cu cărbune şi ceramică. 6. 
Morminte cu umplutură din pământ şi balast. 7. Pământ şi balast cu pete albe. 8. Balast cu 
lentile nisipoase (sol viu): A cu pietriş fin; B cu pietriş şi lut gălbui nisipos; C cu nisip şi 
pietriş; D cu pietriş şi pământ; E cu nisip curat. 9. Lut brun-gălbui (solul viu). 10. Pământ 
cu moloz de cărămidă şi mortar. 11. Morminte cu umplutură din pământ negru cu pete 
gălbui. 12. Balast amestecat cu pământ. 13. Pământ amestecat cu pietre şi pigment de 
mortar. 14. Mortar şi fragmente de cărămidă. 15. Pământ cu mult pigment cu mortar. 16. 
Micropundiş. 17. Lut maroniu. 18. Pământ amestecat cu piatră, fragmente de cărămidă şi 
mortar. 19. Moloz de piatră cu mortar. 20. Pământ amestecat cu un moloz fin şi mici 
fragmente de cărămidă. 21. Pământ negru afânat. 22. Pământ cu praf de moloz din 
cărămidă. 23. Pământ cu praf de moloz din cărămidă şi mortar. 24. Pământ negru-maroniu 
purtat. 25. Lut gălbui nisipos (pardoseală). 26. Pământ brun-maroniu cu urme de arsură şi 
pigment de cărbune: A - roşu; B - negru; C - brun. 27. Pământ ars la roşu. 28. Lentilă de 
mortar. 29. Pământ negru-maroniu slab pigmentat cu ceramică. 30. Pământ cu pigment de 
mortar şi mici fragmente de cărămidă. 31. Pământ slab pigmentat cu mortar. 32. Pământ 
negru cu lut gălbui-nisipos, pigment de cărbune, ceramică şi mortar. 33. Pământ afânat cu 
rădăcini active şi pigmentat cu mortar. 34. Pietriş mărunt. 
 

The Cuvioasa Paraschiva Church in Mesentea 
 

(Abstract) 
 

This article synthesises the results of the archaeological excavations of 1999 at the 
church in Mesentea, in the context of a restoration project. The Cuvioasa Paraschiva church 
in Mesentea was erected during the second half of the 18th century, replacing an older, 
wooden church. Some of the stone foundation was preserved from this older church in the 
north-western side of the altar. The narthex, portico and the tower were built at the same 
stage of construction, with continuous, interwoven foundations, which lie at the same 
depth. The altar was added to the narthex. It has a shallower, superficial foundation and it 
overlaps fragments of an older wall. 
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On the inside, the vault of the narthex is supported by four pillars. The ones from 
the south-east and south-west are relatively well supported, while the pillar on the north-
west presents a superficial foundation and the one from the north-east completely lacks a 
foundation. The structure of the vault in the altar, like the one in the narthex, has created 
serious structural problems. During the course of the 20th century, in solving these 
problems, architects tried to externally consolidate the foundations with subterranean 
buttresses made of stone and concrete. The buttresses were placed symmetrically in the 
main points of the church, thus considerably obstructing the archaeological investigation. 
With small variations, the buttresses begin at the bottom of the foundation and end slightly 
under the current walking level. We have discovered eight such buttresses on the north-
western sides of the tower and portico, in the middle of the northern side (next to the 
north-western pillar of the narthex vault), on the northern shoulder of the altar and in the 
middle of the southern side of the nave (next to the portico-narthex wall). Based on 
symmetry grounds, we assume other four such buttresses exist: on the south-eastern 
corners of the pentagonal apse and on the south-western corners of the tower and portico. 

Because the cemetery developed around the church we were not able to clearly 
establish a walking level on the outside. On the inside, however, we were able to observe a 
level of fire that corresponds to an anterior wooden construction, a level overlapped by a 
yellowish clay level that belongs to the first walking level of the monument and then by the 
current stone floor. 

The old cemetery was represented in the excavation by 34 graves. Two thirds of the 
graves are represented by mature individuals. Most of the deceased were buried in coffins, 
with their hands crossed in a right angle above the pelvis, along with Charon’s obol. The 
latter consist of 14 pieces, dating from 1653, 1689, 1701 (2 items), 1795, 1800 (3 items), 
1812, 1859, 1862; other two were un-identifiable. 

The artifacts are scarce but of high historical interest. They consist mainly of Dacian 
and late medieval pottery, a Roman bronze decorative affixing element, an arrow head, 14 
coins dated between 1653 and 1862, a column base and a Baroque, limestone capital. 

Relating the archaeological excavations to the initial objectives, at the current study 
stage of the resulted material, we can conclude that: the monument’s features are owed to 
some earlier constructions, which have no dating elements and that are only with relative 
certainty asserted; a wooden church (constructed in a level of Dacian culture), partially or 
totally destroyed by a fire, represents a starting point; a first stage of a stone church, built 
with superficial walls, functional but demolished – or just used as substructure – (obvious 
in the altar area) is possible to have been a preliminary form of the contemporary edifice; 
the current survey tells of an unitary effort to built the tower, portico and narthex, the altar 
being added afterwards; the anomalies in the planimetry are a consequence of anterior 
stages of the monument, according to which the current walls have been fitted to. 
 

The Legend of the Drawings 
 

1. Vegetal layer; 2. Soil pigmented with charcoal, mortar and ceramics; 3. Soil 
pigmented with charcoal and ceramics; 4. Brownish black soil with white spots, very poorly 
pigmented with charcoal and ceramics; 5. Brownish black soil slightly pigmented with 
charcoal and ceramics; 6. Graves filled with earth and ballast; 7. Soil and ballast with white 
spots; 8. Ballast with sandy lenses (living soil): A with fine gravel, B with gravel and 
yellowish sandy clay; C with sand and gravel; D with gravel and soil; E with clean sand; 9. 
Yellowish brown clay (living soil); 10. Soil with brick and mortar rubble; 11. Graves filled 



 191

with black soil with yellowish spots; 12. Ballast mixed with soil; 13. Soil mixed with stones 
and mortar pigment; 14. Mortar and brick fragments; 15. Soil with large amount of mortar 
pigment; 16. Microgravel; 17. Brownish clay; 18. Soil mixed with stone, brick fragments 
and mortar; 19. Stone rubble and mortar; 20. Soil mixed with fine rubble and small brick 
fragments; 21. Loose black soil; 22. Soil mixed with brick rubble silt; 23. Soil mixed with 
brick rubble silt and mortar; 24. Brownish black colluvial soil; 25. Yellowish sandy clay (the 
floor); 26. Dark brown soil with fire traces and charcoal pigment: A – red; B – black; C – 
dark brown; 27. Earth burned red; 28. Mortar lens; 29. Brownish black soil slightly 
pigmented with ceramics; 30. Soil pigmented with mortar and small brick fragments; 31. 
Soil slightly pigmented with mortar; 32. Black soil with yellowish sandy clay, charcoal 
pigment, ceramics and mortar; 33. Soil loosened by growing roots and pigmented with 
mortar; 34. Fine gravel. 
 

Explanation of figures 
 

Fig. 1.  General excavation plan of the unearthed ruins. 
Fig. 2. Section 14, looking south. 
Fig. 3. S.14. Northern foundation of the narthex (on the left, the abutment of a 

subterranean concrete buttress can be noticed). 
Fig. 4. Section 10, looking east. 
Fig. 5.  Section 10, looking south. 
Fig. 6. S.10. Northern side: general view of the narthex foundation and the subterranean 

concrete buttress (the foundation bedding and change in plane, the upper limit of 
the ballast cushion and the old cemetery are visible). 

Fig. 7. Section 1D, looking west. 
Fig. 8. S.1.D. Northern side: the embedded foundation of the nave, starting point of the 

elevation and (to the right) the underground concrete buttress. 
Fig. 9. Section 1D, looking south. 
Fig. 10. Section 11, looking south. 
Fig. 11. Section 11, looking west. 
Fig. 12. Section 2A, plan. 
Fig. 13. Section 2A, looking south. 
Fig. 14. S.12.A. The altar: detail of the two concrete buttresses. 
Fig. 15. Section 2A, looking west. 
Fig. 16. S.2.A. Altar: detail of the foundation abutting some older masonry work. To the 

left, the attachment of a concrete underground buttress. 
Fig. 17. Section 12, plan. 
Fig. 18. S.12. The abutment of an underground buttress to the altar shoulder and 

foundation. 
Fig. 19. Section 1C, looking east. 
Fig. 20. S1.C. Southern side: general view of the central foundation of the nave. 
Fig. 21. Section 13, looking west. 
Fig. 22. Section 13, looking north.  
Fig. 23. Section 3, looking east. 
Fig. 24. Section 3,looking west. 
Fig. 25. Section 3, plan. 
Fig. 26. S.3. The eastern wall of the tower lacking foundation and the foundation structure 

of the north-western narthex pillar. 
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Fig. 27. S.3. The eastern wall of the tower lacking foundation and the foundation structure 
of the north-western narthex pillar. 

Fig. 28. S.3. The foundation of the north-western narthex pillar. 
Fig. 29. S.3. The eastern wall of the tower lacking foundation and the southern profile 

where the first walking level of the monument and the slabs corresponding to the 
current walking level can be noticed. 

Fig. 30. Section 4, looking north. 
Fig. 31. S.4. General view: the north side of the nave foundation (on the right), the 

substructure of the north-western nave pillar (centre) and the north half, facing 
east, of the wall dividing the nave and the narthex. The superficial support of the 
pillar can be noticed. 

Fig. 32. S.4. General view: the northern foundation of the nave, the substructure of the 
north-western nave pillar and the change in plane of the wall dividing the nave 
and the narthex. The superficial support of the pillar can be noticed. 

Fig. 33. Section 1A, looking west. 
Fig. 34. Section 1A, looking east. 
Fig. 35. Section 1A, looking north. 
Fig. 36. S.1.A. The northern foundation of the nave. In the lower part, a first horizontal 

layer unbound by mortar and pierced by growing roots. 
Fig. 37. Section 5, plan. 
Fig. 38. S.5. Western view: the foundation of the iconostasis (right) and the elevation, 

lacking foundation, of the north-eastern pillar (left). Some boulders that may have 
been part of a dry wall can be noticed. 

Fig. 39. S.5. General view: superficial masonry with brick traces pertaining to a 
demolished structure (right), the iconostasis foundation with change in plane 
(centre) and the current walking level marked with slabs of stone (left). 

Fig. 40. Section 5, looking east. 
Fig. 41. S.5. General view: the iconostasis foundation (right) and the elevation, lacking 

foundation, of the north-eastern pillar (left). 
Fig. 42. S.5. Southern view: the chance in plane of the iconostasis foundation (right) and 

the elevation, lacking foundation, of the north-eastern pillar (centre). Some 
boulders that may have been part of a dry wall, can be noticed (left). 

Fig. 43. Section 5, looking north 1. 
Fig. 44. Section 5, looking north 2. 
Fig. 45. S.5. Detail: the foot of a dry wall (bottom-right), the north foundation of the altar 

(right) and the superficial masonry (centre-up). 
Fig. 46. Section 2B, looking west. 
Fig. 47. Section 2B, looking east. 
Fig. 48. S.5. Detail of the iconostasis foundation. 
Fig. 49. C.1. The north-western foundation of the altar and a fragment of the dry wall 

with mortar leaked down from the current masonry. Part of the fresco is covered 
by the current walking level (left). 

Fig. 50. Box 1, southern view. 
Fig. 51. Box 1, eastern view. 
Fig. 52. Box 1, interior. Northern altar foundation. 
Fig. 53. Section 6, looking south. 
Fig. 54. Section 6, looking east. 
Fig. 55. Section 6, plan. 
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Fig. 56. S.6. General view: the southern foundation of the nave interwoven with that of 
the south-western pillar (right), an old, superficial masonry corbel (centre) and the 
iconostasis foundation (left). 

Fig. 57. Section 1B, looking east. 
Fig. 58. Section 1B, looking south. 
Fig. 59. S.1.B. General view: the southern foundation of the nave. 
Fig. 60. S1.B. Detail: the southern foundation of the nave. 
Fig. 61. Section 7, looking west. 
Fig. 62. Section 7, looking south. 
Fig. 63. S.7. General view: the southern foundation of the nave (left), the abutted 

foundation of the south-western pillar (centre) and the foundation of the wall 
dividing the nave and the narthex (right). 

Fig. 64. Section 8, looking north. 
Fig. 65. Section 8, looking south. 
Fig. 66. S.8. The southern foundation of the narthex and the concrete threshold of the 

portico (centre), the current walking level with stone slabs (right) and the 
foundation of the wall between the nave and the narthex (left). 

Fig. 67. S.8. Detail with the abutment area of the nave-narthex wall (centre) to the 
southern foundation of the narthex (left). 

Fig. 68-78. Details of the graves discovered during excavation. 
Fig. 79. General plan of discovered graves. 
Fig. 80. Graves discovered in Section 1C. 
Fig. 81. Graves discovered in Section 13. 
Fig. 82. Graves discovered in Section 14. 
Fig. 83. Graves discovered in Section 10. 
Fig. 84. Graves discovered in Section 11. 
Fig. 85. Graves discovered in Section 12. 
Fig. 86-94. Metal objects discovered in the pit. 
Fig. 95-96. Ceramic fragments discovered in the pit. 
Fig. 97-98. Fragments of profiled stones discovered in the pit. 
Fig. 99-101. General views of the Cuvioasa Paraschiva Church after restoration. 
Fig. 102. The southern church portico bearing the inscription 1778. 
Fig. 103. The nave-narthex passage portico. 
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Fig. 1. Plan general de săpătură cu ruinele descoperite 
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Fig. 2. Secţiunea 14, profilul sudic; 
Fig. 3. S.14. Fundaţia nordică a pronaosului 

(în stânga se observă adosarea unui contrafort subteran din beton)
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Fig. 4. Secţiunea 10, profilul estic; Fig. 5. Secţiunea 10, profilul sudic; 
Fig. 6. S.10. Latura de nord: imagine generală cu fundaţia pronaosului şi adosarea 

contrafortului subteran din beton (se observă înecul şi decroşul fundaţiei, limita superioară 
a pernei de balast şi cimitirul vechi) 

 

 
 

Fig. 7. Secţiunea 1D, profilul vestic 
Fig. 8. S.1.d. Latura de nord: se observă fundaţia înecată a naosului, începutul elevaţiei şi 

(dreapta) adosarea unui contrafort subteran din beton 
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Fig. 9. Secţiunea 1D, profilul sudic 
Fig. 10. Secţiunea 11, profilul sudic 
Fig. 11. Secţiunea 11, profilul vestic



 198 

 
 

Fig. 12. Secţiunea 2A, plan 
Fig. 13. Secţiunea 2A, profilul sudic 

Fig. 14. S.12.A. Altar: detaliu cu cele două contraforturi adosate din beton 
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Fig. 15. Secţiunea 2A, profilul vestic 
Fig. 16. S.2.A. Altar: detaliu cu adosarea fundaţiei la o zidărie mai veche; în stânga adosarea 

unui contrafort subteran din beton 
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Fig. 17. Secţiunea 12, plan 
Fig. 18. S.12. Adosarea unui contrafort subteran din beton la umărul şi fundaţia altarului 

 

 
 

Fig. 19. Secţiunea 1C, profil estic 
Fig. 20. S1.c. Latura de sud: vedere generală pe fundaţia centrală a naosului 
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Fig. 21. Secţiunea 13, profilul vestic 
Fig. 22. Secţiunea 13, profilul nordic 

Fig. 23. Secţiunea 3, profil estic 
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Fig. 24. Secţiunea 3, profil vestic 
Fig. 25. Secţiunea 3, plan 
Fig. 26. S.3. Zidul estic, lipsit de fundaţie, al turnului şi fundamentul pilastrului de N-V din 
pronaos 
 

 
 

Fig. 27. S.3. Zidul estic, lipsit de fundaţie, al turnului şi fundamentul pilastrului de N-V din 
pronaos; fig. 28. S.3. Fundaţia pilastrului de N-V a pronaosului; fig. 29. S.3. Zidul estic, 
lipsit de fundaţie, al turnului şi profilul de sud, unde se observă primul nivel de călcare al 
monumentului şi lespezile de piatră corespunzătoare actualului nivel de călcare 
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Fig. 30. Secţiunea 4, profilul nordic 
Fig. 31. S.4. Vedere generală: fundaţia de nord a naosului (dreapta), infrastructura 
pilastrului de N-V a naosului (centru) şi jumătatea de nord - faţa de est a intermediarului 
pronaos-naos. Se observă sprijinul superficial al pilastrului 
Fig. 32. S.4. Perspectivă centrală: fundaţia de nord a naosului, infrastructura pilastrului de 
N-V a naosului şi decroşul intermediarului pronaos-naos. Se observă sprijinul superficial al 
pilastrului 
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Fig. 33. Secţiunea 1A, profilul vestic; fig. 34. Secţiunea 1A, profilul estic; fig. 35. Secţiunea 
1A, profilul nordic; fig. 36. S.1.a. Fundaţia de nord a naosului. În partea de jos se observă 
un prim rând de asize nelegat cu mortar şi străpuns de rădăcini active 

 

 
 

Fig. 37. Secţiunea 5, plan; fig. 38. S.5. Perspectivă vestică: fundaţia iconostasului (dreapta) 
şi elevaţia lipsită de fundaţie a pilastrului de N-E (stânga). Se observă şi câţiva bolovani care 
ar fi putut ţine de un zid sec; fig. 39. S.5. Vedere generală: zidărie superficială cu urme de 
cărămizi aparţinând unei structuri demolate (dreapta), fundaţia decroşată a iconostasului 
(centru) şi actualul nivel de călcare marcat cu lespezi de piatră (stânga)
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Fig. 40. Secţiunea 5, profil estic 
Fig. 41. S.5. Vedere generală: fundaţia iconostasului (dreapta) şi elevaţia lipsită de fundaţie 
a pilastrului de N-E (stânga) 
Fig. 42. S.5. Perspectivă sudică: decroşul fundaţiei iconostasului (dreapta) şi elevaţia lipsită 
de fundaţie a pilastrului de N-E (centru); se observă şi câţiva bolovani care ar fi putut ţine 
de un zid sec (stânga) 
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Fig. 43. Secţiunea 5, profil nordic 1; fig. 44. Secţiunea 5, profil nordic 2; fig. 45. S.5. 
Detaliu: talpa unui zid sec (dreapta-jos), fundaţia nordică a altarului (dreapta) şi zidăria 
superficială (centru-sus) 

 

 
 

Fig. 46. Secţiunea 2B, profilul vestic; fig. 47. Secţiunea 2B, profilul estic; fig. 48. S.5. 
Detaliu pe fundaţia iconostasului; fig. 49. C.1. Fundaţia de N-V a altarului cu un fragment 
din zidul sec peste care s-a scurs mortar de la zidăria actuală. Se observă cum o parte din 
frescă este acoperită de nivelul actual de călcare (stânga) 
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Fig. 50. Caseta 1, profilul sudic 
Fig. 51. Caseta 1, profilul estic 

Fig. 52. Caseta 1, interior. Fundaţia de nord a altarului 
 

 
 

Fig. 53. Secţiunea 6, profilul sudic; fig. 54. secţiunea 6, profilul estic; fig. 55. Secţiunea 6, 
plan; fig. 56. S.6. Vedere generală: fundaţia de sud a naosului ţesută cu cea a pilastrului de 
S-V (dreapta), un pinten vechi de zidărie superficială (centru) şi fundaţia iconostasului 
(stânga) 



 208 

 
 

Fig. 57. Secţiunea 1B, profilul estic; fig. 58. Secţiunea 1B, profilul sudic; fig. 59. S.1.b. 
Vedere generală: fundaţia de sud a naosului; fig. 60. S1.b. Detaliu: fundaţia de sud a 
naosului 

 

 
 

Fig. 61. Secţiunea 7, profilul vestic; fig. 62. Secţiunea 7, profilul sudic; fig. 63. S.7. 
Perspectivă centrală: fundaţia de sud a naosului (stânga), fundaţia adosată a pilastrului de S-
V (centru) şi fundaţia intermediarului pronaos-naos (dreapta) 
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Fig. 64. Secţiunea 8, profilul nordic; fig. 65. Secţiunea 8, profilul sudic; fig. 66. S.8. 
Fundaţia de sud a pronaosului şi pragul betonat al portalului (centru), actualul nivel de 
călcare cu lespezi de piatră (dreapta) şi fundaţia zidului intermediar pronaos-naos (stânga); 
fig. 67. S.8. Detaliu pe zona cu adosare a fundaţiei zidului intermediar (centru) la fundaţia 
de sud a pronaosului (stânga) 
 

 
 

Fig. 68-70. Detalii cu mormintele descoperite în săpătură



 210 

 
 

 
 

Fig. 71-74. Detalii cu mormintele descoperite în săpătură
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Fig. 75-78. Detalii cu mormintele descoperite în săpătură
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Fig. 79. Planul general al mormintelor descoperite 
 

 
 

Fig. 80. Mormintele descoperite în secţiunea 1C; fig. 81. Mormintele descoperite în 
secţiunea 13. fig. 82. Mormintele descoperite în secţiunea 14 
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Fig. 83. Mormintele descoperite în secţiunea 10 
Fig. 84. Mormintele descoperite în secţiunea 11 
Fig. 85. Mormintele descoperite în secţiunea 12 
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Fig. 86-94. Obiecte metalice descoperite în săpătură 



 215

 
 

Fig. 95. Fragmente ceramice descoperite în săpătură 
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Fig. 96. Fragmente ceramice descoperite în săpătură 
Fig. 97-98. Fragmente de pietre profilate descoperite în săpătură 
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Fig. 99-101. Vederi generale ale bisericii Cuvioasa Paraschiva din Mesentea 
(după restaurare) 
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Fig. 102. Portalul de pe latura de sud a bisericii, cu inscripţia 1778 
Fig. 103. Portalul de trecere din naos spre pronaos 


