
ARH ITECTURA DE LEMN DIN JUDEŢUL MEHEDINŢI. 
STUDIU PRELIMINAR. REPERTORIU. 

judeţ u l Me hedin ţ i îş i spr ijin ă hotarul 
de nord-vest pe creste muntoase , iar cel 
de sud-est pe un ul dintre meandrele 
Dunăr ii, re l iefu I cobo rînd încl inat, ase
menea modenat ur ii une i co nsole, de la 
vîrful lui Stan la Bal ta Asc un să 1 . Muntele, 
podi ş ul, valea, cîmpia sînt com ponentele 
pei saju lui geografic 2 , nota dom i na ntă im
pri mînd u-i-o podi ş ul 3 . 

Prin validarea mărtu r ii lor arheol ogi ce 4 

pămînt u I mehed i n ţean a fost co nfirmat 
în cali t atea de s t răveche ş i · sta torn i că 
vatră autohtonă, re li efîndu-i-se aportu l 
în momentele cruciale ale istor iei româ
ni lor, în procesul de etn izare dzco-ro
m ană, în cel al fo rmăr ii st atulu i fe udal 
Ţara Românească 5 • 

Pe baze doc umenta re i s-au stabi I it 
densi tatea de locui re în epoca medi eva l ă 
s u pe r i oa ră în spaţ iu I sud-carpati c, temei
ni cia ş i vec hi mea orga ni zării admini st ra
ti ve 8• Cu atestarea une i l ocalităţ i, res
pecti v a une i unităţi admini st rati ve din 
pămîntu l său - Sever in ul, începe seri a 
izvoare lor scr ise refer itoare la s paţ iul 
sud -carpati c. În pămîntu I mehed i n ţea n 
a să l ăş luit ce l mai vec hi sat. din Ţara 
Românească, ştiut cu numele 7• Pe harta 
exec utată, în 1788, de F. Jos. Ruhen
dorff. apar, în major it at e covî rş itoar~. 
comunele mehedintene de astăz i 8• ln 
secolul al X IX- iea' judeţ ul Me h edin ţ i u 

se dovedeşte a fi cel mai mare, din ţară, 
întinderea lui fiind oc upată de şase pl ăş i şi 
un pl ai, unităţ i admini strati ve preze nte, 
toate, ş i în cat agrafia de la 1845. 1 0

• 

1 Li mite le de a ltit udin e al e jud eţ ul ui. 
2 N. D. Spineanu, Dicţiona r geogra fic o! jude

ţului Mehedinţi, Buc u re ş t i, 1894, p. 183 - 184. 
s Io n Vintil esc u, Podişul sau plaiul Mehedin

ţilo r, î n « Rev ist a geografică» , 11 (1 945) , p. 126 -
129. 

' Nu meroase loca li tăţi cu urme dac ice şi 
ro mane sî nt no minalizat e de O . G. Lecca , în 
Di cţ ion ar istoric , arheologic şi geogra fic ol Romd
niei, Bu c u reşt i, 1937. I ns i s tăm asupra com uni
că ril o r ş i st ud iilor d in: « Dro beta » , Muze ul 
Regi unii Porţil o r de Fier , I- VI, Dro beta-Turn u
Seve r in. 

• Mişu Davidescu , Locul şi ro lul Severin ul ui fn 
codrul procesu lui fo rmăr ii statului feudal Ţar o 
Romdneoscă , în « Dro bet a», VI, 1985 , p. 103 -
11 O. 

e Panait I. Pana it, Loca l ităţ i mehedinţene în 
cortogrofto medievală, în « Drobeta», VI, p . 
169-175. 

7 Idem, p . 170. 
8 Idem , p. 174. 
8 Pr ima atest are a judeţ ului M e h edinţi este 

din 27 ianua ri e 1483, cf. ide m, p. 170. 
io C . C. Giurescu, Principate le romdne Jo 

Tnceputul secolului ol XI X- iea, Buc u reşti, 1957, 

16 

Des pre statutu l ju ri di c, factor dete r
minant în evol uţi a mater i a lă ş i s pi r itu a l ă 
a unei aşezăr i , a fl ăm o ser ie de date în 
co n scr i pţ i a din 1722- 1728. care, pent ru 
j ud eţ ul Me h edin ţi . înregi st rează 67 sate 
în stăpînire feud ală si alte 45 sate I ibere, 
de moşne ni 11 (m eg ie şe şti ). În catagrafi a 
am i ntită , de la 1845. satele megieşeşt i 
sînt mai frecve nte 12 • 

În vremea războaielor d in 1716- 1718, 
ca şi în ce le de mai înainte, satele mehe
di nţen e, cu precăde re cele de la şe s, au 
fost pustiite 13 , 

Războiul , c ărui a i se adaugă fisc ul, na
tu ra ocupaţii lo r de seamă ale locuito r i lo r , 
au determinat în răst impuri o răz l eţire a 
acestora , pe dealu r i, în apropierea m unţil or 
şi a pădur ilor . Pentru adunarea lo r , s t ă
pînitor i i politi ci s-a u strădu it peste un 
veac şi jum ătate 1o1. Se cerea st rîngerea 
loc uito ri lor pe vetrele s t răbune: «anume 
acol o unde se aflau înainte satele cu bise
r ici» 16 • Toponim ia şi tradiţi a păst rează 
aminti rea strămutări lor. Astfel « Bucura 
vec he sa u bătrîn ă » era mai spre sud de 
cea actu a l ă 16 , « într-un loc ma i dosni c 
cu păduri ş i stuf de băl ţ i » 1 7 • Satul Cîr
ceni, situat pe va le, era înainte de Regu
lamentul Organic, pe dealu l P leşcata 1 8 . 

Satul Bîtl ane le s-a format pe am plasamen
tul de ac um, în 1806. pî n ă atun ci locui 
to r ii con ăc i rid pe val ea ş i dealu I Cîrnei 10 • 

Satu I Costeşti a fost cînd va mai spre 
munte, pe deal ul Gogoieva 2 0• Slova do
cumentului î l atestă , în 1374, sub nume le 
«satul lui Costea pe Topolni ţa » 2 1, exe m
plele, de acest fel, putîndu-se î nmulţi. 

p. 62; Pr. I. Ionescu , Ca tagrafia Episcopiei R1m
nicului de Io 1845 . j udeţu l Me hed inţi , în «Mit ro
po lia O lte nie i » , XV II , 9 - 10, 1965, p . 81 5. 

11 Şerban Papacostea, O/tenia sub stăpînireo 
austriacă (1718 - 1739) , Ed. Academiei R.S. R, 
B ucureşt i , 1971, p. 166. 

12 Pr. I. Ionescu, op. cit. , p . 815 - 842. 
1" Ş e rban Papacos t ea , op. cit. , p . 34 - 35 , 

38 - 39. 
14 idem , p. 40 - 43 , 54 - 55 ; A. Pă no iu , Arh i

tectura şi sistematizarea în judeţul Mehed in ţi 
(sec. XV III - X IX), Muzeu l i;Jaţio na l de Istorie , 
Bucureşt i, 198 3, p. 23 - 39. ln urma acţiu ni lo r 
d in a do ua ju mătate a secolu lui al X IX- iea a 
rezu lt at un p reţ i os material cart ografic; cf. 
ide m, p. 19 - 91. 

15 Din ins t rucţ i u nea aust riacă d in 1719, cf. 
Ş. Pa pacost ea, op. cit., p. 41 ş i al t e le. 

16 Bucura , Comu na Vînju Mare. 
17 N. D. Sp in eanu, op. cit., p . 48 - 50. 
18 Idem, p. 60 - 61. 
H Id em, p. 23. 
2o A. Pă noiu , op. cit ., p. 76 . 
11 P. I. Panai t, op. ci t ., p. 172. 

!OANA CRISTACHE-PANAIT 

Fuga, adu cerea la linie au afectat, pe 
rînd, fondul constructi v al satului. 

Lemnul şi -a pus amprenta pe cultura 
popul ară mehedinţea nă, pe gospodăria 
săteanului. Păduri seculare învesmîntau 
plaiurile Cernei şi Cloşanilor, c~nstifu
iau mînd r ia plasei Dumbrava, aeopereau 
dealurile din pl asa Ocolu, dar nu au lipsit 
'ni ci din aceea a cîmpului 22 • din ele edifi
cîndu-se, aici ca si în restul tării, baza 
con'iună 23 a evolu.ţiei v ieţii m~teriale şi 
spirituale a poporului nostru. 

Între nordul ş i sudul judeţului şi-au 
făc ut loc , în timp, une le diferenţieri, 
reflectate în cul tu ra po p ul a ră 24 , în mate
r ialele şi tehni ca de con strucţie 25, în 
fondu I t radiţion a l 26 , diferenţieri cauzate 
nu numai de condiţii geografice (împuţi
narea lemnului) dar ş i de cele istorice. 

Partea de sus a judeţului , predominant 
muntoasă ş i d e luroa s ă, a cunoscut o mai 
densă locuire a uto htonă medieva lă 21 şi 

o omogenitate în st r uctura soc ială, avînd 
o pute rni că ţărănime l iberă 28 • La sfîrşitul 
secolul ui trecut, săten i din Cireş u, din 
Podeni, păstra u, cu s trăşni c ie , hri soave 
de la Mircea cel Bătrîn ş i de la a lţi domni 20 • 

În această ambianţă i storico-geografică 
îşi a flă v italitat ea elemente străvechi de 
c u l tu ră , precum « vatra» de a cărei 
fo rmă, de al cărei loc, depindea structura 
î n săş i a casei ao . 

• 2 t-{. D. Spineanu, op. cit., p . 66 - 77; 78 -
80 ; 11 ~-119; 207-210; 58 - 59. 

23 Atît de bine dovedită de nomenclatura 
si st e mului constructiv, cf. A. Pănoiu, Un sistem 
constructiv ol lemnulu i, în Oltenia. « Studii şi 
comu n icăr i etnografic e », Craiova, 1974, p. 
11 - 14. 

2'1 Ion Do nat , Cu/tura populară în Oltenia, în 
«Soc iol og ia ro mâ nească» , IV, 1939, nr. 4-6. 

25 Vio r ica Tăt u l ea, Consideraţii asupra locu
in ţei din dm pio de sud-est o Mehedinţului, în 
« Olte nia » , 1974 , p. 51 - 58; Marcela Bratilo
veanu -Popilian, Locuinţo tradiţională în podişul 
Mehedinţi , î n « S.C.1.A. » ,A rtă pi., tom 22, 1975, 
1, p . 152. 

26 Pî n ă spre sfîrşitul secolului trecut sudul 
j ud eţului a pierdut , în întregime, fondul de con
st r ucţii tradiţional, cf. A. Pănoiu, op. cit ., p. 138, 
142 (fapt o bse rvat pe parcursul lucră r ii). 

27 P. I. Pa nait, op. cit., p . 172. 
28 Ş. Papacostea, op . cit ., p . 166. 
29 N . D. Sp i nea n u, op. cit., p. 73. 
30 Io n Denat , op. ci t.,; Şt . Enache, Ilie Sandu, 

Construcţ ii cu aşezarea centrală o vetrei în nord
vestul O/teniei. Observaţii asupra obiceiurilor şi 
credinţe /o r legate de vatră în « Rev. Muzeelor », 
2 , 1972, p. 157 - 162; M. Bratiloveanu-Popilian, 
op. cit., p . 158 - 159; V. Boroneanţ şi G. Crăciu
nescu, Aşezarea şi necropolo din secolele XII/
XIV, de la Ostrovul Mare, în « Drobeta » , VI, 
p. 123. 
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Locuinţa de lemn a dui-at secole_de-a 
rîndul. «La munte, toate casele sînt din 
lemn, înve lite cu blane sau în ş ifă », 
spune Ion Ionescu de la Brad, consem
nînd şi procede ul construiri i lor în păd ure , 
de unde se v indeau gata încheiate 3 1

• 

După statistica lui Dionisie Pop Marţi an , 
din 1859, cîteva case di n Podiş nu erau 
din lemn, situ aţi e neschimbată în pr imele 
decen ii ale seco lului nostru "2

• 

Cînd autor ii vo lumului de sinteză pri
vind arta popu l ară 33 au înt reprins docu
mentarea în teren, le-au stat la îndemînă 
un număr îndestu lător de obiective mehe
dinţene , în lemn, ce le-au îngăd uit for
mularea, în cîteva pagini , a îns u ş i ri l or 
arhitecturale şi decorative 3

'
1
, 

Studiile de spec ialitate, referitoare la o 
anume zonă , un anume ti p, un anume 
aspect, la o an ume categorie, la anume 
monumente reprezentative, lipseau. Şi, 
în răstimp , mărtur iil e s-au rărit. În ul
timele două decenii , s pecialiştii, s urprinşi 
de cont rastul dintre mulţimea păstrării 
lo r pînă în zilele noastre şi rapida lor 
stare de distrugere 35, le-au supus unei 
~erioase cercetări , pentru puţine dintre 
ele recurgîndu-se doar la calea sa l vări i 
muzeistice 36 , 

Tehnica de construcţie a casei mehedin
ţene şi a anexe lor din gospodării, tipo
logia şi particularităţile acestora dispun 
acum de o bi bi iografie a7, 

Prin materialul existent, casa este ur
mărită, în evoluţia ei, de la cea joasă, cu 
două odăi, remarcînd u-se frecvenţa mo
del ului arhaic, cu prispă parţi ală 88

, la 
cea înaltă pe două nivelu r i. la cule şi cona
cele de plai. Preocupările au cuprins 
pivniţa mehedinţeană de deal 0 , în con-

31 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura romdnCl 
din judeţu/ Mehedinţi , Bucureşti, 1868, p. 151-
152. 

32 M. Bratiloveanu-Popilian, op. ci t„ p. 153. 
33 Arta populară romdnească, Ed. Acad„ Bucu

reşti, 1969. 
84 Idem , p. 42- 45. 
36 Asupra procesului ra pid al dispariţiei fon

dului tradiţional a se vedea: B. Zderciuc, Monu
mentele de arhitectură populară şi conservarea 
lor , în «Bulet inul Monumente lor Istorice », 2 , 
1970, p. 3-10. 

36 V. Novac, Consideraţii privind necesitatea 
aducerii gospodăriei de Mehedinţi în s ecţia viti
culturii şi pomiculturii din Romdnia, în « Mu
seum », Complexul muzeu l Goleşt i, Goleşti 
Argeş , 1978, p. 339 - 354. 

37 Şt . Enache şi Ilie Sandu, op. cit. , p. 152-
162 ; V. Tătulea , Consideraţii asupra l ocuinţei 
ţărăneş ti din cimpia de sud-est a Mehedinţiulu i , 
în «Oltenia », 1974, p. 51 - 58; Moni ca Bud iş
Dancău , Particulari tăţile gospodăriei şi locuinţei 
fn zona subcarpatică a Olteniei, în «Oltenia», 
1974, p. 39 - 48; Marce la Bratiloveanu-Popi
lian, Locuinţa tradi ţională . .. p. 149 - 164; V. 
Novac, op. cit„ p. 339 - 354; M. Bratiloveanu
Popilian , Locu inţa ţărăn ească de pe valea Motru lu i, 
în « Rev. Muz. şi Mon. » - Monumente isto
rice şi de artă , 2, 1978 , p. 85 -92 ; A. Pănoiu, 
op. cit. , P. Petresc u, Arta populară în Mehedin ţi , 
Drobeta Turnu Sever in, 1983 ; George Bo1·dei, 
Şt . Lăpădat , Contribuţii la cunoaş terea arhi tecturii 
po pulare mehedinţene de pe Val ea Coşuş te i. Casa 
Barbacioru, în «Drobeta », VI , [p . 289-297, 
ş . a. 

3a Denum ită local «casa cu cot », cf. M. 
Bratiloveanu-Popilian, Locuinţa tradiţională .. „ 
p. 156-1 58; 162- 164; ide m, Locuinţa ţ ără 
nească . . , , p. 88-91. 

textul ei istoric •0, fîntînile 1 1, morile cu 
ciutură şi pi vele o. 
După semnalarea obiective lor, scurtă 

a fost dăinăuirea multora dintre ele 41, 

Propunerea pentru li sta monumentelor 
istorice u nu s-a dovedit operantă, în 
absenţa legiferăr ii măsuri lor de ocrotire 
şi conservare. Într- un proiect al listei 
(1971-1977), fig ura casa de la Ciovîr
năşani a lui Brehui Ni ţă , interesantă ca 
formă de plan , preţioasă prin elementele 
sc ul ptate, ca şi pi v niţa alăt urată, obiective 
ce nu mai există . În aceeaş i fază era 
înscr is ansambl ul celor şapte mori de pe 
valea Ponoarelor, din care au rămas doar 
t rei . În evidenţa actua l ă sînt nominalizate 
11 loca lit ăţi mehedinţene pentru mărtu
rii le de arhitectură civilă 46, Din ceea ce 
cunoaştem, menţionăm di s pariţia casei 
de la Bala şi a uneia din pi v niţele de la 
jirov. Valoroasa casă Barbacioru nu se 
mai află în sat, la 1 lovăţ , căci a fost demon
tată, materialul fiind dus la Simian. Casa 
Nicolae Lupulescu, din Obîrşia Cloşani 
şi-a pierdut, prin modificare, plastica 
arhitecturală şi decorativă. 

Menţiunea mărturii lor de arhitectură 
populară, aflate în teren, a fost menirea 
repertoriului de faţă. Fiecare obiectiv 
va dăinui prin consemnarea, în fişa ştiin
ţifică, a structurii, a formei, a decorului 
sculptat sau pictat, a pieselor de patri
moniu, individualizare nu de sine stătă
toare, ci de integrare în aria unitară de 
ci vi I izaţie şi cultură românească. 

În cele ce urmează vom relata cîteva 
din categoriile de aspecte şi informaţii, 
ce îmbogăţesc sfera de cunoaştere şi 
înţelegere a artei populare, a sensurilor 
ei istorice, aşa cum se desprind din re
pertoriu. 

Exemplare de case se constituie în ar
gumente ale evoluţiei unitare, pe întreg 
cuprinsul patriei. Revenim asupra mode
lului de casă cu prispă parţială, străvechi 
şi familiar, pentru cunoaşterea celei, cu 
două încăperi, de la Obîrşia Cloşani 
(Casa Hendea Nicolae), construită, din 
bîrne rotunde, cu aproape trei secole în 
urmă, a aceleia de la Sfodea (Casa Chisă-

39 V. Novac, op. cit., p. 339-354; M. Bratilo
veanu-Popilian, Aspecte ale construcţii/or viticole 
şi pomicole din zona de nord a Mehedinţilor, în 
« Museum », 1978 , p. 458-461; A. Pănoiu, 
op. cit„ p. 164-174. 

40 V. Novac, Cfteva documente privind viti 
cu ltura şi pomicultura din Gorj şi Mehedinţi de la 
mijlocul veacului al X VII- iea pină la 1870, în « Mu
seum », 1974 p. 247-255 ; C. Şerban, Aspecte 
privind vit icul tura în judeţul Mehedinţi în secolul 
XV III, în «M useum», 1978, p. 323-329 ; Mite 
Măneanu, Unele date cu privire la dezvoltarea 
viticulturii şi pomiculturii Mehedinţiului în peri
oada Regulamen tului organic, în voi. cit., p. 331 -
337. 

41 Georgeta Niţu, Tipuri de « fîntîni » în citeva 
sate din Mehedinţi , în « Historica », 111, Ed . Aca
dem ie i, Bucureşti, 1974, p. 253-266. 

43 Budiş M„ ldu M. , Mori cu ciutură şi pive din 
bazinul superior al Bahnei. Mehedinţi, în « Cibi
nium », 1967- 1968. 

'13 Fapt co nstatat în ur ma ce rcetări l or de teren, 
din 1988. 

44 în lista ofic ial ă din 1955 figurează un singur 
obiectiv ci vil mehed inţea n, poziţia 1020, casa 
Că păstraru de la Buseşti (modificată ulte rior). 

46 Bala, Balta, Dîlbociţa , llovăţ, lloviţa, Izvoru 
Bîrzii , Jirov, Obîrşia Cloşan i , Ponoarele, Şişeşti, 
Turta ba. 

I iţă), sau de la Şuşiţa (Grozeşti). Respec
tînd u-i -se forma, dar rezol vînd denive
larea terenu lui şi nevoia de spaţi u , este 
aşezată pe beci de piatră, cum se înfăţi
şează casa Gh. Moţ , de la Racova, sau 
aceea de la Malar i şca , a Mar iei Buzat u, 
ce are darul de a reaminti pe cele asemă
nătoare din Munţii Apuseni, îndeosebi 
pe aceea de la Hănăşeşti , a Zamfirei 
Haneş . 

Păstrarea modelulu i, dar amp lificarea 
spaţi ului prin adăugi rea unei în căperi 
se exemplifică prin mărturia depusă de 
casa lui Vasi le Păunesc u, de la Turtaba, 
cu ce lar în completarea pri spei , ai cărei 
pereţi au păstrat aparenţa bîrne lor, ca 
şi a acele ia, pe soclu de piatră, cu beci, 
de la lsverna (a Călinei Lungu). De la 
Gornenţi alegem casa lui Gh. Sitaru, cu 
prispa parţială cuprinsă central, cu gîndul 
de a o alătura analoagelor harghitane. 

Dintre casele cu două încăper i, pe aceeaş i 
linie, formă cu rădăc ini adînci şi răspîn
dite, o numim pe aceea de la llovu (a 
surori lor Cojocaru) în inte nţia de a 
împrospăta imaginea case i din Tecşeşti 
(Mun ţii Apuseni), a Mariei Tecşa . 

Faza evoluată, a modelului, este vădită 
pr in locuinţa, cu trei odăi , pe beci de 
piatră, num ind-o numai pe aceea a lui 
Dică Virgin ia, de la Crăgueşti, străbă
tută de grinda-meşter, împodobită prin 
sculptarea prispei şi a cerdacului. 

Casa înaltă, pe două niveluri, amîndouă 
din lemn, o reprezentăm în selecţia fă
cută, prin aceea de la jirov (a Anghelinei 
Boiangiu), cu parterul din buşteni apa
renţi, şi prin aceea de la Bala (a Anetei 
Totir), cu elemente de apărare . 

Depăşeşte natu ra studiulu i, enunţarea 
ilustrată, a tuturor tipurilor şi variantelor, 
în care se înscriu obiectivele repertoriate 
dar nu poate lipsi din acesta conacul de 
deal de la Cîrceni , pivniţele de la Meri ş 
şi Ciovîrnăşani. 

În Mehedinţi, ca ş i în restul ţării, lă
caşul de cult constituie o categorie im
portantă a artei lemnului, pentru sudul 
judeţului el fiind unic martor. 

Izvoarele documentare nu conţin o 
situaţ ie rea lă a prezenţei lor căc i, prin 
aşezarea în locuri inaccesibile, nu intrau 
în atenţia conscriptorilor şi cartografilor. 
În 1790, O. Specht menţionează multe, 
dar nu pe toate cele existente, unele 
ajunse pînă la noi 46• După di s pariţii nu
meroase, în perioada regulamentară 67, 

catagrafia din 1845 le adună în cifra de 
249 48• Erau răspîndite la munte şi la 
Dunăre , pentru cele din urmă amintin
du-le pe cele şase din perimetrul actual 
al comunei Devesel 49, de mult înlocuite. 

În zona deluroasă, tradiţia bisericii de 
lemn şi-a continuat firul în secolul al XIX
lea tîrziu, ca şi în primele decenii ale 
celui curent 50• În aceeaşi zonă păduroasă 

46 A. Pănoiu, op. cit., p. 11 8. 
47 Id em, op. 11 9 ş i n. 209 . 
48 Pr. I. Ionescu, op. cit. , p. 815; R. Creţeanu, 

Bisericile de lemn din ra ionul Turnu Severin, în 
« Mitrop. Olte niei», XIII , 10-12, 1961 , p. 682. 

0 Pr. I. Ionescu , op. cit., p. 819-820. 
i;a După cum rezultă din datele « Anuarul 

Mitropoliei Olteniei », 1941. 
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se înregistrează însă şi cazuri de înloc uire, 
prin cea de zid, precum, în 1815. la ls
verna 61, în 1835. la Zegujani, în 1859 
la Prejna, prin sacrificarea ctitoriei lui 
Tudor Vladimirescu, în 1860, la Podeni, 
şi prin alte sate. 

În ultimele decenii, ca şi în trecut, 
biserici de lemn şi-au încetat dăinuirea 
fără a le fi fost consemnate valenţele, 
precum cea de la Şuşiţa . Sat cu atestare 
documentară, din 1385, cea de la Tarniţa, 
de la Cireşu. exemple mai putînd fi aduse. 

Prin H.C. M. 1160/1955, şapte lăcaşuri 
de lemn mehedinţene au primit calitatea 
de monument istoric 62, dintre acestea 
patru fiind menţinute pentru viitoarea 
I istă , împreună cu 13 noi propuneri 63• 

În urma cercetări lor de teren se reco
mandă a fi luate în evidenţă lăcaşurile de 
la: Pistriţa, Vidimireşti, Malarişca, Gorno
vita, Gornenti, Gîrbovătu de Sus H. 

Aprecierea · asupra v~lori i biserici lor 
mehedinţene se cuvine a se face în funcţie 
de cele ce şi-au păst rat forma originală, 
dar şi în funcţie de elementele ce se în
trevăd sub haina renovări lor. 

Ceea ce se remarcă, în cele dintîi, la 
ctitoria mehedi nţeană este fidelitatea faţă 
de modelul străbun, acelaşi pentru întreg 
pămîntul românesc. Acoperişul, cu pante 
mari, nu a fost supraînălţat de clopotni
ţă 66, aceasta rămînînd în preajmă 60 • Pri
vei iştea - lăcaş şi clopotniţă separată, 
frecventă în Mehedinţi, nu poate să nu o 
readucă pe aceea asemănătoare de la 
ctitorii moldovene sau mureşene. 

Din punct de vedere tipologic lăcaşu
ri le mehedinţene se înscriu în forme fa
miliare acestui gen de construcţii în lemn: 
fie în acele cu pereţii altarului în prelun
girea navei, fie retraşi. de forma poligo
nului cu cinci laturi. Realizarea nişei pros
comidiei prin împingerea, în afară, a bîr
nelor de sus ale laturii nordice, particu
laritate a meşterilor olteni, se con stată 
ades. Semnificativă este regăsirea, la Dum
brava de Sus, a formei poligonale la prid
vor, aspect ce nu poate evoca decît o 
străveche înaintaşă cu pronaos poli
gonal, după un plan specific românesc, 
cu prezenţă simţitoare în zonele conser
vatoare ale ţării (Hunedoara, Moldova 
ş.a.). 

Regăsim la lăcaşurile mehedinţene ele
mente arhaice, dovada succesiunii lor 
prin veacuri, precum: lipsa temeliei, 
peretele plin între pronaos şi naos; 
minuscule luminatoare; grinzi şi console, 
în forma «capului de cal», elemente 
arhaice semnalate de o parte şi de alta a 
Carpaţi lor. Adăugăm, în acelaşi sens, 
arcele sculptate ale bolţi lor. 

51 A. Creţeanu, Bisericile de zid de pe Valea 
Coşuştei, în « Mitropolia Olteniei », 7-9, 1961, 
p. 474-475. 

62 Comâneşti, Balta, Costeşti, Canicea, Dră
gheşti, Valea Ursului, Valea Bună. 

63 Brebi na, Negoeşti, Căpăţîneşti-Cond ul eşti, 
Valea Coşuştei, Albuleşti, Sălătruc, Şuşiţa, 
Racova, Seliştea, Tu rtaba, Godeanu, Ponoarele, 
Vînător i. 

64 Şi a celor excluse de la Balta şi Valea Bună. 
65 Ce le cîteva excepţii sînt adăugiri tîrzi i. 
68 Fo rmele sînt d ifer ite, este interesant de 

reţinut aceea ce a preluat tradiţia cu le lor 

18 

Lăcaşul mehedinţean oferă un larg te
ren de analogii cu casa ţărănească, înşi 
ruind doar: palimarul din bîrne ori
zontale al prispei ; sistemul de îmbinare 
«în cleturi » a nave i de absidă; sc ul p
tarea aceloraşi piese arhitecturale (con
sole, cosoroabe, fruntar, stî lpi). cu ace
leaşi motive decorati ve. Vom s u sţi ne 
afirmaţia prin modelul de stî lp. ace l aşi 
la bi seric ile din Valea Ursului şi Canicea
Jsverna, la casele: Căpăstraru din Bu
seşti-lsverna, Cojocaru din llovu, Di că 
din Crăgueşti, la pi vn iţele din Ciovîr
năsani. Este vorba de circulaţia motivelor, 
prin c irculaţia meşterilor. În nici o altă 
parte nu putem pune frapanta asemănare 
dintre o ctitorie din podiş (Costeş ti) 
ş i una din cîmpie (Vînători), decît în a 
vreunuia din vestiţii meşteri de la Podeni , 
Prejna sau Balta 67 • 

Pe montanţii intrărilor de la Godean u 
şi Costeşti urcă, întîlnindu-se în pragul 
de sus, cîte un şarpe, asemeni celor de la 
Vica şi Pogăneşti (Hunedoara), asemeni 
celor ce unduiau pe stîl pi i casei Toti r, 
de la Şovarna 6 8• 

Ornamentul preferat în sc ulptura mehe
dinţeană este dintele de lup, găs im însă 
şi rozeta (Stînceşti. Costeşti); ci o pi itura 
izvodită din alveola dacică, grupată în 
«pomul vieţii» (Căpăţîneşti-Conduleşti), 
întocmai ale celor din Alba sa u Hunedoara, 
Neamt sau Vîlcea; motivul unghiului cu 
cruce ' (Căpăţîneşt i-Cond u Ieşti), săpat în 
ctitoriile muresene, din al XVII - iea veac 
de la Păcureni · şi Văleni; «coarnele de 
berbec». după asemănarea celor din 
Zarand, Moldova sau Vîlcea. 

Arta penelului cuprinde în repertoriul 
mehed inţean informaţii preţioase. Este 
suficient a menţiona, întîlnirea cu pres
tigioşi zugravi ai şcolii de la Hurez, Nicola 
şi Gheorghe. în 1701. la Căpăţîneşti
Conduleşti. Ştefan diaconul, mesagerul 
artei brîncoveneşti peste munţi, în 1746. 
la Valea Coşuştei. Îi adăugăm mărtu
rii le de vitalitate a artei brîncoveneşti 
de la Dumbrava de Mijloc, Godeanu, 
Gornenţi, ca şi pe cele ale măie str iei lui 
popa Ghiţă zugrav, de la Vidimireşti, 
llovu. Bistriţa. 

Unitatea de cultură şi creaţie populară 
prezintă în repertoriul judeţului Mehe
dinţi un noian de mărturii, cronică a 
·unei moşteniri artistice. 

57 M. E'rat ilc veanu-Popil ian, Locuinţa tradiţ io 
nală . . . p. 155 

68 Demo l ată, prin 1980 (informaţ i e de la 
M. Bratilovean u-Popilian) 

REPERTORIU 

BAIA DE ARAMĂ (oraş) 

Materiale iconografice au reţinut imaginea, de 
la mijlocul veacului trecut, a străvechiul ui şi 
pitorescului oraş dintre munţi 1 • Case joase, dar 
şi înalte, pe două niveluri, cu p r ispe şi foişoare, 
sub acoperişuri, în patru pante, cu învelitori 
de şindrilă, se vedeau pretutindeni. Stăruie, în 
peisajul contemporan, balconul, din lem n, cu 
deco r în trafor, pe care, altădată, se rezema scara 
de acces. 

1 Andrei Plnoiu, Arhitectura 1i sistematizarea ln judeţul 
Mehedinţi, Muzeul Naţional de Istorie, Bucurefti, 1983, p . 
'43, 51. 

Breb/na. Vedere de ansamblu asupra biserici/. 

Satul Brebina 

Poar·tă numele rîului, cu izvo rul la poalei~ 
muntelui Piatra lui Stan , pe a cărui vale este 
găzduit. Odinioară casele, socotite a fi fost 61 
spre siîrşitul secolului trecut, se aflau pe deal ul 
Brebina, în parte acoperit de păduri 2

• 

Biserici!. Sf. Apostoli Petru şi Pavel H, 

Tradiţia îi fixează în ce putul în preajma anu
lui 1757, legîndu -1 de trecerea moşiei din stă
pînirea locuitorilor în aceea a lui Hagi Constan 
tin Stoenescu ce va fi contribuit la ridicarea ei 4

• 

A fost împodobită, desigur, prin penelul zugra
vului Hers Nicolae, de la care s-a conservat o 
piesă doveditoare (icoana cu soborul Arhan
ghelilor) semnată de numitul zugrav, în aprilie 
25, 7265 (1757) 6• Ajunsă în ruină 6, a fost re no
vată la sfîrş itul deceniului şapte. Evenimentu l 
este consemnat în pisania din 1869, aşternută. 
în pronaos , deasupra intrării în naos, sub repre
ze nta rea împăraţilor Constantin şi Ele na. Nat ura 
lucrărilor, ca şi act ul ctitoririi prin muncă a 
megieşilor sînt consemnate în cuprins ul pisaniei: 
« Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au ridicat această 
sfî ntă biserică pe temelie de piatră , şi s-au ten
cu it, împodobindu-se şi cu zugrăveala precum 
se vede, îns ă prin osteneala şi cheltuielile ct ito 
rilor ce se num esc la vale, preotul Iordache ereu, 
I oniţă Piciu din Baia, ajutorind şi acei locuito r i 
acestei mahalale cu zile de lu cru, în zilele prea 
În ă lţatului împăratului nost ru (şters) al Princi 
patelor unite Moldova România, şi cu blagoslo
ve nia pă rintelui episcop D. D. Nifon, care să 
prăznuieşte hramul sfinţilor apostoli Petru şi 
Pavel». Decoraţ ia pictată, din acea vreme (ei 
aparţi nîndu-i şi medalioanele de la exterior), 
este avariată. Uşil e împărăteşti, cu pi ctură de 
bună factură , marchează un moment anterior 
din v i aţa l ă caşului, pisa nia consemnînd că: « aces
te sfinte uşi s-au zugrăv it de robu l lui Dumne
ze u Sămion zugravu cu plata lui Dinu Ungu-

1 N. O. Spineanu, Dicţionar geografic ol judeţului Mehe
dinţi, BucureJti, 1894, p, '42-43. 

3 Propud pe lista monumentelor istorice. 
' N. Stoicescu, 8ibliogra(ia localitdţilor şi monumentelor 

feudale din Romdnia, Craiova, 1970, I, p, 96-97; Radu Cre
ţeanu , Bisericile de lemn din raionul Baia de Aramd 1 în «Mi
trop. Olt »., XI, nr. 5-6, 1959, p. 289-290. 

' R. Creţeanu, op. cit., p. JOS. 
1 «Anuarul Mitropoliei Olteniei», Craiova, 19'41, p. 557. 
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Biserica din Brebina. Detaliu de streaşină . 

Detaliu din uşile impărăteşt i de la Brebina. 

r·eanu , 1834 ». I se pot atribu i, aceluiaş i artist, 
ş i alte pi ese de in ve nta r, ca ş i menţ i o nata i coană 
p r· ă zn icar 7• 

De dimensiuni modeste (nava 6,50 m/4,20 m) 
mo nume ntul, d in bîrne de stejar, păstrează 
înfăţ i şarea ctito r iilor st răbu n e, fără clopotniţă. 
Pereţ ii înscri u planul dreptungh iular, cu absida 
de răsăr it po l igonal ă , cu ci nci laturi. Pe nt ru 
obţinerea prosco midiei, latura de nord prezintă 
o difere nţă , în mărimea d ec roşulu i , între part ea 
de jos (0.45 m) ş i cea de sus (0 ,28 m). Pent ru 
l ărg i rea streş inii aco pe r işului (a cărei învel i
t oare din ş in drilă s-a împ rospătat în 1958), 

' R. Cro1eanu, op. cit., p. 190. 

cosoroaba este a l ăt urea pereţilor, sprijinind pe 
conso le (capetele bîrnelor de sus, inclusiv ale 
primezilor), variat crestate, pe profi le cu rbe sau 
în unghi drept . Elevaţia interioară res pectă 
modelul iniţial, cu bo l tă sem icilindri că , peste 
pro naos şi naos (susţinută, aici, de un puternic 
arc, crestat) . Deas upra a ltar ului, urmînd firesc 
p ereţi l or , se intersectează cinc i su prafeţe încli 
nate. Prispa, de pe vest, co nstitui e o adă ugire. 
înt r-o formă recentă. 

Starea actual ă a l ăcaş ului este precară , n ăru
indu-se la terminarea celei de z id , din vec ină
tatea dea lulu i, începută cu cin ci decenii în urmă. 

Satul Dealu Mare 

Se păstrează, de aici, imagi nea case i joase, 
trad iţi o nal e 8, de la sfî rşit de veac XV III, cu 
planul ar ha ic a l prispei parţiale (frecve nt în 
jud eţu l M e h e dinţi, p rezent în arhitectura case i 
vechi româ n eşti). Pereţ ii, din bîrne ciopl ite, 
tencuiţi ulter ior, se îmb inau în c rest ătu r i d re pte, 
apare nte. 

Biserica din Negoeşti . Vedere nord-vest. 

Satul Negoeşti 9 

Aşezarea, vatr·a şi dea lurile au fost supuse 
un ei co mpete nte ce rcetăr i în vederea se l ec tării 
ob iectivelor re prezentative pentru Muzeul etno
grafic. în aer liber, cu profil viti col şi pomico l 
de la Go leşti 10. A fos t ilust rat tipul de l ocui nţă, 
cu do uă în că p e r· i, pe aceeaş i lini e ş i pri s pă sc ulp
tată , insistîndu-se asupra pivni ţe l or , două dintre 
e le reprezentînd, în amin t itul aşezămînt etno
gr·afic , această cat egorie de construcţii. 

Pivniţa Cosmulescu, de formă pr i mară, cu 
o s ingură încăpere ş i fără pr i s p ă . Bîrnele , cio
plite, au capete le prelungite, din colo de crestă
turile îmbinăr il or. Intrarea, axată la capătu l 
drept, este tipică din pil aştr i şi u ş i, dintr-o 
singură bucată 11 , 

Pivniţa Tămîş constitui e , p r in forma sa, o 
mărtu r ie a tră ini c iei planului arha ic, cu sa l ă 
(prispă) parţ ial ă, al casei stră bun e , pre luat , î n 
cea de-a doua jumătat e a seco lului t rec ut , şi 
de alte a nexe gos podăreşt i . Compusă di n trei 
încăperi, cu pereţ ii din bîrne ciop lite, îmbinate 
în c restătur i drepte, p rez intă o prispă , parţ i a l ă , 
a le că rei pi ese alcătuitoare (fru ntarul, stîlpii , 
ste napi) sînt îm podobite cu deco r scu lptat, 
spo rit la dă ltuir·ea stîlpului ce ntra l, pri n capi
telu l crestat s ucces iv, prin romburile ca ş i prin 
cercu l (mărul) , adîncite în fibra le mnului . Aco
perişu l de ş ind ri l ă 12 es te unita r, soc lul de piatră 
rezolvînd de ni ve larea t eren ului . 

Cîteva pivniţe, cu ace l aş i plan, se mai regă
sesc la Negoeşti. ca şi citeva l ocu inţe : rare 
case joase , din bîrne rotu nde, sub aco perişul 
de ş in dri l ă ; case pe două ni veluri, cu sală, pe una 
sau ma i mu lte laturi, î n consolă sa u pe soclu de 
piat ră. 

8 Fototeca Institutului de Istoria Artei, inv. 29. -416. 
' N. D. Spineanu, op . cit ., p. 201 ; N . Stoicescu , op . cit , 

li, p . H6. 
to Vasile Novac, Consideraţiuni privind necesitatea aducerii 
gospoddriei de Mehedinţi ln secţia viticold şi pomicold din 
Romdnia, ln « Museum » - Studii şi comuniclri de istor ie 
•i etnografic, Goleşti-Argeş, 1978, p. H8, 351 -353, fli . 
14, 17, ~1 -H . 
11 Idem, p . 375 . 
12 Propusă pc l ista monumentelor istorice . 

Casa Ploscaru (a doua jumătate a seco lu
lui al XIX-iea) se adaugă dovezilor p r ivind rădăci
ni le puter ni ce ale tipului de plan cu pri s p ă par
ţia l ă . Ea prezintă această formă şi la parterul, 
din piatră, ce adăposteşte beciul, şi la etaju l, d in 
lemn, cu prispe (cea parţ ia l ă şi cea de pe lat ura 
scurtă, deasupra gîrliciului), în conso l ă. 

Casa Costică Tămîş (cca 1880), pe do uă 
ni ve luri (piatră, respectiv lemn) cu scară de acces 
pe prispa parte rului, are la etaj să i i în co nso le. 

Biserica Sf. Dumitru 13 

Este rezultatul refacerii, de la 1880, a ce le i 
megieşeşti me nţionate la 1845 de catagrafie 14 • 

Etapa de lucru a cuprins, neîndoi e lnic, amp li fi
carea spaţiului, prin lungirea şi l ă rgirea pereţi
lor, de plan d reptunghiular, cu abs ida decroşată 
poligonală , cu ci nci latu r i, tencuirea lor (la inte
rior şi ext erior), adăugirea prispe i, de pe vest. 
Acoperişul (învelit de curînd cu tablă peste 
ş indril ă) a rămas unitar 15, clopotniţa fiind sepa
rată (din bîrne cioplite, în part ea de jos şi des
c hi să, pe patru stîlpi, în cea de sus). 

Santierul, din 1880, de sub îndrumarea preo
tului Petrache Tămîş, şi obolul întregii obşti, 
consemnate, cu ră bdare , în po me lnicul de la 
p rosco midie, au cuprins şi pictura , reali zată de 
zugravul Simion Ionesc u din Turnu Severi n, 
cu fiii săi. Se conservă, mai bine pict ura tîmple i, 
cu frizel e tradiţionale ca şi compoziţiile dintre 
intră ri (Fuga fn Egipt : Isus cu Luca şi C/eopa ). 
Peste un dece niu, în 1891, Simio n zugravul, 
legat de arta trecutului, revine la Negoeşti, 
realizînd, la exterior, pe peretele de sud, tabl o ul 
votiv al lui Pantilie Şelapa, valoros document 
pentru portul ţărănesc d in acel ~fîr şi t de veac. 
Verigă de legătură în succesiunea l ăcaşu rilor 
de le mn de la Negoeşti, a oeneluril o r art istice, 
o co nstituie icoana, pe două reg istre: Deis is: 
Sf. Nicolae şi Sf. Pet ra 16 , oe care o atribuim 
unuia dintre vest iţii zugravi ai Hu rezu lui. 

Satul Pistriţa 

Aşezare de munte. odinioară comună de sin e 
stătătoare, are nume le pîrîului ce izvorăşt e din 
hotarul său de no rd şi se varsă în Balba, după 
ce a t recut prin Tarniţa 17• 

Biserica Adorm irea Maicii Domnul ui18 

Sub stratul de tencuială, suoraous bîrnelo r 
de ste ja r (la interior şi exterio r) , cu prilejul 
renovării. din decen iul unu al veac ul ui nostru , 
bănuim un l ăcaş mai vechi , decît a nii 1812-191 
socot i ţ i a fi ce i ai ridi căr ii mo numentu lui 19 

În prooo rţii mărunte (nava 7, 30 m/4,70 m) 
depăşindu-le uşo r pe ce le a le mo numentulu 
de la Breb ina, l ăcaş ul înfă tisează aceeaş i formă 
planimetrică: un dreotunghi, cu abs ida decro
şată pol i go na l ă, cu cinci laturi, prezentînd , pe 
nord , pe ntru ni şa proscomidie i, difere nta de 
decroş (în cartea de jos, 0 ,46 m: sus, 0,23 m). 
Pe rechil e de co nsole ce ati ng metru de înă l ţ ime, 
se intersectează. în la nt. ami ntin d , în acest se ns, 
exemolare remarcabil e tra nsi lvfoene. Iscus itele 
îmbinări, în coadă de rînd unică , se regăsesc ş i 
la bîrnele de teme lie, dar s i la a l cătuirea acope
r ir ii interioare (du oă cum se coate admira de 
la nive lul podului) . Nava are o bo l tă comu nă, 
se micilindrică, usor retrasă de la lini a pereti lor, 
deasuora abside i fiin d un fragme nt sem icil in
dric inte rsectat cu suprafete curbe. Cosoroa
be le st reşi nii sî nt ~ l ăturea pereti lor, asigurîndu-i 
l ărgimea (oe acoperiş, tab la a î nlocuit, de curînd, 
ş ind rila). Te ncuia la ascunde nu numai mode na-

13 Pr . I. Ionescu, Catagrafia Eoiscopiei R1mn icu lu i de la 1845. 
judeţul Mehedinţi, în « Mitropolia Olteniei » , XVII, nr. 
9-10, 1965, p . 818 . 
H Sistemul acoperirii Interioare cuprinde dte o bold 
semicilindr id, peste pronaos şi naos, şi o alta, ase menea, 
intersect:lt ă cu fişii curbe pest e altar. 
15 Amintim , cu acest prilej , că locu itorii d in Negoe,ti ,.,u 
remarcat în comercializarea $indrilei, pe care o cumplrau 
de la Clo$ani, Orzesti şi Măr5.şeşti. şi o vindeau la Severin 
si Strehaia, cf. N . D. Spineanu , op. cit ., p. 201 . 
:li La ea se referea , probabil , Radu Creţeanu , ctnd nou : 
«o frumoad icoană de la biserica anterioar5. >, d . op. cit . 
p . 308. 
" N. D. Spineanu, op. cit . , p. 226 . 
tt Nu este tn ev i denţa monumentelor istorice . S1 cuvine 
a fi propud. 
1 0 N . Stoicescu , op. cit., li, p. ~77, « Anuarul Mitropoli ei 
Olten iei>, Craiova, 19~1. p. 470. 

19 
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Pistrlţa. /coonă prăznicar Buna Vestire (1819, 
Ghiţe zugrav). 

tura co nsol e lor, a elementelor prispei de pe 
vest, a feţei bolţilor , dar, probabil, şi pictură 
murală, înrudită, prin mîna zugravilor, cu aceea 
a tîmpl ei 20 şi a icoanelor din pronaos. 

Registrele tîmplei principa le au fost rea lizate , 
cu mult har artistic, de popa Ghiţe zugrav de 
la Ploştina, în 1819 (inclusiv icoanele împără
teşti) 21 , încîntătoarele flori de pe panourile 
dintre intrăr i, aşa-z is e l e «poale de icoane», 
fiind creaţia lui Mihăiţă zugrav 22 . Din cea de-a 
doua tîmplă , a pronaosu lui, se păstrează remar
cabilele icoa ne 23, datorate lui popa Ghiţe . 

Reamintim , pentru evocarea une i sfere de 
relaţii între versa ntele munţilor, cărţile de Blaj, 
dăruite l ăcaş ului de Nicolae Glogoveanu (s pri
jinito ru l lui Tudor Vladimirescu), pe care le 
procurase fle de la Bucu reşti , fle de la Cerneţi 24 • 

Clopotniţa, detaşată, este construită din bîrne 
cioplite, cu capete alungite, la nivelul de jos; 
deschis, pe stî lpi; la nivelu l de sus, ada ugă o 
notă de pitoresc armonios ului lăcaş, din 
vecinătatea dealului Crişan. 

Tarniţa (localitate înglobată ora~ulul Bala 
de Aramă) 

Biserica Sfinţii Voievozi 25, de la sfîrş itul 

secolului a l XVIII-iea, a fost înlocuită , înaint e 
de 1959, prin cea de zid 26• De la ea au fost 
culese la timp informaţiile desp re dăinui rea 
celor «două tîmple, cu un rînd de icoane», 
realizate în 1799, de Ghiţe zugrav. Din inve n
tarul st rămutat în noul ed ificiu , cuprinzînd 
icoane (din 1843, 1855 - de zugravul Ion Pocru
ianu) şi cărţ i de veac X IX, menţionăm, dintre 

" Pictura uşilor lmpărăteşti (cu uşcior « ln frtnghle ») 
a fost relkutl ln 1853. 
n Sf. Nicolae, redat întreg, cu ls . şi Maria: Maria Pl atite ra : 
Adormirea Ma icii Domnului (hramul) lntr·o compoziţie 
fideli reprezen tării bizantine. 
11 R. Creţeanu, op. cit„ p. 290-291. 
u Rcprezentfnd pe : Ioan Botezltorul: ls. Hs. : Maria cu 
Pruncul ; Arhangh e lul Mihail (cu sem n ătura zugravului 
f.e sabie). 
• R. Creţeanu, op. cit ., p, 291. 

15 lnsemnlrile d e pe căr ţ i se referi h hr>mul sr. N ico la e. 
u N. Stoicescu, op, cit., li, p. 628. 
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acestea, Penticostarul de Bucureşti, 1800, dăruit 
de C hirii Ardelean Braş oveanu, dar ş i A posto
lul, de Blaj, 1802, cu m pă rat în 1814 cu a juto rul 
lui Constantin Furtună di n scaunul Ce rneţu
lui 27

• Despre înfăţişarea sa , tip de plan, el emente 
co nstructive şi decorat ive , nu au rămas conse m
n ă ri. 

17 R. Creţeanu, op, cit ., p. 291 - 292. 

BAL,<\ 
Aşezarea, de dea luri şi văi 1. di sp un e de o 

primă atest are doc um e nta ră din 1415, cînd făcea 
parte din jud eţu l Motru 2• Cartografia med ieva l ă 
nu o omite a. 

Sate le componente , ca şi ce le al e întregii 
zo ne, au păstrat, pîn ă tîrziu , o subs ta nţi a l ă moş 
tenire din arhitectura în lemn a trecutul ui. 
Cîteva obiective ce o amintesc se cuvin a fi 
consemnate. 

Satul Bala (fost Bala de Jos) 

Casa Aneta Totir (fostă casa Ma nd re ş 4). 

Este un mo nume nt5 re prezentativ, pe ntru 
case le înalte pe două nive lu r i, ambel e d in lem n, 
cu e lemente de fo rtificaţie, din prima ju mătate 
a secolu lui trecut. Parterul, compartime ntat, 
este prevăzut cu metereze. Bîrne le primezil or 
se co ntin 11ă, de limitînd, pe ce ntrul faţade i, 
încă perea ce ascunde scara de acces , deasupra 
că reia se dezvoltă foişorul 0 , cu pali mar în t ra for 
(pe motivu l cupei fl o ral e) ş i fronton . Locu in ţa 
a re do uă intrări (de pe foişor)'. Pe dea l, dea
s upra casei, se afl ă l ăcaşul de cul t al satul u i 8 , 

reea ce sporeşte semn i fi caţia pe rimet r ului î n 
care se afl ă amp l asată 6• 

Casa Chiţimia (moşte nitor Bîtlan) 
Constituie un exemplu mehed inţean a l «ca

sei cu l eg ătură» ~a u cu punte 10 • Ansamb lul î n 
discuţie l eagă , prin prispă , două case (ce î nscr iu 
un plan L) : una , din pr ima jumătate a seco lului 
a l X IX- iea , cu do uă odă i, pe beci de pi at ră; cea
l a l tă , dinspre sfîrş itul veac ului, cu o s ingură 

1 N. D. Sp ineanu, op. cit., p. 16 - 17. 
I Panait I. Panait, Locoti tdţi mchedinţene 111 car tog rafia 

medievald, tn « Drobe ta », VI, Drob eta-Turn u Severin, 
1985, p. 170. 

• Idem, p. 174. 
• Poate fi acelaşi cu obiect ivul semnalat . sub num e le 

« casa dlscăl ici », de A. Pănoiu , ln op. cit ., p. 189, 192, 194. 
fi Meritl a fl declarat ca atare şi conservat În situ sau 

într-un muzeu în aer liber. 
8 Lateral, dreapta, foi şo rul este în con so l ă, nu este exclus 

să fi e x istat aici o scară de acces. 
1 Învel itoarea de ~i ndrill (blanc) a aco p e r işu l ui, ava riată, 

este protejată cu carton. 
8 Construit 1890 (în locul celui vechi de lemn, dupl 

tradiţie), printre c ititori fiind N ic u Mandre.ş, cf. « Anu aru 
Mitropol iei Olten iei», Cra iOV3, 1941, p. H3. 

v Se susţine t r a diţ ia, conform că rc il în acels d cu a 
funcţionat « d ăscă l ia» (şcoal a). 

10 Grigore Ionescu, op. cit. , p. 55 , 61 . 

Bala de Jos . Casa Ch iţimia. 

Boia de Jos. Caso Ane to Totir. 

î n că pere , pest e un part er comparti me ntat 
(că mară ş i bucătă ri e ) 11• Sa la , de la etaj 12 , în 
co nso le , cu ba lustradă trafo rată (pe motiv ul 
mărg e l e i ) sup rapune pri spa de jos , ce găzd uieşte 
scara, co m ună , de acces. 

În sat se mai pot vedea case in te resante , 
p r in planul ş i st ructu ra lor t radi ţio na l ă , fi e din 
ce le joase , cu una sa u două intrăr i (a minti m, 
dintre acest ea, un exemplar, părăs it, cu p ri spa 
alcăt uită dintr -o su i tă de stî lpi , segme ntaţi , 
prin gru pe de ine le ş i pa li mar traforat ), fie 
d in ce le pe două niveluri , cu săli uneori ş i cu cer
dac , la care se observă re luarea planu lui arha ic 
a i pr ispei parţ i a l e . 

Satul Bala de Sus 

Biserica Sf. N ico la e 

Se afl ă pe dea l 13, deasupra un uia din pîraie le 
Motru lui, mă r u nte l e d ime nsiuni 14 neîngăd uin d 

11 Nu este exclu s a fi un co nac do dea l, s tră mutat aic i . 
19 C e se l eagă de aceea a locu i nţei vechi , s prijinită pc soclul 
de piatră a l beciulu i. 
t:I Este interesant d e obse rvat c3 biserica d e z id, începu d 
în 1930 , es te a mplasată la o î n ă lţ i m e mal mare decî t er a 
de lemn , ş i nu în v:>. lc. 
u in ~ lţim ea pereţ i l or es te d e num:t i 1,90 m. 
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vederea sa din vale. Prezenţa îi es t e anunţată 
însă pri n clopotniţa , s eparată pe sud-vest , cu 
parteru l din bîrne , în cheie dreaptă , supraî n ăl 
ţat de foişor. Anul 1882, socoti t a fi cel al î n ă l 
ţăr ii l ă caşului 15 este de fapt anul re novării 
momentul măririi, spre vest, a spaţiu l u i 16 (pre
supu nem, prin înglobarea prispei) , a l t encuirii 
bîrne lor 17, cînd se înlocuiesc totodată icoane le 
din registre le tîmplei 18 ; se fac stră pungeri 
(modeste) pentru ferestre şi soc lul de piatră . 
Pereţii, din bîrne masive, pe temeli e di spusă 
în uşor decroş, înscr iu forma bătrînă , regăsită 
pe întreg cuprinsu l ţă r ii, a navei dreptungh iu-

Bala de Sus . Biserica ş i c lopotniţa. 

Clopotniţo de la Balo de Sus. 

Bala de jos. 
Ca să în altă 

lare şi a altarului , în cont inuare , poligonal cu 
cinci latur· i. În elevaţ ia inter ioru lui se află bol
tire se m i c i li ndri că pest e naos şi pro naos (cu 
excepţ i a părţ ii adăugate , acoper ite cu tava n 
drept) iar în altar un trunch i de co n, intersec
tat, pe est, de un t impan, retras ca şi în res t. 
de la linia pe reţilor. 

În afara tehn icii const ructive, a tipului de 
plan, a proporţ iilor modeste, alte elemente 
pledează pentru datarea în pragul seco lului al 
XVI II-i ea a l ăcaşu lui. Dintre acestea edificatoare 
sînt: peretele plin dintre pronaos şi naos ; lum i
natorul originar, de pe latura de sud a altarului 
de 7 cm/5 cm, cu evazare interi oară . De la 
tîmpla a nter i oară au rămas , de o parte, « poa
le le » vech il or icoa ne, panourile împodobite cu 
flori în vase , e le înse le dovada unu i alt moment 
d in v i aţa l ă caşu l u i 10. Resta ura rea şti inţifică a 
ob iect ivu lui rămîn e o sarc ină a viitoru lui, în 
acest gînd se impune în să trecerea lui în evide nţa 
monumentelor istorice. 

Casa Domnica Savu (Scurtu) 
A preluat , după mijlocul secolului trecut, 

forma frecventă a înaintaşelor , cu două încăperi 
ş i o s ingură int rare . Soclul de piatră găzduieşte 
beciul , parţia l, în panta tere nul ui. Pri spa, pe 
conso le , şi palimar în reţea , rezema scara de 
acces la capătul cel mai de sus. Stratul de ten 
cuia l ă a pereţ il or ca ş i acoper i şul de ţ i glă aparţin 
încercărilor de modernizare. 

Satul Comăneşti 

Biserica Sf. Apostoli 

Declarată mo nument istoric 20 , poz i ţ ia 1014, 
sub titu latura : « Biserica de lemn a fostu lui 
sch it Comă ne şti » . nu a mai fost păs trată ca 
atare, în listele următoare. Ceea ce a preluat, 
cu certitudi ne, l ăcaşu l actual de la biserica schi
tului, din al XV II -iea veac 21, este locul, pe deal, 
la poale de pădure, de nu mit el în s uşi« la sch it ». 
În veacul a l XV III -iea , bise r·ica sch itu lui sau o 
a lta ce o înlocu ise , era de mir , fapt pe care îl 
susţ in e Cazania de Bucureşt i , 1742 , d in pat ri
mon iul să u: « [ . . . ] cumpă rată de noi săte nii ot 
Comăneşti s ă ne fi e pentr u învăţătură la sfînta 
biser ica noastră ot Comă neşti», în 1779, 
sub popa Gheorg he. Aceleiaşi vrem i îi aparţ in e 
ş i o valoroasă i coană 22 , postbrîncoveneasdi, a 
Mariei cu Pru ncul , pe tronul stră juit de arha n
ghe li 23 • Pentru r idicarea cti tor ie i ex ist ente este 
indicat anul 1879 din pisanie. În ca zul de faţ ă 

16 An uarul Mitropol iei Olteni ei 1941 , p, ·H3 . 
18 Nava originar!: 6 ,05 m/5 m, m5rit l cu 1 ,30 m. Laturile 

absidei pol igonal e Intre 1 ,33 m - 1,57 m. 
17 Înve litoarea de t a bl ă este de c1ţ iva an i. 
18 Tot de atunci reprezentarea hramulu i, deasupra 

incrlrii de pc vest . 
1 1 În preajma lu i au mai r3mas uncie cruci de lemn, 

după tradiţie, avin d braţele crestate şi un m i n i acoperlş. 
alungit peste braţe . 

•o Prin H.C.M. 1160/1955. 
21 N . Stoicescu , op. cit ., I, p. 189 ; R. Creţea nu , op. cit ., 

p. 295. 
~~ Este posi bil c3 şi bl :i tul 3ltora , din 3cea scrie, d fi fost 

re pic tat. 
t :i Presupunem a n opera Iul Ştefan D i:iconul, nu a lu i 

Ghiţ e zug rav, din Ct3pa de în ceput a creaţ iei n le 3rtist ice. 

Comăneşti. Icoană Isus Hristos « Pîinea 
Vieţii», cu însemnarea daniei Iul /l isei monah din 
1836. 

Troifa de la 
Comăneşti. 

ca ş i în alte le , formu la « din t eme lie» impli că 
o repa raţie cupri nzătoare, pornită de jos, de la 
soclu, a unui l ă caş ante rior , pe care , în faz< 
actual ă a cercetărilor îl dată m antequem 1836 
acesta fii nd cel folosit, în 1845, de megieşii di 11 
Comă n eşt i 24

• Aparţin şantierului de renovarc:. 
am intit: pri spa, cu fronton tr"apezoidal şi clopot
ni ţă ; acoper irea cu tencuia l ă a bîrnelor; refa
cerea bolţ il or , din scîndu r i (sem icilindri ce, în 
pronaos ş i naos , din fîşii curbe , pest e altar). 
Bîrne le pe r eţ ilor, în forma pe care o înscr iu: 
d rept unghiul a ră , cu absida decroşată pol i go n al ă 
(preze ntînd , pe nord , d i ferenţa de decroş, 
pe ntr u ni şa pl'Oscomidiei) ; conso lele, cu profi le 
curbe ş i drepte, ş i -au continuat dă in uire a . În 
1882, Sim ion Ionescu din ur bea Severin reali 
zează pictu ra murală 25 , pe aceea a icoanelo r 
de la tîmplă ş i din pronaos 26 . Refol oseşte icoa ne 
anter ioare , precum este aceea cu reprezentarea 
lui ls. Hs. pe care notează că este din 1495 şi 
repa rată în 1883 , de pe spatele că reia, în slova 
veacului al XV III -iea, află m că a fost cumpărată 
de pîrcă l abu l Bolovi. Pe faţ a dinspre pro naos a 
peretelu i despă rţito r, răzbat, de sub un decor 
în ulei (p oate din 1941), scene , mini aturale , 

21 Pr. I. Ionescu, op. cit„ p. 829 . 
26 Uhragi :i te, în p:irte, prin uleiuril e decorative, din 1941 
24 Icoana Mariei cu Prun cu l1 pe blat vechi , est e inc eernl. 

I ucrarea sa. 
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dintr-o pi c t ură mai veche, dintre care o menţio
năm pe aceea ce i maginează Fa ce rea Evei din 
coasta lui Adom, compozi ţ ie pe care , în 1882. 
Simion o re ia pe per·ete le o pu s. O se ri e de icoa ne 
din patrimoniul l ăcaş ului, datate 1836, stabilesc, 
l)rin analogie, şi vîrsta fragme nt e lor mai sus 
amintite. Pentru teme le ico nografice, pe nt ru 
importanţa ştiri l or ce se despr ind di n î n se m năr i 
le vom î n şirui: icoana cu repreze ntarea Sf. Nico
lae ş i a bust uril o r lui ls. şi Mar ia 27 , care are pe 
faţă o înse mnare din care se des c i frează mia şi 
sute le 1800 ş i nu me le zugr·avu lui Gh eo r·gh e (sau 
Gh i ţe), Pe verso se dă de ştir·e că : «au cum
părat -o aceşti oameni: Pătru pah«arnirn t al. 
«eri» 8; Mate i tal. 10; Radu , tal. 10; Răducan 
t al. 10 ; Lă pădat ta l. 10 ». Te ma Plîn gerii lui ls. 
constituie subiectul altei icoa ne , cu ram în 
grosimea lemn ului. Mu ce nicu l Trifon , pr-otector 
al vitelor, « tînăr fără de barbă», după ermi
nie 28, este zugrăvit, de acelaş i art ist, pe un 
blat (cu ram în grosimea le mnul ui) ce are în 
dreapta sus pe Mar ia cu Pruncul. iar în jos, 
t extul de invocare, din 1836 februar ie 29 , pe nt r-u 
să nătatea vitelor: «bo i, cai, capre şi toate necu
vî ntătoare le ». Aceeaş i d ată o poartă icoana cu 
tema ls . pîinea vieţii (ob işnuită în proscom idii , 
a l ăt uri de pome lni ce le ctitori ceşti) ce co nsfin
ţeşte , după pi sa ni a din reg istrul de jos, dania 30 

către b i serică a lui Ili e Cioltea, atunci \li sei 
monah, a viei cu pruni şi a pru nil or d in Să lişte. 
Anul 1836, marchează, fără îndoială, un moment 
h otărîtor în ex i ste nţa biserici i din Comă neşti , 
în care I li se i monah se înscrie ca pri ncipal ctitor·. 

Revenind la acti vitatea de la Comăneşti a lui 
Simion d in ur· bea Sever in, apr·ec iem că este 
mer·itor ie a fi lu ată în co n s id eraţie pe nt ru ar-ta 
bisericească din epoca modernă. Am int ind numai 
că în progr·am ul ico nografic art istu l res pectă 
ca noa ne le, vom insist a asupra tab lo ului votiv 
din pro naos , remarcabil docume nt social din 
Olte ni a ultimelor decen ii ale veacu lui trecut. 
Sî nt zugrăviţ i , în portul lor- meg i eşesc: Ilinca 
Sch intee, cu fi u l său Iulian, Dumit ru Comă ne sc: u , 
cu soţia Eugenia ş i fiul Io nel ; Constantin B. 
Frînculescu cî ntăreţu l ş i soţ ia Dum itra na ; Ni co
lae Ţăpîrdea ş i soţia Op rea Giurească 3 1 cu fiii 
Sta nca ş i Ioa n ; Vasile I. Drăgulescu «pe nsio nar 
şi casier» cu soţ i a sa Eugenia, născută Sârbulescu ; 
I. P. S. S. Nifon, arhiepiscop , Mitropolit al Ol te
niei. Tablou l vot iv, ce reînvie un crîmpe i al 
soc i etăţi i o lte ne de acum un veac îndreptăţeşte 
s ing ur atrib utul de mo nume nt istoric al biser icii 
actua le, co ntin uatoar·e a biseri cii Sch itulu i de la 
Comă neşti. 
Tro i ţa de hotar adă postită sub streaş in a lăca

şu lui e~t e o or i g inală operă de scu lptu r·ă în 
lemn. lntr-un cadr-u mărg init de r·a me «în 
frînghie» se înscrie o cr-uce sc ulptat ă . pe mot ivu l 
fr-înghiei ş i a l rozetei, cu braţele unit e, am intind 
tro i ţe l e maramureşene . Toate e le me nte le sî nt 
adăpostit e sub un acoperiş de ş ind r il ă, asemen i 
unei portiţ e. 

Cul a Ţăpî rdea 

Co nsem nată în bibliogr·afie ca existe ntă cu 
puţ ini ani în urmă :i2 , rema rcabilă mărtu r· i e a 
creaţ i e i o l teneşti, şi-a încetat dă inui rea. În 
întreg ime din buşte n i, cu prindea, la parter·, 
pivniţa din 1819 a logofătului Ioa n Trud ă, iar la 
e taj patru î n căperi, pridvor larg ş i galer· ie. La 
sfîrş itul veaculu i trecut era în stă pî nirea lui 
Nicolae Ţăpîrdea al cărui chip este memorat, 
de paleta lui Simion, în tabloi.;I ct itor icesc de 
la «sch it». 

Satu l Rudina 

Fa imos ce ntr-u de meşteşugar-i uşeri, co nfec
ţ i o n eri de uşi tipice pivn i ţelor, dar şi caselor 
vechi n. 

27 Cu ram in grosi me a le mnului , posi bil o re pictare . 
rs Dionisi e din Furn a, Erminia pictu rii bizant ine, Ed . 

Mi tropol ie i Banatu lui, 1972, p. 254 . 
~ ~ Ziua Sf. Tr ifon , 1 februari e. 
30 Icoa n ă a mintit ă şi de R. C r cţe anu , op. ci t. , p. 295 . 
:u Ctitor ă prin ci p a l ă a reface rii, din 1884 , a bis erici i din 

Giur eş ti , cf. R. C rcţca nu , Noi compl e tdri la in scripţii l e din 
biserici le de lemn din ra ionul Baia de Aromd, in « Micro p. 
O lte ni ei ». XV I, 1 -2, 19M , p . 70. 

"' A. Pă no i u, op. ci r„ p. 176, 181 , 186, 192. 
33 M. Bracilov ea nu Popii ia n, Locu i'nţa t radiţiona l ă diri Podi

ş u/ M ehedinţi l or, in « S.C.l.A ., » a rt ă pi. tom 22, 1975, p. 160. 

Poarta Totir de la Be re şt i - Rudina . 

Satul Bereş t i (înglobat la Rud ina) 

Poarta gospodăriei Totir· Maria"'' . 
Strnctura por·ţi i tr·adiţionale (cu poartă mare 

şi porti ţă) , avînd pilaştr· ii înl ocuiţi , pă st rează, 
din e lementele orig in are, fruntar-ul (pragul de 
sus) al porţ ii mari , crestat, în grosimea lemnului, 
cu chenar·e, pe motivul striu lui, al dintelui de 
lup, în şiru ri parale le (am intind cornişele unor 
biserici ), al rombului. 

Satu l V id i m ireşt i 

Dealurile din hotarul satu lui sînt încă în 
mar·e parte acoperite de ~ădur i , dar mărtur·iile 
rolului lor· în peisajul co nst ructi v de odin i oară 
sî nt extr·em de rare . Ele se aflau d in destul spre 
finele seco lului trecut, cînd aşezar·ea cu rar.g 
de comună (îm preun3 cu satele Ohaba şi Pă
peşt i 35) număr·a 200 de case 36

. 

Biserica Sf. Nicol a e 

Aşezată pe malul Hobiţei, a l căt u i eşte , cu clo
potniţa ap r·o piată şi cadru l natur·al, un pitoresc 
ansa mblu. O repede pr· ivire asup r·a- i infirm ă 
datele transmi se pentru vîrsta sa: « co nstr"u it ă 
din lemn , în 1905, în locul cele i vech i » 'l7. S-a 
sugerat, du pă icoan , un secol înapo i 38

, fără 
alte ar-gume nte. În urrn;i cercetări i se poate 
afirma că lăcaşul este ace la pe care 1-a avut în 
veder·e şi catagrafia de la 1845 ""· Învechit şi 
s l ăb it, este rev italizat, la 1895, prin: t ncuir·ea 
pereţ i lor, la interio r şi exterior: refacerea , din 
scî nduri, a bolţilor (de formă sem i c i lindrică 
peste navă şi o semica l otă, joasă, peste altar) ; 
adăug i rea unei miniclopotniţe peste prispă; 
realizarea unor imagini pictate de cătr· e Nicolae 
Rotea nu. După sistemu l co nstructi v, proporţii, 
elemente decorative, edificiul aparţine secolului 
al XV III-iea , indi cii pentr-u o datare mai sigură 

34 Pro priaca ra, in vi r stă de 93 an i. Refac e rea po r ţ ii a avuc 
loc tn ti n e r e ţea sa. 

3G Aşeză r i unice in ace l aş i sa c, pc ndint e de comun a 
Ş ovarna . 
:io N . D . Spinean u, op. ci t. , p. 303 . 

37 Anua rul Micropo lie i Olc enie i, 1941 , p. 541. 
38 R. Creţea n u, op. ci t. , p. 71 . 
:ill Pr. I. Io nesc u, op . dt., p, 829 . 
dO Sine impr es ionant e panc e le abrup te ale a cop e r iş ulu i. 

Pes te şindr i l ă (bl ane) a fo st a şt e rnu tă cabla. 
41 D ime nsi un ile navei dr e ptung hiulare : 7,50 m/4,37 m 

Dec roş ul, la nive lul absi dei, intre 1,10 m - 1 ,40 m, la regis
tr ul de jos ; 1,23m ; 1, 80 m, lat ura de nord şi , respect iv , 
nord -es t , ale regist rulu i de sus . 

42 Cu r e prezencările : So boru l A rha nghe lilor; Mari :\ cu 
Pruncul. pe cron ul s tr ăjui t de Arhang heli ; Deisis: Sf. Gheor
ghe şi Sf. Ni colae . 

aflîndu-se su b ha in a înnoir· il or. Pereţ ii sî nt aşezaţi 
pe o teme lie mas i vă , cu capetele intersectate şi 
mult alungite, în vederea sporir ii gradului de 
r· eziste nţă. De sub te n cuială a răzbătut modena
tura conso le lor, crestate în val. Sub st reaşină '10

, 

pe sud şi pe vest, se păstrează cosoroaba sculp
tată, pr·in două rîndur i de zimţi în gros imea 
lem nului. În tr"aseul pereţi l or dl se regăseşte 
parti cularitatea decroşă rii latur ii de nord a ab
sid e i nu ma i în partea de jos , în ti mp ce în cea 
su perioară este în prelungirea nave i, obţi nîn
du -se astfel , la interio r·, proscomidia. Bîrnele 
orizontale, ce alcătu i esc palimarul prispei, de 
pe vest, sî nt tencuite, ca şi fru ntarul, e lement 
susceptib il a deţine deco r· scu lptat, remarcă ce 
se poate ext inde ş i asupr·a stîlpilor şi a cadrului 
i ntr·ări i . 

Tîmpla datează antequem, 1805, ctitor-ia megi
eşilor d in V i d i m i reşti . Frize le (Cr ucea Răstig
nirii şi mole niil e; apostolii : praznicele) sînt 
despărţite prin rame cu decor floral. Icoa nele 
împărăteşti, cu autograful lu i Gh i ţe zugrav, 
r·eprezi ntă ur· mătoare l e teme: Mar·i a cu Prun
cu l - Platitera, str"ăju it ă de arhangheli: ls. 1-'s., 
cu Mar ia şi Ioan: Sf. Nicol ae cu ls. Hs. şi Maria; 
Ar·hanghelul Mihail. Numele zugravului dar . şi 
anul creaţiei, 1805, se r·egăs esc pe panourrle 
(poale de icoane) cu flo r·i în că ni sau în compo
z i ţ ii st ilizate. Uşile împă r ăteşti (Buna Vestire, 
pe fundal arhitectonic ; bustur il e proor-oc'.lor 
So lomon şi David) întregesc opera de la Vrd r
m ir·eşt i a lui Ghiţe zugrav. Nu putem susţ in e 
că îi aparţine ş i r-îndul de icoane din pr-o naos ' ~ 

C oso roobă de 
s treaşină de Io 
biserico din 
Vidimireşti 

Vidimireş ti. Ic oană de tîmplă . 
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Vidimlreşti. Detaliu din uşa fmpărătească. 

Clopotniţa de la Vidimireşti. 

de pe car·e se citeşte numai cifra de o mie şi sută 
(1800) ca ş i iniţia l a Ghe. Ele sînt ma i tîr·zii (după 
1830), vădind o a l tă manieră sti l istică şi deco
rativă (semnalăm redarea sub forma capetelor 
de grifon a picioare lor tronului). 
C l opotniţa, pe două niveluri, cu pereţii din 

bîrne, îmbinate în cheie dreaptă, evocă imaginea 
culei de lemn, ce va fi fost modelul de inspi
raţie al meşterilor. 

Crucile de morminţi, cu braţe crestate, adaugă 
un spor de arhaism cadrului de dăi n uire al cti
toriei îndreptăţite a fi declarată monument 
istori c. 

Pivniţa Totir Const. 

Sec. XIX: bîrne ciop lite , îmbinate în cheie 
dreapt ă , avînd capetele asemenea unor ar ipi. 
Este compartimentată, intrarea din afară fiind 
alcă tuită, după tipic, din trei usc iori (cel mob il. 
decorat cu profile şi dinte de lup, are în spate 

Vidimireşti. Intrarea pivniţei Totir Const. 

zavor·ul or·iginar). Uşil e (de 0.80 m/0,90 m) 
sî nt cioplite dintr-o singură bucată de lemn . 
Lărgimea primei încăperi depăşeşte cu puţin 
cadr-ul intrări i . 

Vidimireşti. lmbinări pereţi de la pivniţa Totir 
Const. 

Troită 
de la Balta. 
Detaliu. 

BALTA 

Aşezată pe valea Topolniţei, dispunînd , în 
peisajul său , de dealur i şi ape, pu ncte istor ice: 
« Po n or~lu », « Criva », a fost reşedinţa plaiului 
Cerna. ln secolul trecut forma comună cu satul 
Sfodea şi cu crîngurile: Opriţeasca, Aniţeasca şi 
Lăzăreasca, tota lizînd 70 de case 1• Arhitectura, 
de tradiţie, a avut o îndelungă vieţuire. Se ob
s ervă, pr in exemplarele existe nte, evoluţia lo
cuinţe i , de la cea monocelulară, cu prispă, la 
aceea î na l tă, cu prispe (săli) pe mai mu lte laturi; 
cerdac. Casa î naltă, pe două nive luri, cu sorgi nte 
în secolul al XIX-iea, a cunoscut , la Balta, o 
mare frecve n ţă , modelul fiind preluat de toate 
categoriile sociale 2 • În bibliografia de speciali
tate au fost consemnate ca reprezentative casa 
lui Ioan Aniţescu, fidelă unui arhaic plan, cel al 
pr ispei parţiale 3, ca şi aceea a Valeriei Zeican 4, 

cu două încăperi (o singură intrare), aşezate 
pe soclu de piatră, cu beci (parţia l ) în panta 
terenului. Prispa, continuă, se sprijină pe pilaştri 
de piatră. Pe faţa acoperişului de şindrilă se 
înalţă coşul înalt, element specific mehedinţean. 

Satul Costeşti 

Satu l lui Costea, de pe Topo ln iţa, este atestat 
în actul lui Vlad islav Vlaicu , din 1374, către 
Mă năstirea Vodiţa 6 • Închisă din toate părţile 
de dea luri, aşezarea, din plaiul Cerna, aronda o 
comună cu 116 case 0• 

Biserica Sf. Nicolae 1, 

Aduce, pe firu l vremii, nu numai tradiţia 
ctitoriei din lemn, dar şi a unor remarcabile 
elemente arhitecturale, sculptate, asemeni mul
tora care au fost mistuite, fie prin dispariţia 
lăcaşurilor înseşi, fie prin lucrările de renovare 
asupra altora, existe nte. 

Trecută prin prîjolul turcesc, în timpul lup
telor din 1807 8, s-a pus problema înlocuirii 
sale. Scontînd pe ajutorul lu i Tudor Vlad imi
rescu, sătenii pregătesc, în hotaru l lor, ridi
carea noului lăcaş. După cum se şt i e, slugerul 
Tudor ctitoreşte, în 1808 , biserica de lemn a 
vecinilor din Prejna 9 , Megieşii din Costeşti 

1 N. D. Spinea nu , op, ci t„ p. 20- 21 . 
1 M. Br:atiloveanu Pop ilian , Locu inţa trad iţ ionald din . .. 

p. 153. 
1 A. Pinoiu, Arh itecturo şi sis temat izarea ln Judeţul Mehe-

di nţ i , p. 155. 
' Idem, p. H7. 
• P. I. Panait, op, cit„ p. 172. 
• N . D. Sp ineanu, op. cit. , p . 90. 
' Monument istoric prin H.C.M. 1160/1955 , poziţia 1022 ; 

N. Stoicescu, op. cit„ p, 200. 
1 N . O. Spineanu , op. cit. , p. 91 ; R. Creţeanu, 8iserici 

de lemn din raionul Baio de Aromi!, ln M.O . 5 - 6, 1959, 
p. 301 - 302. 

• Idem, p. 303 -30~ , 307. 

Vedere asupra satului Costeşti. 

23 
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Cos teşti, prispă 

re n unţă la edific iul proiectat, pără ~esc locul, topo
nimic «la bî.-ne », şi, întorcîndu-şi gîndul la 
cel afl at în paragi n ă , îl r e pa ră , îl împodobesc, 
toate ce le de cuvi inţă săvîrş indu -se în primăvara 
anulu i 1835. În 27 mai, acel an, pe o tipăritură 
de Blaj, subtocîr·mu itorul de plai co nse mna că 
a fost cumpărată cu banii bisericii: «ce s-au 
agonisit de la sfi n ţ irea icoane lor cînd s-a u pre
no it la biserica din satul Costeşti » 10• Icoa ne le 
sup use « preînnoiri i »,zug răvite în văleatu l 7297 
(1788 - 1789) , se a fl ă în pronaos 11, însoţ ite de 
((poa le le » împodob ite cu motive flora le brînco
veneşti . Le atr ibuim zugravulu i Ghiţe ot Pla ş
ti na, fi ind mărtur i ile cele ma i timpur ii ale vred
nicei sale act i v ităţi. Este greu, în stad iul dat al 
cercetăr ii, să ne pronunţăm as upra tîmpl ei 12. 

Este ea rezultatul unei « preînnoiri » (de acest 
rî nd efectivă) sau a fost r·eal izat ă în 1835 l Cu 
sigura n ţă, î n să , din aces t an datează icoa nel e 
împărăteşti, ş i e le cu poal e înfl o rate, conţinînd 
re p reze ntăr i le: Arhanghelul Mihail căldnd «omul 
păcătos»: Mario Plotitero , cu arhanghelii (d ani e 
co nform însemnării, a lui Gheorghe Gîdea, Jon 
Băsăra b, Pîrvu Băsărab); Deisis (datată, pe carte, 
1835), pl ăt i tă , în ace l aşi an, de l onaşi , Io n, Ion şi 
Gheorghe Enăşesc u; Sf. Nicolae, redat î ntreg, cu 
ls. şi Moria , ctitor ită de popa Dum i traşco, 
Gheorghe Bratu , Pa n Arămaşu. Artistu l, poate 
po pa Ghiţe sau Gheorghe, realizează, î n anul 
următor, o preţ ioasă serie de icoane la Comă
neşti. Pereţi i sînt acoperiţi cu tencuia l ă (ca ş,i 
feţele di n afa ră) 13 dar nu este exclus ca ei să tă i 
nuiască fragmente de pictură. Tencuită este şi 
cerimea , dar alcătu i rea- i d ibace se poat e vedea 
pe intradosul ei, atît la bo lţ i le , sem icil ind rice, 
de peste navă, dar mai ales la a ltar, unde în 
contin uarea pe reţ i l or, folos ind acelaş i sistem de 
îmbinare, se suprapun bîrne ce alcătuiesc supra
feţe curbe, intersectate cu bo lta sem i cil i n d rică . 
Lăcaşul are nava dreptunghiu l ară (6,70 m/4,75 m) 
şi altaru l, decroşat (0,60 m), poligo nal cu cinci 
lat uri (înt re 1,27 m - 1 ,98 m). / n ălţi mea pere
ţi l or (pînă la soclu de piatră , ulte ri or) este de 
abia 1,53 m. Acoper i şul cu pa nte mari est e un i
tar. H Adăpostu l clopotelor a rămas, ca dem ul t, 
sepa rat (pe piloni, acoper it cu un co if). Prispa , 
de pe V„ are dre pt balustradă , o bî rn ă aşezată 
pe lat. 

Vom aduna laola l tă elemente le scu lptate ale 
biserici i spre a-i aprecia măsura şi frumuseţea. 
Consolele (inclusiv capetele), de sub streaşină 
a le pereţil o r despă rţitori, capetele cosoroabelor, 
sînt crestate minunat şi sugestiv, sub forma 
capului de ca l, cu urechi, nări şi zăba l ă . Coso
rnabe le prispei au crestătur i adînci, sînt st răbă
tute de ş a nţuri, pe intradosuri ş i feţe, mărginite 
în dinte de lup, fa fru ntar ad ăugindu-se cit e o 
rozetă, ce marchează int rarea. Reg istrele stî/pi
lor (de difedte secţ i uni) sînt împodobite cu 

10 Ide m, p. 302. 
11 Cu reprezen tă ril e De is is; Mari a cu Pruncul sub straja 

a rhanghelilor ; Sf. Nicolae ; Arhanghelul Mihail. 
lll Compusă din: Crucea Ri stign irii şi moleniile ; fr iza 

apostolilor şi a praznicelor (separate printr„o scindurl , 
cu decor floral) . Picturii de bună tradiţ i e postbrîncove
neascl, Uşil e împărăteşt i (Buna Vestire) , re înnoite în 1859 ; 
În altar dou ă praznice pe care le atribu im lu i Ioan Pocru
ianu. 

ia Tencu irea poate fi din 1835 . Pe ab sido nord sgroflte cu 
l itere chiri! ice. 

a lnvelit ii cu tobll, recent, 
li Uşa, probabil d in 1835 , Arc bolomale d in fi e r fo rj at , 

iar pe e;J. este incizat:\ o ro2ec:\. 

2.4 

s tr iur·i, rnzete, linii în zrg-zag (dinte de lup) . 
Pe cadf'lf l int rări i (de vest) 16 urcă trupul în frîn 
ghie r·ăsuc ită a cite unui şarpe (de o parte ş i 
al t a), ca petele întîln indu -se în pragul de sus 
(am intin d exemplare hunedorene), înso\ite de 
chenare pe motivul rombului şi a l d in telui de 
lup. Arcul de susţinere al bo l ţii r.aosului se 
reazem pe co nsole în forma capu lui de gr ifo n. 
Alte eleme nte sculptate pot fi scoase la l umi nă 
de sub tencuială 10

• 

Pentru art a lem nulu i din podişul Me hedi n
ţi lor, pentru valenţe le ctitoriei în lemn, monu
me ntu/ de la Costeşti rămîne statornică mărtur i e. 

Biserico din Gornoviţo . 

Satul Gornovi~a 
Si tuat pe dea lul Babelor, e ra , în seco lu l tre

cut , com ună de s in e stătătoare, cu 145 de case 17 , 

Biserica Sf. Ştefan 18 

Construită: « nu se şt i e cînd » 1" , luffă ri l e 
de reparaţii pierzîndu-i actul de ridicare , poate 
fi atr ibuită secolul ui al XV III -iea , vreme reti
nută şi pr in tradiţie. Este de plan dreptunghiu lar: •0 

cu absida, uşor decroşată (0,17 m), poligonal ă 
cu cinci laturi. Păst rează înfăţişarea bătrînească , 
fără clopot n iţă şi fă ră pr i spă. Dintr-o p r i mă 
etapă de înfrumuseţare co nsiderăm că provine 
registru l împărătesc din pronaos (Deisis; Maria 
cu Pru ncul şi arhanghe lii în spate le tronului; 
Ioan Botezătorul ; Arhanghelul Mihail). În anul 
1834, urmînd vreune i reparaţii, este î n zestrată 
cu o nouă tîm pl ă. 

Regist rele , de icoane, sepa rate pr in stinghii 
decorate pe mot ive stil izate post brî ncoveneşti, 
sup rapun peretele spre al t ar. Registrul împă
rătesc 21 datat 1834, cuprinzînd icoana de hram, 
a Sf. Şt efa n 22, este însufleţit de florile revărsate 
pe pa nouri le ce le secondează . U ş il e îm pă ră
teşt i 23 desăvîrşesc opera zugravu lui, întîlnit 
apoi la Costeşti şi Comăneşti. 

Şa ntieru l u i de renovare din 1859 i se dato
rează st ratul de tencuia l ă (peste bîrnele vînjoase 
de stejar, cu îmb in ări în coadă de rîndunică) 
ş i o nouă podoabă pictată. Din pal eta, de tra
diţ i e, a zugravului Ioan , au rămas cîteva frag
me nte, menţ i onînd compoziţiile Deis is, cu data 
1859 martie 17, şi Maria pe tronul străj u i t de 
arhanghelii de pe peretel e intrădi . Anul 1962 
se adaugă în cro nica l ăcaşului 24 , Pisania din 
pr·oscomidie pome neşte ctito rii de seamă. 

Satul Prejna 

Cercetăto r ii au atr ibuit modelul case lor tr·a
diţionale din aşezare renumiţi l or co nst r uctor i 

10 Ancadrame ntul intrl rii în naos , es te sub ten cui al?i.. 
Este cel orig ina r , sculptat , căci intrados ul este deco rat 
prin şenţuire ş i cu motivul d inte lu i de lup , Poate exisu 
şi un br iu med ian . 

11 N. D. Spineanu, op. cit „ p . 138- 139. 
18 Nu este în evid enţa monum e ntelor is t.orice. 
"« Anuarul Mitropol ici Olten iei » 1941 , p , 534. 
2° Cons ider 5.m ci. a inte rvenit o l ărgire a. pereţ ilo r 

(poate la 1859). Lungimea nave i de 7,80 m c• fi înă lţ i m ea 
pereţilor 1,88 m corespund veoculu i a l XVIII-i ea, nu t n să şi 
ll rg imea (5,25 m) . 

21 Deisis , cu Maria şi Ioan , lntregi (dupl e rm inie) , datat l 
pe cortea lui ls. Hs.1834; Sf. Nicolae întreg , cu ls. şi Maria ; 
Maria cu Pruncul şi arhanghel ii tn partea de su s. 

H Confirm ă faptul el este biser ica menţionată decata
&rafla din 1845, în ocel aşi hrom. 

93 Reprezen tlnd Buna Vestire pc fund a l arh ltecton ic 
iar fn registru I de jos pc proroc ii Abocon 1i Solomon, David 
li Dan ii l , 

" Reporată f i p ictată. Pe acop eriş t ab Iii tn locu I ş ind r ile I 

de case 20 . Le.au marcat evoluţ i a de la cele 
joase, cu prispa parţială 26 la cele îna lte pe două 
niveluri (exemplificată prin aceea a lui Ion Paloş , 
cu pri s pă parţială ş i cerdac pe soc lu de piatră) 27 , 

A fost semnalat rolul decor·u/ui , în sculpta rea 
fr untare lor, grinz ilor ş i stîlp il or. Amintim com
poz iţi a ornamenta l ă a arcului (în gros imea 
lem nulu i) cu chenar în dinte de lup 28 • A fost 
co nsem nată dăinuirea morilo1· de apă zu. 

A fost propusă, ca monument istoric, casa lui 
Io n Pop escu (de la nr. 195) , sec ul ară , const it u ită 
din trei încăperi, una supra l ăr·gită , prispa par· 
ţială, şi acoper iş care păstrează tipicul co ş, înalt, 
mehed i nţean 30 • 

Cosă din Prejno (după Ad. Gheorghiu). 

Inscripţi a , săpată într-o piatr de la Ba lta 31 

consemna : «E u Tudor Vladimirescu s luge r , vătaf 
de plai, ot Preş na [ . .. ] ». În acest sat de obîrşie 
a înălţat, în 1808, biseri ca de lemn, împreună 
cu Gheorghe Duncea, acţiune ct it oricească evo
cată prin piese patrimoniale 32• 

Sat ul Sfodea 

Lunca Topolniţei a fos t singurul tere n ce a 
îngăduit construirea gospodăriilor în acest sat 
dintre munţi, cu povîrnişuri stîncoase. 

Biserica Naşterea Maicii Domnului. 

Se află sub munte, la marginea de sud a satu lui. 
Î nfăţişează planul primar, cunoscut pe întreg 
teritoriul ţării, a l navei dreptunghi ulare, cu 
a ltarul, în prelungire, poligonal, cu cinci laturi 33, 

În 1853 a fost renovată, în numele strămoşilor 
(pomelnic în proscomidi e). De atunci datează 
tîmpla, a căre i pictură o atribuim zugravului 
Ioan din Pocruia. 
Ajunsă în stare rea 34, s-a reparat în ă l ţîndu-s e 

pereţii, cu aproximativ un metru, nivelul ori
gi nar indicînd u-1 consolel e şi capetele bîrnelor 
de sus a l primezelor, refăcîndu-se acoperirea 
interioară. Pentru unitate au intervenit un fron
ton, pe vest, şi o miniclopotniţă, peste prispă. 
I ntersecţ iil e cosoroabe/a rse disting sub tencuia l ă , 
ea asc unzî nd, desigur, şi scu lptu ra fruntariului . 
Stîlpii prispei, ciopliţi pe muchii, sî nt uşor deco
raţ i (la mijl oc un dreptungh i în ca re este ad în
cit un romb). Argumente de datare pot rezulta 
prin restaurarea l ăcaş ului . 

Din fo ndul constructi v tradiţional au fost 
înscrise î n literatu ra de specialitate casa lui 
Matache Daravo in e , cu două încăperi (şi o 
si ngură intrare), precedată de pri spă 30 ; casa 
î n a ltă a Elenei Tomescu, ce le am inteşt e pe ce le 
d in Munţii Apuseni, cu foişor, pe soclul de piatră, 
su pra l ărgit pentru a primi scara de acces 36 ; 

co nacu l lui Teodor Podeanu, evoluat din planul 
arhaic a l prispei parţ i a l e, cu beci de piatră în 

" M. Bra t il oveanu Po p Ilion, op. cit„ p. 155. 
•• V. Novoc , op. cit„ p. 352, flg . 21, 23, 25, 
2' Ad. Gheorghi u, Scara de acces ca for mii orhitecton id 

jn arhitectura po p ulară ro mfi neasdi, in « Mon umente isto
r ice şi de artă», 1, 1976, p. 10, fig . 16. 

18 V. Novac, op. cit„ fig. 22-24. 
" Ide m, p. 353-354, fig. 62. 
80 Ide m, p. 156. 
31 Fo to teca D.M.A.S.I. , 1301/1 1. 
31 R. C reţcan u, op. cit„ p. 303 -304 , 307. 
83 A. Pfooi u, op. cit„ p. 114, planul. 
34 « Anuarul Mitro pol ici Ol teniei », 1941 , p. -444. 
0• A. Pă no iu , op. cit„ p. 152. 
•• Ide m, p. 153 , 165. 
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Vedere asupra satu lui Sfodea. 

S{odea. Casa Grigore Chisăliţă. 

Îmbinări de la casa Grigore Chisăliţă din 
Sfodea. 

Detaliu de prispă de la casa 
Gh . Chiţă din Sfodea. 

Sfodea Casa Gh. Chiţă. 

panta terenu lui 37
, obiective cărora nu le lipsea 

coşu l specif1c crescut pe faţa acoperişului. 
Pe ntru im portanţa t i po l ogică a unghiului î n 

ax, î n arhitectura românească am int im palanca 
lui Prună 3 

• 

Adăugăm, în urma . cercetărilor recente urmă
toarele exemplare de arhitectură populară. 

Casa Grigorie Chisăliţă « Para~ utistul » 

Secolul XVI II ; bîrnele ciopl ite (aparente 
parţial), cu capetele mult a lungite , sînt aşezate 
pe pămînt; înscrie plan ul arhaic «cu cot», 
prispă parţială, cu pălimar traforat (motivul 
iederei sau inimii). Acoperiş, cu învelitoare de 
şindrilă (blane). Intrarea obişnu i tă pivniţelor. 

Casa Gh. Ghiţă (Ch i ţă) 3 ~ - pe o ulicioară 
de pe malul apei. 

Prima parte a secolului al XIX- iea. Un capăt 
al case i începe de pe coastă şi se ridică, ascen
dent, pe un soclu de piatră, ce găzduieşte, la 
capătul opus, beciu l (prevăzut cu lum inatoare). 
Este compartimentată în două odăi, cu o singură 
intrare (uşă din două aripi, din cîte o singură 

bucată). Grinzi le principale se continuă la prispă, 
avînd capetele pe faţa înclinată, brăzdată de 
striuri. Stî lpul de la intrare, ciop lit ~e muchie, 
are sus un mot iv decorativ (un X între linii, 
mărg ini te de denticuli). 

În faţă , p_este acoperişul, de blane , se află 
coşul îna lt. ln spatele casei o polată de piatră , 
acoperită în prelungire. 

Casa Mihalache Dara voinea (Guran) 
Secolul X IX ; prezintă aceeaşi structură ca 

cea de ma i sus, cerută de panta terenul u i. Are 
trei încăperi, în cea s upralărgită f1ind vatra, cu 
coş, de nuiele. Cosorobu l prispei (parţia l e,) cu 
crestături para le le, în dreptul stîlpi lor; cerdac, 
Fe soclu de piatră . 

Casa Bilba Tincă 

A doua jumătate a secolulu i a l XIX- iea. 
Soclu de p i atră, î n creştere , cu panta t ere

nului (beci). Formată din trei î n căper i casa este 
prevăzută cu tindă centra l ă. Scara de acces în t r
un soclu de piatră , cu dispunere de trepte . 

37 Id em, p, 131-132. 
38 Id em, p, 125 . 
" Semnalat!. ş i de A. Pă noiu, op. ci t. , p . 150. 

Sfodea. Casa Bflba Tinca. 
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BR EZ NIŢA-OCO L 

Se află la poal e le muntelui Vără ni cu, cu o 
vatră din a l X IV- iea veac, str·ămutată de pe 
«dealu l unde a fost od ini oară satul B res ni ţa » 
după slova documentului din 27 iuni e 1887 1 • 

Satul Jidoşti ţa 2 

În secol ul trecut alcătuia o comu nă, împreună 
cu Ş uşiţa, însumînd 208 case 3 , Este at es t at î n 
s tă pînirea M ă năstiri i Vod iţa, d in dom ni a lui 
Vlad islav vo ievod '1• Relieful său geografic este 
determi nat de dealuri şi vă i . 

Domnia co n strucţ i ei din lem n este am intită 
pri n cîteva case ce îngăduie releva r·ea un or· 
tipuri, a unor unit ăţi arh itecturale, a une i p las
tic i decorative. 

C a sa G r igori ţă N a n (acum a lui Gh. Epu 
ra n), nr. 62 
Construită din bîrne rotu nde, îm binate în 

cheie «românească» , cu exce pţia faţadei pe n
tru care s-au fo losit cele cio plite , la începutul 
seco lului trecut . Grinzile p ri ncipal e deli mi
tează pr-ispa , dispµsă pe soc lu de pi atră. Locu in ţa 
este repreze ntată de două încăperi pe aceeaşi 
lini e, şi o s ingură intrare (î n genul celor de 
p i vniţă). Pereţii uşor văru i ţ i. 

« Linia Olăeştilor» - Casa Anica lui Olei 

Prima parte a seco lu lu i a l X IX- iea. 
Are st r uctura ce le i de mai sus (bî r ne le ~î nt 

cioplite). Capetele grinzilor sugerează prin cres
tare forma «cap ului de ca l ». Stîlpul or iginar 
a l prispei (cel de mijloc) este împărţ it în regis
tre, p ri n motivul rombu lui, adîncit pe fiecare 
din ce le patru much ii . Acoperişul, de ş ind ri l ă, 
se prelungeşte peste pri s pă. Locu in ţa est e pără 
sită. 

C a sa Verdeş Gh . 

Prezintă modelu l celor anter ior me nţionate 
(remarcîndu-se şi aici acce ntuata a lungire a 
capete lor de bîrnă, dincolo de cheie). 

«Dumbravă» - C a sa Vrăneanu Maria 

Mijlocul secolului al X IX- iea . Exem plifică tipu l 
locui nţe i cu două încăperi, î nt răr i pro prii ş i 
prispă. Este aşezată pe soc lu de piatră. 

«Dumbravă » - Casa Cioabă Marin 

Prima parte a seco lului a l XIX- iea. Mode lul 
ce lei anterioar-e. Pereţii sî nt alcătuiţi din bî r ne 
c io plite , dar ş i rot unde (inclusiv la t eme li e). 
Prispa are pă lima r din bîrne or izontal e . Stîlpii, 
c i o pliţi pe muc hi e, susţ in arcade (te ncu ite şi 
e le ulterior ca şi restul casei, respectiv ş i masi 
v e le î ncheotori). 

«Lin ia Olăeştilor» - Casa Tufiş ( acum 
Nan) 

A recu pe rat, î n co nstrucţ i a sa, pe la 1860, 
mate ria lul (bîrnele rotunde) ce le i dinainte , 
adă ugînd u-1 i-se cele co p I ite . 

Este compusă din tindă, ce ntral ă , şi două od ă i . 
Grinzile p r in cipale , a lung ite pe faţadă, consti
tuie e leme nte a le prispei (aşezate pe soc lu de 
piatră). Stîlpii din dreptul tind e i (c u intrarea) 
sînt re marcab ili scu lptaţ i î ntr-o s ucces iun e de 
forme geometr ice , une le volume fiind crest ate 
pe motivul dintelui de lup sau al mărului. 

«Dumbravă » , nr. 175. Casa Bîrzoi (acum 
Jea n Gurgui) A doua j umătate a seco lul ui a l 
X IX-iea. 

Re prez int ă casa îna ltă, cu beci, de piatr~ . 
Locuinţa pre ia pla nul ar ha ic al prispei parţ i a l e. 
Capătul aceste ia este alungit, în console, for
mînd un ba lcon pentru scara de acces (unitate 
acoperită pr int r-o po lată de p re lungire). Pă li
maru l est e decorat î n ocniţe. Stîlpii cuprind, 
prin crestare, o multitudine de vo lume , pe două 

1 P. I. Panait, op. cit ., p. 170 (existen ţa celui mai vechi 
lat, cu nume le du, d in Ţara Ro mlineasd.). 

a M. Sto icescu , op. cit ., I, p. 390 (nu re iese aminti rea 
vreun u i llcaf d e lemn). 

1 M. D . Sp inean u, op. cit., p. 169- 170. 
' O . G. Lecca, Dicţionar istoric, arheoloiic şi reozro(ic 

al Romanici, Bucure1ti, 1937, p. 281. 
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J idoşliţa. Casa Bfrzoi. 

d int re e le fii nd săpate rozete ş i, respectiv, un 
motiv arcat , în grosimea le mnu lui. 

Stllp de prispă de la casa Ion el Tufiş (Nan) 
din )idoştiţa. 

C a sa Florică Dumitrescu (fostă Bîrzoi) pe 

uliţa principal ă. 
Cuprinde î n forma actua l ă (din 1927) o casă 

din ultimul păt rar al seco lului trecut, cu două 
încăperi (o si ngu ră intrare) , pe beci de piat ră. 
Stîlpii prispei sînt aseme ni cu cei mai sus d escr işi . 

Sat ul Şuş i ţa 

Atestat documentar, din 1385, s ub denumi
rea « Şuşiţa pe Topo lniţa » 5 , a păstrat, pînă 
tîrziu, tradiţi a ctitoriei de lemn. Ajunsă în 
ru in ă 0 , dispare curînd după aceea. Vîrstnici i îş i 
am intesc micimea p roporţiilor (cca 6 m/3 m), 
ca şi faptul că avea pi ct ură mural ă 7 • Parte din 
bunurile patri mon iale a u trecut la bi se rica din 
J idoştiţa (icoane, cărţi), parte s-au r isi pit 8, 

Anul 1854, indi cat pe nt r u ridicarea ei 9 , era, 
fă ră îndoială, a l un ei repa raţii, dacă ţinem seama 
de modestele-i proporţii, de meşteşugita alcă-

tuir·e a pereţilor, ce păr·eau tă i aţi dintr-un si n
gur lem n. 

De la bi ser ica de lem n din B rez niţa provin 
cîteva prăznicare, din seco lul a l XIX- iea, aflate 
acum î n co lecţia Arhiepi scop iei Craiove i 10 . 

6 P. I. Panait, op . ci t ., p. 172 . 
t1 « An ua rul Mitropoliei Ol teniei », 1941, p. 501 . 
7 Info rm aţii de la Fl or id Dum itresc u , fo st poştaş (pe n· 

sionat d e dou ă dece n ii) . Pe locul e i es t e acum un c lopot. 
8 Pr. D . Bu zat u , Doud vechi sate olt ene, în « Mitro pol ia 

Oltenie i », X, 1 - 2 , 1958 , p. 105- 106. 
11 Ibidem . 
l O Teodo r a Voi nescu , Comor i de artd bisericeascd. Co fec· 

ţia arhiepiscopiei Craiovei, de la Mdnclstirea Jitianu, C r aiova, 
1980, p. 119-120, (nr . 102 - 106). 

BROŞTENI 

Dea lu r il e împădurite d in hotarul comune i i 
co nstitui e motivul pe ntru care lem nul a iost 
folos it şi prelucrat cu mult drag, d ovadă fiind 
rare le dar co n v in gătoar·e le mărtur ii. 

La case le tradiţionale, cu armo nios ec hilibr-u 
între diferitele com ponente". prispa şi cerdac ul 
formau unităţile faţadelor atît la ce le joase, cit 
ş i la cele î n ă l ţate pe piv ni ţe" · 

Sat u I Căpăţîneş t i 
Biserica Tăierea C a pului Sf. Ioan Boteză

torul - în cimitiru l cătu nului Co ndu Ieşti. 
Aşezată pe ma lul Motru lui, la co n flue nţa 

acestuia cu Peşteana, î ntruneşte ca li tăţ i arti s
t ice ş i istori ce 4 îndestulătoare pentru a fi inves
tită cu atr ibutul de monument 5 . 

Vremea co nstr-uir ii sa le, cea de a doua parte 
a seco lului a l XVII - iea, păstrată prin trad iţi e, 
este co n firmată , prin s ine, prin e leme ntel e 
co nstructive ş i decorative ar ha ice . Prin (pie
sele de tîmplă i se stab il eşte vă l eatul s ig ur de 
existenţă, 7209 (1701 ) . Amp lasame ntu I, sec un 
dar, al a nil or de p rag de veac XIX indi că mome n
tul unei re paraţi i, fle chiar după o strămutare 
din ace l aş i hotar ,6 Pe un stîlp al pri spei es t e 
să pat « 731 O» (1802), iar pe o altă faţă a lu i 
« Ion » . Pe sud , pe o und rea: « 731 O martie 6 » , 
iar pe o bîrnă: « 731 O Ni co lae Cuţui»; pe ace
l aş i : « leat 1844.». Pisania din proscomidie 
co nsem n ează c lerici, ereiţe ş i monahi, spre a 
fi pomen i ţ i î n rolul lor de «cti tori mari», 
precum urmează: «Bucur ereu, Ioa n ereu, 
Gheorghe ereu , Sa nda ere i ţa , Bră nduşa e re i ţa 
Gherasie monah, Ancuţa, Dum itru, Ni co lae 
ereu, Maria ere i ţa, Ioa n, Mari a , Maria, Co nsta n
di n, Gheorghe, Sa nda ... Dumit raşcu, Ilin ca, 
Gheras ie mo nah, Costandin, Preda ere iţa, 
Ioa n, Cos ta ndin , Mihai, Maria , Ion, Viflor, Stana 
ereiţa », iar dincolo de fi lacter, « Constandin » 
(poate zugravu l scr iitor i,l l pisa ni e i, dar şi a l 
unei haine pictate, din care a rez istat crîm pe iul 
de compoz iţi e de deas up ra intrări i î n naos şi 
de care se l eagă şi fragmentele de pe timpanul 
sp re a ltar (di n Răstignire; medalioane p rooroc i; 
chenarele fl orale de pe st inghii despărţitoare 7). 

Pereţii nu au t e me li e 8, bîrnele sînt aşezate 
pe pă mînt, dar pe ntru rez i ste n ţă şi stabi litate 
capete le celei de a tre ia bîrne, de pe fiecare 
l atură, se intersectează în co nso le (cu un profil 
d rep t ş i a ltul înclinat), după care linia îmbină
rilor este reluată, pî n ă la co nso le le de sus (c u 
crestătur i î n val). 

Pla nul, d re pt unghiular, cu abs ida, decroşată, 
poligonală cu cinci lat ur i 9 , are particularitatea 

1 N. D. Spincanu , op. cit. , p. 17 (făcea parte din plasa 
Motrului de Sus). 

1 A. P5noiu, Din arhitectura lemnu lui, Ed. Teh nici, Bucu· 
re!ci, 1977, p. 160 (exe mpl u grăitor în acest sens). 

M. Bratiloveanu Pop ilian, Locuinţo ţllrllneoscll de pe 
Va lea Motrului de jos, în « Monu mente istorice şi d e ard», 
2, 1975 , fig. 3, p. 87, fig . 6, p. 88. 

' R. Creţea nu , Bisericile de lem n di n raionu l St rehaia , 
în « Mit ropolia O lte niei », XV I, nr . 5-6, 1964 , p. 399-102. 

1 Propu să , ca atare , pent r u lista viitoare a monumente-
lo r istor ice . , 

• I. Pop escu. Cil ie ni, Biserici de lemn , în « Mit ropo lia 
Ol te niei », V III , nr. 8 -9, 1956 , p. 541-542. 

1 Se impu ne cercetarea acesto ra spre a se constata even
tuale a nalogii cu cele d e pe piesele mobile ale tfmplei, 
d in 1701, sa u daci provi n din a doua ju mltat e a secolului 
a l XVIII-i ea (d u pă grafi a pisaniei). 

1 Procede u arhaic regăsit ş i la ctito r ii băt ri ne hun edorene. 
1 Nava : 7,78 m/-4, 60 m; la t uri le absidei, la nivelul de jos 

Intre 1,36 m - 2,21 m. 
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Biserica din Căpăţfneşti - Condu /eşti ; nedeia 
din 24 iunie 1988. 

pr·eze n ţei în afară a nişei proscomid ie i, pri n 
su pral ărgirea peretelui de nord \m i cşorarea 
decroşu lui ). Un luminat or (de 0.13 m/0,8 m) cu 
evazare interioară , un altul de fo r· ma ar· ipilor 
desc hise , v in di n timpur·i străvech i, aseme nea 
ce lo r regăs ite în Mo ld ova sau Transilvania. O 

Biserica din Căpătfneşti - Condu/eşti. Vedere 
spre altar. 

ramă, s ub for- mă d e biforă , tă iat ă în tr-u n s ingul 
lem n, co nstitui e fereast ra or igin a ră, de pe s udul 
navei . Compartimentar-ea inte rioară a reţinut 
per·etele plin dintre pronaos ş i naos. Sistemul 
de aco per ire c uprinde: bolta semic ilindrică, 
peste pronaos, retrasă pe o bîrnă: bo lt ă , în 
l eagă n, peste naos ; în a ltar, tre i suprafeţe din 
bîrne dispuse în trepte îmbinate ca ş i pereţ ii, 
intersectate cu fragmentul de boltă semicilin 
drică. Pri spa, de pe vest , face trup comu n cu 
cel al navei, prin bîrnele de jos (c.e co nstitui e 
balustrada) ş i p ri n ce le de sus (cosoroabe). 
Pr in l ăcaşul de la Conduleşti art a scu lpt ur· ii în 
lem n deţine o p reţ i oasă moştenire pr·in corni şe 
(c u trei r-îndur·i de zimţi): fruntare: cosoroabe 
und rele: r-uga (domina nte fii nd liniil e în X, 

Biserica din Căpăţfneşti - Condu/eşti. Îmbină r i, 
de la altar . 

Biserica din Căpăţîneşti - Conduleşti. Pros-
comidia. 

drepte, dintele de lup) : pil aştri ş i st î lpi , în 
registre, din al că ror decor menţionă m str iu
ri le : insi stă.m îns ă asupra a două motive deco
rat ive cu străvec hi iz vod, ce l al triunghiului cu 
cr uce, aidoma aflat la ct itor ii murese ne, din al 
XVII - iea veac 10 , sau ce l în formă de foarfecă 
desc hisă, ce-ş i află a na log ie pe idolul feminin de 
la Cima-Dună reni 11 . 

Reve nim la piesele c u datarea antequem , 
1701 , a monumentului de la Conduleşti: dverele 
îm părăteşti, pent ru a evoca do i stră lu c iţi zu 
gra vi 12 din vremea Brî ncovea nului ca ş i filiaţia 
pene lului . Pe s patele uşilor· (cu reprez e ntarea 
Bu ne i Vest iri ) , însemnarea cere: «să se ştie 
cî nd s-au făc ut şi s-a u zugrăv it aceste sfint e 
icoane vî dni Jo Costandin vo ievod, meseţa 
iulie d ni 8, leat 7209 , az m nogo gr·eş ni c Nicola 
zugrav i Gheorghe s nî ego» (fi ul său). 

Icoa nele regi strului împă r·ătesc se co nse r·vo , 
de aseme nea , r e mar·cî nd -o pe cea a hramu lui , 
Sf. Ioan Botezătoru l 13 . 

Lăcaşul 14 de la co nflu enţa a pelor şi a seco le
lo r îş i aşteaptă restaurarea 16 , iar nede ia de Sî n
z ie ne îş i va co ntinu a tr"adiţia l ingă un monu 
ment cu viitor. 

Satul Meriş 

Biserica Sf. Nicolae 
Datează din 1795 cu t ra n sfo rn1ăr il e şi inter·

ve n ţi ile d in 1878 10 , în ci nstea victori e i de la 
Pl ev na, după cum mărtu r· i seşte pi sa nia , ş i cele 
rece nte 17 . 

lO Ioana Cristache~Panait, locul monumentelor de cult 
din lemn ale judeţului Mureş, în ansamblul arhitecturii 
populare romlJneşti, in « Monumente istorice şi de ard )), 
2, 1981, p. 74: Idem, Biserici de lemn, monumente istorice 
din Episcopia Alba Iuli ei. Mărturii de continuitate ş i creaţie 
romdneoscd, Bucureşti, 1987 , p . 153 . 

Fereastră bi(oră de la biserica din Căpă1îneşti 
-„Condu /eşti. 

Stîl p de la prisţa bi~cr icii din Căţă( î1: eşli 
Condu / eşt i. 

11 Vasile Drăg uţ, Arta rom8neascd, Ed . Meridiane, Bucu 
reiti. 1982, foto . p . 35. 

12 Nicola (Nicolae) ; V. Drăgu ţ , Dicţionar enciclopedic 
de artd medieva/d rom8ncascd, Ed. ştiinţifică şi e nciclopedid, 
Bucurciti , 1976 , p . 169 ; R. Creţeanu , Zugravi din j11deţul 
Vilcea, in « Monumente istorice şi de ard », 2 , 1980, p . 97 . 
Pentru Gheorghe : V. Drăguţ, op. cit„ p. 151 ; R, Creţeanu, 
op. cit. p . 91 . 

13 Dată fiind starea precară de conservare a lăcaşului, 
piesele menţionate au fost preluate de Muzeul din Drobeta
Turnu Severin (văzute în iu nie 1988) . 

J4 Se cuvin a fi amintite piesele de mobilier cultic , din 
secolul <ii XIX-iea, dar şi rarele cruci ale strămoşilor, cu 
braţele cioplite in forma bradului. 

16 Este a meninţată cu dispariţia . Pitorescu\ acoperiş cu 
blane (şindrilă mare) , pe conturul pereţilor este di strus. 
Clopotniţa de peste prispă este o adăug i r e a secolului 
trecut . 

16 « Anu arul Mitropoliei Olt e nie i», 1941 . p. 515-516; 
Pr. D. Bălaşa, LocalitCfţi din Oltc;nio şi bisericile lor, în « Mi
tropo lia Olteniei », XXXIX, 3, 1987, p. 104 - 105. 

17 .Din 1982, cu pictură. 
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Forma pere ·ţi l or este cea a dreptunghiului 
cu abs ida decroşată , po li go nal ă , cu cinci laturi . 
Se cuvine a fi relevată interesa nta alcătuire a 
bolţilor, prin bîrne îmbinate în coadă de rîn
dunică. 

Din etapa veacu lui trec ut se leagă pi ctura 
praznicelor şi a uşil or împărăteşti. 

Casa Ciobanu Sofi a (fostă Negrea) 
Seco lul XIX ; tipul vec hi, cu două încăper i şi 

o s ingură intrare . Grinzil e pr in cipale co ntin uă 
la prisp ă , cu c i oplitură în arcadă şi sub forma 
capu lui de cal. Stîlpii , în reg istru, pr in difere nţe 
de secţiun e. 

Meriş. Pivniţa Nicoliţa Turturică. 

St rtp (undrea) de la pivniţa Ni coliţa Turturică 
din Meriş . 

Pivniţ a Nicoliţa Turturică 

Este un de mn reprezentant a l acestei categor ii 
de construcţii databil la sfîrşitul seco lului al 
XV III -iea - în ce putul ce lui următor. A fost 
strămutată, după cumpă rare, de Const. D. 
Lupul escu , pe la 1890 (am plificînd -o cu un 
hambar supra l ărg i t). Cele trei bîrne, superioare, 
se continuă pe faţadă, intersectîndu -se în co n
so le , cu ce le ale fruntarului. Intrarea (t ipi că , 
cu trei pil aştr· i şi două aripi, de u ş i, din cîte o 
si ngu ră bucată) , este lîngă perete le st îng, ale 
că r-ui îmbinări sî nt mascate de un ste nap (pil as
tru) deoseb it de ales sculptat (cupe flo ra le , 
şa nţuri în romb, mărg ini te pe motivul dintelu i 
de lup). Stî lpii (urmî nd u-i prin viguroasa volu
metrie pe ce i de la bi se r ica din Conduleşti) 
sînt scu lptaţi pe teme iul ace l oraş i or·name nte, 
cu pa florală de la bază am intin d pr· ispele unor 
ctitor ii vîlcene (Va lea Sc he i u I u i, Drăgoeş ti, 
cornu na Dă ni ce i ). 
Va l oroasă pentru arh itectura ş i arta popu l ară 

româ n ească, p i vn i ţa de la Meri ş se cade a fi 
co nse.rvată , in situ. 
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BUTOI EŞTI 

Biserica Sf. Nicolae 1 

Ocupă un amplasament de demult în cart ieru l 
Popeşti, pe dîmb, în veci nătatea pă durii. Înfăţi
şarea este aceea din 1886-1889, ca urmare a 
re facerii « de a treia oară» după textu l pi sa
niei, cu aportul săte nilor dar şi al vec inil or 
(menţionaţi cu num ele lor). 
Pereţii, în dim ensiuni amp le, reiau planul 

dreptunghiular, cu abs id a în prelungirea nave i. 
po li go nal ă , cu cinci laturi. De tradiţie este şi 
procedeu l aco peri r ii in terioare , printr-o boltă 
uni că , semicilindr· i că , racordată, pe est, la tra
se ul poligonal, prin mijlocirea fîş iil or curbe. 

În studiul pictu r ii mode rne ro mâneşti, an
sa mblul existent la Popeşti (mural ă , dar mai 
ales aceea a tîmp le i), realizat, ac um un veac , 
de zugrav ul M. Stoicu lescu din Ci oc hiuţa 2 , se 
recoma ndă a fi avut în vedere. 

1 N . Stoicescu, op. cit . , p. 110, « Anu aru l Mitropolie i 
Ol te niei», 1941, p, 460 . 

2 Localitate componentă a oraşului Strehaia . 

CĂZĂNEŞTI 

Proces ul de înno ire al g ospodăr iil o r a cup r·in s 
nu numai aşezăr il e din vale , dar şi pe ce le de 
pe coast e , cu minuate poi e ni. Lăcaş uril e din 
le mn au fo st înlo cuite sa u renovate. Ce l de la 
Va lea Alunului, din 1500, a atins veacul nostru 1. 
La Ercea bise rica cedase loc ul ce le i din zid, după 
mi jlocul seco lului trecut2. Cu patru decenii 
în ur mă , cea de la Roşi a era în r uină3 . De la 
cea dispărută din Pă l t ini ş u au reve ni t , la Va lea 
Coşuşte i, d ouă icoa ne împărăteşti, din al XV III 
iea veac. 

Pentru istor ia artei popu lare au fost sem na
late case le cu prispă (sa l ă) sau ce le cu prispă ş i 
cerdac : cu st îlpii crestaţi 4 , 

Imag inea «c ul ei de la Ercea » 6 a deve nit 
un simbo l pentru această catego ri e de co nstr-uc
ţi i în lem n, cu rolur i de depozitare, dar şi de 
apărare , marcată în cartografie 0 ş i a'T1 int i t ă 
de anume turnu r i -c l opotniţ 'I ( llovu, Vidimi
reşt i ş.a.) . Co n struită pe unu l d int r·e dea lurile 
cu vi i de Tă nase Retezeanu, 7 este strămutată, 
în 1904, în vatra sa tului Po iana, fiind demo l ată 
samavo lnic în 1940. Avea forma unui turn pe 
tre i ni veluri , din bîrne mas ive, îmb inat e după 
procedeu l comun (a l co nstrucţ iil or civ il e şi 
laice): avea parteru l asemenea or icăre i p i vn i ţe , 
cu intrarea t ipi că la unul dintre ca pete . Ul t im ul 
nive l e ra dotat cu foişoare (pe laturi opuse), 
în conso le, cu frun t are le în arcatură polilobat ă 
şi stî lpii uşor ga lbaţ i. Elementele de fortificaţie 
erau metereze le (regăs ite şi la co nace) dar ş i 
podi umuri le, ce serveau ş i scăr ii in ter ioare, în 
des făşurarea e i pe ni veluri 8 • 

Exemp lar al pivniţe l or de pe dealul cu vii, 
ad us la sfîrşitul seco lului trec ut în vatra satu lui 
Grîbovăţu de Sus, şi-a încetat dăinuirea cu 
cîţ iva ani în urmă. Era în pro pri etatea lui Du mi
tru Ci oa bă , fiind alcătuită din în căpe rea pivn i ţei 
propriu-z ise ş i dintr-u n ce lar cu pri s p ă parţ i a l ă, 
în co nti nuarea acestuia (ş i în faţa intrăr ii la piv
niţă) 0. 

Casele înalte, pe două ni velur-i d in lem n, stîl pii 
sc ulpt:Lţi ai să l ilor în console, precum acelea 

1 N. Stoicesc u, op. cit„ li , p. 694; An uarul Mit ropoli ei 
Olteniei, 1941, p. 546-547i Biser icile de lemn din raionul 
Turnu Severin, in « Mit r,.opo\ia Olteniei», X III , nr . 10 - 12, 
1961, p. 687. A fost radical înlocuit!. prin alta, tot din lemn . 
Icoane le r3mase de la ea au fost dus e la Strehaia (informaţie 
d e t ere n). 

2 R. Creţeanu, Bisericile de zid de Pe Valea Coşuştei (raioa
nele Baia, Turnu Severin şi Strehaia), în « Mitropolia Olte
nie i», X III , nr . 7-9, 1961, p . 489 , 

' I. Popescu-C ilieni , Biserici de lemn, În « Mitropol ia 
Olteniei », nr. 8 - 9, 1956, p. 543. 

' V. Novac, Consideraţiuni privind necesi tatea aducerii 
gospoddriei de Mehedinţi, p . 352, fig . 28 - 30, 

' N . Stoicescu, op. cit., I, p. 300 - 301 ; R. Cre1eanu, 
Culele ş i case le intdrite de pe valeo Motrului, ln « Monu
mente ii Muzee » , 1 , 1958, p. 109, 112 ; A. P3noiu , Arhitec
tura şi sis tematizarea, p. 181 , 191. 

' A. Pănoiu, op. cit„ p. 186. 
1 Ctitorul, din 1836, al bise ricii de zid, din Poian a, cf. 

R. Creţea nu, Biserici dezid de pe Valea Coşuş t ei, p , 489 - 490. 
• A. Pilnoi u, op. ci t„ p. 184 , 191 . 
1 Ide m, p. 177. 

f coană de la biserica din Căzăneşti. 

ale lui Mihai Zahar ia sau Lăpădat Flor·escu din 
Govodar·va, Ni co la(e sau Gh. Dăescu din-seve
ri n eşti, st ăru i e în aducerile am inte ale urma
şi l or. 

Satul Căzăneşti 

Biserica Naşte rea Mai cii Domnului io. 
Rămasă pe deal în tovărăş i a unor stejari odi

nioară fa lnici, ş i substa n ţ ial renovată , în 1940 
(te ncu ieli , pictură , acoperiş, tablă) . A fos t co n
$truită la sfîrş it ul seco lului al XV III -iea, înscr- iin 
du-se tipo log ic în categor ia ce lor de plan drep
tunghiular·, cu abs ida decrnşată, poligonală, cu 
ci nci lat ur i. Est e acoperită prin cît e o boltă 
sem i c i lindrică, cea de peste altar intersectîn
du-se cu fîşii cur be. Pentru clopote a păstrat 
tradiţia adăpost ulu i prnpr iu . 

Reg istrul împărătesc al tîmplei, executat în 
1843 , de popa Niţă Pu fan zugravul, cupr ind e 
icoa nele: li ar·hanghe lul Mih ail cu «bogat ul ne
milostiv » : Maria cu Pruncu l ş i arha ngh el ii în 
spatele t ro nului, cu următoa rea însem nare : 
«acest e sfi nte icoa ne s-au făcut de robii lui 
Dumnezu, Toma şi Pătr u brat Borutiş, cu chel
tu iala lor» ; De isis cu autograful lui : «eu popa 
Pufa n Nită zugravu. Ş i am scris cu mîna de 
ţărînă , cin e va cet i mă va pomeni, an ul 1843 » ; 
Sf. Ni co lae, avînd , în registrul de jos, decor 
ar hitectura l. 

Peste un deceniu, zugrav ul Niţă revine la 
Căzăneşti, de atun ci datînd icoa ne din friza 
apostoli lo r şi din a p razni ce lor 12 ca ş i rî ndul 
ce lor d in pr-onaos (semnat « Eu Niţă Pufan 
zugravu»). 

Satul Gî r bovăţu de Sus 
Biser ica Sf. Apostol Tom a l 3 

Anuaru l din 1940 îi însuma vîrsta de 200 ani 14 . 

Ten cuielile ş i alte interve nţii 15 l asă să i se co n
firm e această vech ime. Pereţ ii, mărunţi, înfăţ i 
şează planul dreptunghiular , cu abs ida, decro
şată, po li go n a l ă , cu cinci laturi. Perechi le de 
co nso le , cres tate, se intersectează. Fruntar-ul , cu 
arcade, al pr ispe i, presup un e decoru l scu lptat . 

10 N. Stoiccscu, op. cit., I, p. 145. 
11 Considerăm că blatul lor este al altora din ai nt e. 
13 Poate repictate . 
11 Dup ă o renovare , hramul ii este la Sinziene . 
14 « Anuaru l Mitropoli ei Olteniei », 1 9-41 , p . 461 i N 

Stoiccscu , op. cit . , I, p. 145 . 
15 C l o p ot n i ţ a de pest e prisp ă; învelitoarea de ta bl ă, peste 

ii ndril! . 
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Uşa fmpără tească de la Gfrbovăţu de Suş. 
Detaliu. 

Clopotni(a de la Gfrbovăţu de Sus. 

Se păstrează strnctu1·a ong 1nară a bolţilor, în 
l eagă n, a sup 1· a feţe l or înclinate de peste al t ar , 
în co ntinuarea pereţilor, a sistemulu i de îmbi
n ăr i al bîrnelor. 

La interi or, pe t e n cu i ală, ex i stă , sub vărn i a l ă 16 , 

pi ctură mu1·a l ă , înrudită , probabil, cu cea a 
patrimoniului de icoa ne. 

Tîmp la, cu u ş i le împă răteşt i (Bu na Vestire, 
pe fund al arh itectural, cu prooroci, So lomon 
ş i David, în pa rt ea de jos), registrul împărătes c 
di~ pronaos par a fi lucrate de Popa Niţă Pufa n 17 • 

ln preajma l ăcaşu l ui se află c l opot n iţa, de bîr ne, 
pe două ni ve luri (ce l de sus, parţia l desc hi ,), 
ca ş i une le cruci din al XIX- iea veac, lespez i de 
piatră, pe care se p rofi l ează cruc i cu b raţe 
trilobate, aseme nea unora de la Valea Ursu lu i, 
sau de la Dunărea Mi că . 

Casa To ri a D um itrescu 
Sfîrşitu l seco lu lui al XV III -iea. A fo st de mai 

multe 01·i s t1·ă mutată , ultima d ată din Poiana 
de Sus. 

Masivi tatea bîrne lor (unele rotunde), p1·oce
deu l îmb i năr i l or , alungirea capete lor sînt cele 
întî lni te la cu le, case, biserici , c l opot n i ţe. Este 
formată din d ouă încăper i cu o s ingură int ra1·e 

ia Văr uit5, d u p ă 1946, di n t r- un ze l par ti cul a r . Săte nii 
spun ci i n i ţ iatoru l a fo st «sodo m it ». 

17 Folosind, fără îndoia l ă , icoane le vechi, cum se văd eş t e, 
in deosebi la im agi nea « Dcisis » (O Pa n t o cr ato r ) , di n 
JJronaos, cu rama în grosimea lemnu lui . 

(în forma ce lo r de la pi v ni ţe) . Stî lpii ci o pliţ i 
ai pris pei i-au înloc uit pe ce i scu lptaţ i. 

C a sa Albu Ion 
A do ua j umătate a seco lulu i a l XIX-iea. 
Casă dezvo ltată (d in bîrne masive , cu cape

te le alungite), cu tre i în că p e r i peste soc lu de 
p iatră: î nă l ţ i mea cer ută de panta tere nului . 
Cerdac, pe faţadă , peste o î n că pe re din les pezi 
de p i atră, cu luminat oare ; balco n, cu scara de 
acces , pe un a din latu r il e sc urte. 

C a sa Cucu Aritina 
S fî rş i tu l seco lului al XIX- iea, 
Locui nţă cu patru o d ă i, peste soc lu de piat ră; 

s a l ă cu cerdac ce nt ra l (pest e un l:iec i), cu e le
me nte traforate la pă li mar , stî lpi , corni şă ( « răz
bo i »): sa l ă ş i pe una din latu r il e sc urte . 

Satul flovu 
A ră mas , p î n ă astăzi, în vatra pe care era şi 

în al XV III -iea seco l, pe va lea llovu lui în jurul 
bisericii, du pă cum este arătat ş i în perioada 
reg ul amenta ră 1s. 

Biseric:\ Sf. Vo ievozi 
A fos t co n str ui tă în 1750, ş i re novată în 1870 19 , 

de să ten i, cu ajutoru l vecinil o r (din Suharu ş i 

C lopotniţo de Io l/ovu . ... 

Poa lă de icoană (181 4) de Io /lo vu. 

Ciovîr năşa ni ) 20 • Forma de plan, cu altar ul 21 , 

în co nti nuarea riavei, este de t ip ar haic. 
Pictura murală , di n 1896, a lui Ni co lae Rotea

nu, ca şi aceea de pe tîm pl ă, merită a f1 me nţio
nate. 

O l ăd i ţă 22 are darul de a sugera tîmp la ant e-
1· i oară, p1·in pano ul z u g 1·ăvit (unul d intre cele 
p1t ru de sub icoa ne le împărăteşti), pe moti vul 
vasu lui cu flor i, pitoresc aşezat pe dea l, în anul 
1814, pr in plata lui Badea, a lui Gheorghe lui 
Pătru, ş i a altora (a nul ş i ct ito rii ansamblului). 

Dese nul ş i rafi name ntu l co lorist ic îngădu i e 
număra rea panou lui de la ll ov u printre mărtu
r iile rămase de la Ghiţe zugrav. 

Turnu l c l opotniţă, din prea jma l ăcaşu lui , prin 
structura sa (bîr ne-mas ive, pe două nive lur i, cu 
scară i nterioară) aminteşte «cu la de la Ercea ». 

" A. Păno i u , op . cit „ p. 68 . 
10 Cit şi d u pă cut r e muru l d in 1977 (care a afect at-o) ; 

contrafo rturi , prid vor zi d ; refac e rea d in paiantă, a bolţii 
altaru lu i. 

10 N u se susţine docum e nta r aducerea sa di n altă par t e. 
:u De form ă po l igona l ă, cu cinci laturi. 
u Cu ro l cultic (pentru ta in e şi v e ş m i nte) , ce se ad a ugă 

ce lei d in seco lul a l XVIII-iea , inc izată., pe toată s uprafaţ a, 
c u l inii, rom bur i, t r iungh iur i, se micercuri , rozete, X- uri . 

Ca sa su r or ilo r Coj oca ru 28 

Dă inu ie, de peste do uă veacuri, pe o u l iţă de 
dea l, sub straja unei impunătoare coaste. Este 
lucrată din bî rne ciop lite 24 , une le numai pe 
două feţe , îmbinate în cheie dreaptă, cu capete le 

llovu. Coso surorilor Cojocaru . fmbinoreo pe reţ i/o• 

llovu. Coso surori lor Cojocaru. Deta l iu prispă . 

13 Reve n ită , cu mai mu l t de cinci dece n ii i n urmă, ce lor 
trei surori, b ăieţii luind a l t ă par te din moşte n irea părin „ 
tească. Trăieşte una d in suro r i, da r casa nu mai este locuită , 

29 
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alung ite, ca o co l oa nă de co nso le. Are două 
odăi, ap ropiat e ca spaţiu (3 m ş i res pectiv 
3,1 0 m/3 ,30 m), cu o s i ngură comun ica re, din 
afa ră, în ge nul ce lor spec ifice p i vn i ţe l or. 

Buşteanu l t eme li e i ca şi următoare l e două 
bîrn e se continuă pe faţadă , intersectîndu-se 
cu ce le orizonta le a le prispe i. Asemenea se pre
lungesc gri nzile de sus, ce le princ ipale fii nd 
ci o pi it e (la pr i spă) în arcadă. Re marcabi Ii sînt 
pr in e l eganţă ş i decor, cei tre i stî lpi . În partea 
de sus o st ea în colţur i (real i zată pr in rel ie
farea în gros imea lem nului a cîte un ui X pe 
fi ecare faţă) împarte fusu l în două reg istre , 
în cea de jos urmînd o suprapunere de vo lume, 
pe un ul , de secţ i u n e pătrată , co nt urî nd u-se 
măr ul pr in t eş i rea co l ţur il or . Crestăt u ra în d inte 
de lup marchează for me le. 

Casa Cojocaru, pr in procedee constru cti ve , 
t ip de plan , deco r (crucea în creste) se î n rudeşte, 
î n t imp ş i s paţ iu româ nesc, cu casa Marie i Tecşa 
d in Tecşeşt i 25 (Munţii Apuseni), ca şi cea d in 
u rmă , casa de la llovu, este amen i nţată cu n efi inţa, 
căci între părăs ire ş i dispar iţi a casei băt rî n e, 
răsti mp ul s-a dovedi t extrem de scurt. 

Pivniţa Oaia Pietrii (Oaia lui Pet ru) 
Un exem plar din pr ima jumătate a seco lulu i 

trecut , cu int e rve n ţ ii ulterioare 26 . Este compusă 

~--· ' 

//ovu. Pivniţo Oaio Petru. 

d in încăperea pivn iţei (intrarea ob i şnu i tă ocu 
pînd perete le faţade i ) şi un ce lar s upra l ă rg it. 
st î lpul pr ispe i parţia l e, sc ulptat (i ne le ş i « mă r ))) 
spr i i ină i ntersecţ ia în co nso le, a cosoroabelor• 

Satul Valea Coşuştei 
Tradiţ i a l eagă de frumoa se le plaiuri aducerile 

aminte ale istor ie i. intre Va lea Coşuşte i şi Govo
darva sî nt ziduri le cetă ţ i i «Vist erie i », «Valea 
Bisericii )), care păstrează urme din « bordeele 
că lugări l or ))27• 

Biserica Sf. Nicolae 28 

Stă pîneşte o co lină , î mpre ună cu fruct ifer ii 
(mai m ul ţ i cireş i ), cu sa lcîm ii ş i fa lni cii te i. 
Renovăr il e de mai înainte, sa u mai recente 29

, 

H Pe e i au rl mas pete s lab e, din t e ncu ia l ă, cu var , ad l u
ga tă ulterio r . 

H I. Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din centrul 
Transilvaniei. Repertoriu . Bucure~ti , 1983 (lucr are de cerce
tare, Inst itutul de Isto r ia Arcei) . 

H Soclu p i a t ră; o pan tă a acope rifulu i desfi i nţată, pentru 
fin a r . 

17 Informaţ ii d e la pr. Gh . Za hari a d e la Valea CofUftei . 
H Propusi pentru l ista monum e ntelor istorice . 
11 În 1955, ajun să in p lragin ă, a fost reparată: rid i cată, 

pe soclu , de piatră ~i cărl mid ă ; retencuit ă; inve lftoare de 
tabii ln locul ii ndril ei. 

30 

Clopotn i ţo de Io Valeo Coşuştei. 
Cruce din cim i tirul de Io Va leo Coşuştei . 

i-au ascu ns înfăţişarea orig inară , dai· mo me ntel e 
uuciale ale dă in uir i i îi sî nt luminate de pat ; i
moniu l ai-tist ic. Icoana « De isis ». d in a l cătuirea 
tîmp le i, este datată 7253 (1745), pe cart ea lui 
Hs., nume le plat ni c il or fii nd menţ i o n ate pe 
1·amă (Barb u! sî n Gr igore Pătraşco, Barbu l ... ) 30 . 

U ş il e împărăteşt i , cu min unata repreze ntai-e a 
Bune i Vesti r i 31 , sc utit ă de or ice in te n ţ i e de 
în no ire (ca ş i î n cî n tătoarele compoziţii florale 
de pe pa nour il e d in josul icoa nelor împărăteşti ), 
î n cad rează opera, nu numa i pr in ta l ităţ i le sale 
art ist ice , dar ş i p ri n numele creatoru lui : « Şte
fa n d iaco nul zugrav, 7254 )) (1745). Reprezen
ta nt de prest igiu al şco l ii brîncoveneşt i de pic
tură 32 , mesager al ei peste Ca rpaţi 33 , lui Ştefan 
i se afl ă aici ( la Va lea Coş uştei ) ca ş i aco lo (res
pecti v la Oaia - j udeţu l Alba), lim ite le de sus 
ale activ i tăţ ii sale 34 , ştiute pî n ă acum, însumînd 
patr u dece nii :is. 

Preze nţa la Va lea Coşuştei a zugravu lui Ştefan 
datează l ăcaşu l antequem, 1745. După aproape 
nouă decenii, s i mţi ndu-se nevo ia dregeri i ş i 
«moderni zări i » sa le, este su pus acestor acţ i uni . 
Pe icoana Sf. Nico lae 36 zugravu l sc rie, spre 
şt iinţă, că: « această s fî ntă ş i dumneze i ască 
biser i că ce se n umeşte hram sfîntului Nicolae 
s-au pre noit la leat 1834 de vreo cîte va nea muri 

30 Aceea,i mină : icoana Marie i cu Pruncul,; arhanghelii 
in spatele tronului ; ,i celelalte , din păcate , toate cu inter· 
venţii ulterioare. 

:u Mai bine conservată . 
3' V, Drăguţ , Dicţionar e nciclopedic, p. 292. 
33 I. Cristache· Panait , Un z ugrav din Ţaro Romdneascd 

1n Transil vania, 1n primo jumd tote o secolulu i ol XVll/ . fea , 
in « S.C .l.A. », tom XVI , 2 , 1969, p . 325-327 ; idem , Monu
mentul romdnesc de Io Doi a {jude ţul Alba ). Valoarea sa isto· 
rică ii artist ică , in fndr . past „ VI, Alba Iul ia. 1982, p.134 -
135 . 

3' ln art icolul citat afirm ăm că a lucrat in 17'47, d . p. 135. 
Reven im asupra cu menţ i unea că nu este exclus ca pinn ia 
d in altar să fi fost bine citită , Ştefan lucrind , numai in 17-45, 
la pictarea al t arului ' i a timple i (inclusi v a tetrapodulu i). 

35 ln 1706 , partic i p ă la zugrăv i rea ctitor ie i, de la Surpa. 
tele . 

30 Redat , in întreg ime, avind, în drea pt a jos, r e prezen . 
tată o b i seric ă. 

t rec i :i ; : Io n, Roma n, Co nsta ndin, Co nstandi n, 
Dragat ă , Io n, Cotigă , acest e neamur i )) , Dacă 
piesa me n ţ i o n ată , cît ş i aceea cu repreze ntarea 
Sf. Parasch iva, sa u a Mar ie i cu Pruncu l :is nu 
dezm int , pr in pict ura lor, anul 1834, numele 
zugravi lor: Tanasie, Consta nt in :rn , sî nt consem
nat e pe icoana « Dei sis )) , di n veacul ul XV III 49 , 

at unci doar « reîno i tă ». 41 Dacă pe pereţ i, su b 
t e n cu i ală, se află p i ctură nu putem preci za. 
Teme lia l ăra 5 ului , cu ca petele intersectate, 
t ip ul de co nso le , fo rma de plan (d re ptu nghiu
l ară , cu abs ida decroşată, po li go n ală cu cinci 
laturi ), în d ime nsiunile avute , corespu nd mij
locului de veac XV III. Decoru l arce lor de 
s u sţ inere a bo l ţ il o r, al e leme ntelor prispe i 42 

bă nuit doar, poat e fi co nfirmat pr intr-o lu crare 
de res taurare. 
C l opotn iţa , sc undă , pe pil on i, parte în c his ă 

cu scîn dur i, parte desch i să , se aseamă nă unei 
mo ri sau un e i că mări, tot astfe l aşezate. 

Pe ntru forma lor neobişnuită se cuv in a n 
co nsem nate vech ile cruci di n ce în ce mai rare , 
nu at ît cele cu braţe l e c re ~tate în cruce (am in
t ind ngur ine antropomo rfe) , sau în romburi, ci 
ma i ales ace lea ca re , pe stî lpu l vert ical, au pron
l a tă , în grosimea lemnului, o bag h etă intens 
ci-estată . 

:17 Cu sensul de po me n eşte. . 
38 În însemnar ea platn icilor , gr e u descifrabil ă , se citeşte 

num e le : Giurca. 
: o Primul atestat pe o icoan ă , re a l i zat ă cu Gheorghe , 

in 1846 : iar cel ă l a lt , in 1836, la Ceauru (Gorj) , cf. T. Vo i
nescu , op. cit „ p. 99 - 93. 

• 0 Starea de con se r vare nu pe rm ite a aprecia apartenenţa 
sa la seria ico anel o r d in 1745, sau la o a lta d in 1783 , an ce 
pare a fi fost scr is pc ea. 

' 1 Se r es imte la înno ir ea veş mi n te lor şi a ct itorului : 
« boeru Gheorgh e Ciuş eanu şi soţ ia sa ». 

0 imbrăc a te cu scinduri . 

CIREŞU 

La case le înalte cu p i v ni ţă compa 1· t i mentată 
şi locu i nţă cu două încâpe1·i, s-a co nst at at seme
ţia, sub influenţa culelor. A fost ilustrat ă scul p
tura stîlp ilor , ca ş i amplasa1·ea coş ului, specific 
zonei , în faţa acoperişu l u i 1• 

De pe raza comu nei au di s părut , la mijlocul 
veacului nost ru, două l ăcaş uri de lemn: ce l din 
satul de reşedi n ţă 2 ş i ce l di n Jupîneşt i , cu mă1·
tur;a prezenţei, d in 1836, a zugravul ui Simeon 
de la Baia de Aramă" · 

Satul Negruşa 
Casa Trăi lescu ~ 

Seco lul a l XIX- iea: casă îna l tă , văd i nd trăi 
nici a modelu lui cu p r i s pă parţială, pe care 1-a 
Lffmat ş i la parte ru l de p iat ră ş i la etaju l d in 
brî ne (în part e, aparente). Sa la de sus (c u spri
jin pe cea de jos) are pă li mar, în deco1· de oc n i ţe. 
Pe faţad ă se î n a l ţă coşul. 

1 V. Novac, op, cit. , p . 352 , fig . 7 , 11, 13. 
: N . Stoicescu , op. ci t., I, p. 176: R. Creţeanu , Bisericile 

de lemn din raionul Turnu Severin , in « Mitropolia Olteniei », 
XIII, 10 - 12 , 1961 , p. 685 ; A. Pă noiu , op . ci t., p . 218 1i 
p . 207 . 

3 R. Cre ţeanu , op. ci t„ p . 685 - 686 . 
4 A. Pă noiu , op. ci t. , p. 160. 

CORCOVA 
Biserica Sf. Nicolae 1 

A fos t strămutată de cîţ iva an i în comu na 
Opr i şor, satu l Fî ntî na Domnească . 

Satul Cernaia 
Casa î n altă , pe pivn i ţă , cu pr ispa (sa la) loc uin

ţe i , în con so l ă , pe stî lp ii parte 1·ului, a fost ilus
t 1·ată în stud iile de spe cia litate 2

. 

Satul Jirov 
Datorăm lui Ant o n Kaind l imag inea unei case 

de la Ji rov , băt r înă deja cînd a intrat în preocu -

1 R. Creţeanu , Biser ici le de lemn din raionul Strehaia, in 
« Mitropolia Olteniei », 5-6, 1964, p . 404-405. 

2 M. Bratiloveanu.Pop ilian , Locuinţa ţdrdneoscă de pe 
Valea Motrului de jos , in « Monumente Istor ice JÎ de Ard. », 
2 , 1978, p. 87 , fig . 4. 
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parea artistului. Parterul, din buşteni, î l consti
tuia pivniţa : l ocuinţa, din două odăi (şi o si n
gu ră intrare) avea pri .; pă în console, ce se conti 
nua, la unul dint re capete, cu un bal co n, pe 
care se rezema scara de acces, alăturată peretelui 
scurt. Versantul respectiv al acoperişului, din 
blane se prelungea printr-o polată, deasupra 
scări i şi a balconaşului 3• 

Un exem plar ase menea a fost cercetat cu 
un deceniu în u rmă4 • 

În scopu l păstrării pentru viitorime a unor 
mărtu rii arhitecto ni ce, în lemn, au fost propuse 
spre a f1 declarate monumente istorice ce le ce 
s-au mai aflat & • 

Casa Anghel ina Boiangiu 

Este anterioară anu lui 1836 , cî nd era în pr?
pri etatea lui Io n Boiangiu 6 • I mpresionează prin 
structura, autentică, a parterului, din buşte ni 
(a parenţ i ) în cheie rotu nd ă, ce adăposteşte 

jirov. Casa Boiangiu Anghelina. Detaliu din 
structura parterului . 

pivniţa. Prag ul de sus al intră rii la aceasta este 
decorat pe motiv ul d intelu i de lup, în grosimea 
lem nul ui , aripile uşii, largi, flind făcute dint r-un 
singur copac. Etajul, tot din lem n, est e ocupat 
de cele două încăperi ale l oc uinţe i (cu int rări 
proprii). Pe temeiul capete lor, alung ite, ale 
buşte nil or, s-au rezemat prispe pe t oate latu
rile 7• Au rămas pris pa de pe una din laturi le 
scurte şi aceea de pe faţadă, ca şi cerdacu l, ce n
tral, pe care d ă scara de lemn (dispusă lateral). 

Pivniţa Dumitru Gologan 8 

Secol ul XIX (aseme nea parte r ului casei Boian 
giu), din buşteni , în cheie rotundă, cu capete 
alungite . Temelia ca şi bîrna de coroan ă, cont i
nuate pe faţadă, co nstit ui e e leme nte le de bază 
ale unui adăpost la rg pe stî lpi . 

Casa Eugenia Jiroveanu 9 

Secolul XIX; pivniţă, din cărăm id ă, cu ele
me nte de apărare (numeroase metereze); 
l ocuinţă din lem n, cu două încăperi ş i sa l ă 
(prispa) în conso le. 
Lăcaşul de lemn, strămutat io, a fost î nl ocuit, 

în 1833 - 1835, prin cel de zid , monument isto
ric. Din acea vreme dăinuie şi casa întărită, în 
întreg ime, din zid, a lu i popa Stan 11 (acum 
Alexandru Jiroveanu) 12

• 

1 A. Pinoiu, op, cit., p. 167. 
• M. Bratiloveanu-Popilian, op, cit., p. 86 , r., . 1 - 2. 
1 Cu mai mult de un deceniu fn urmi ctnd 1-a lucru la 

lmbunld.ţirea evidenţei monumentelor istorice. 
' Numit printre ctitorii renovlrii de la 1836, a bisericii 

de lemn de la Pirvule,ti , cf. I. Popescu-Ci lieni , op. cit ., 
p. 542. 

7 Celelalte au fost desfiinţate cu prilejul lnlocuirii şindri· 
lei cu olane la acoperi, . 

1 Lista de propuneri prevedea 'i pivniţa Giurumescu 
Constantin, pe care nu am aflat-o în teren . 

' Nu este tn evidenţa monumentelor i•torice . 
10 lntli la Cernaia, apoi la Uniureni . 
11 zu,rhit 1n tabloul vot iv, 1835, printre ctitorii lica· 

1ului. 
11 ln1crill pe lista cu propuneri de monumente. 

Satul Pirvuleşti 

Bise r ica Sf. Nicolae 13 , reparată în 1836, în 
stare rea la 1940 ş i prăbuşită în 1953 - 1954 
dispare curînd după aceea. Îi amintim e lemen
tu l de mare răspîndire la ctitoriile, în lemn de 
la sud, nord şi răsărit de Carpaţi - brîu « în 
frî nghi e » ce- i înconjura pereţi i , rid icî ndu-:;e 
apoi pe cad rul int răr ii . Nişa prosom id ie i era 
de forma unei cutii, în afara J'lerete lui de nord, 
spriji ni tă pe do i stîlpi asemenea celei văzute 
la monumentul de la lclăr . zel (Mu reş) 14 ,cu 
care dVea co mun ş i decoru l, am int it , a l brîului 
şi ancadramentului 15 • 

l:I I. Popescu- Cilieni, op. cit . , p. S-i2 ; R. Creţeanu, op 
cit., p. 406 . 

a La care din picate s-a renunţat , cu prilejul luc;rlr ilor 
de strimutare (se pbtreazl imacinea foto&raficl la 
O.M .A.S.1.) . 

16 I. Cristache-Panait, Biserici de lemn , monumente ista· 
rice din Episcopia A/ba Iuliei, p . 230. 

DUMBRAVA 

Satul Albuleşti 1 

Aşezat pe dealul şi va lea cu ace laşi nume, 
a ţ inut de plasa Dumbrăvii , flind alcătuit din tre i 
cătu n e (Padina, Dea lul Mare, Mărceni) cu 335 
case 2 • 

Biserica Sf. Nicolae 3 

Este cu mult mai veche decît anul 1804, men
ţionat în bib liografle 4 , aflrmaţie ce se bazează 
pe structura sa arhaică. Reprezintă una din ce le 
două biserici 5 pe care le sem na l ează la 1790 

Biserica din A/buieş ti în vara anului 1988. 
Îmbinare pere ţi la biserica din Â/bu/eşti. 

O. Specht 0 • Bîrnele, din stejar, sî nt aşezate 
direct pe pămînt, doar uşoara dispunere, în 
afară, a cele i de jos marcînd ideea tem~liei . 
Îmbinările, în coaaă de rîndunică sau drepte. 

l N . Stoicescu, op. cit ., p. 28-29. 
21 N . O. Spineanu, op. cit ., p. 2-3. 
:1 Propusi a fi declaracl monument istoric. 
' N . Stoicescu, op. cit., p. 28 - 19; I. Popescu-Cilieni, 

op. cit. , p. H3 ; R. Creţeanu, op. cit. , p. 390. 
G Cealaltl va f1 fost înlocuicl , prin aceea, cot din lemn, 

do la 1908, ln stare de nefolosire . 
1 A. Pinoiu, op, cit., p. 118. 

Console de la biserica din A /buieşti . 
Elemente din prispa biseric ii din A/buieş ti. 

magine din cim itirul de la A/buieş ti . 

sînt împănate cu melci (cuie lemn), consolele. 
uşor cioplite, dau ech ili bru şi rezistenţă con
strucţiei prin masivitatea lor. Golurile de fereas
tră sînt din perioade diferite 7 , aparţinînd înce
putului fii nd luminatorul (0,18/0,8 m) de pe 
estul altarului. l-au urmat, poate la 1804, cele 
cu dimensiunile de 0,16 m/0,17 m., cea de la 
diaconicon fiind mărită ulterior prin jertflrea 
unei inscripţii , cu litere chirilice de veac XVIII 8. 

7 Cele mai recente, poate 1882, la navl cite una, nord 
1i sud, 

1 R. Creţeanu a citit anul 1814. No i nu am aflat declt 
plrţi de cuvinte. 

31 
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Lăcaşu l înfăţişează planul d re ptunghiular •, 
cu abs ida decroşată, polig o nală cu cinci laturi 10• 

Decroşul est e dat de «bondoc» (un monta nt 
verti cal), în a l că rui ulucu (de pe o parte şi 
a lt?) se fi xează c leturil e bîrnelor 12• 

ln elevaţia inter io r ul u i a existat, la origine, 
o boltă comună peste naos şi pronaos, ulterior 
interve nind (poate din cauza stări i de conser
vare) 13 un tavan peste pronaos 14 • Naos ul este 
acoperit cu o boltă în leagă n, susţi nută de arce 
ce descarcă pe o bîrnă . Bolta, de ace i aşi formă , 
din traveea de vest a naosului, se intersectează 
cu fîşiile curbe , marcat e de nervuri. 

Prispa, de pe latura de vest, a re fruntar ul 
c restat, pe motivu l străvec hi «al coarne lor de 
ber bec» rn iar stî lpii 10 scu lptaţi (capitelul în 
formă de coro l ă ; fusu l de secţ i une po l igona l ă , 
iar la bază « mărul » şi brîie pe motivul dinte
lu i de lup, ca ş i la partea de sus a capite lului ). 

Va fi fost săpat un văleat , de seco l XV III t im
puriu, în cadrul intrăr ii dar a dispărut odată 
cu acesta. Ştirea despre lucrul bisericii la 7313 
(1803-1804) se datorează grămăticului ce " 
î nsemnat-o pe nle de carte 17

• 

Dintre datele incizate pe e lementele faţadei, 
cea ma i veche est e 7319 (181 1 ), pe uşci o rul 
intrării , deasupra sa fii nd aceea din 1882 martie 
11, privind pardosirea bisericii «c u che ltui ala 
satului » . Vă l eatu l 7349 (1 8"11) a l menţ iunii lu i 
Mihai Mirunescu 1 8, ca ş i a lte le , se afl ă pe bîr
ne le din dreapta i ntrăr ii . Pe uşă 1 9 este incizată 
o pajură bicefală 20, din păcate ră u co nservată , 
ca ş i însemnarea a l ăturată , din care pare a se 
desprinde « zug ». (zugrav). 

Mo len iile, st inghiile cu decor flora l, ce sepa
rau frizele , o poal ă de icoană, amintesc tîmpla. 

Biser ica « monument » se află în stare de 
ruină 21, în cimitirul sălbăt i c it 22

, pe care- l deser
veşte, exclusiv de opt decenii, Se impun e sal 
varea sa prin l ucrăr i de co nservare. 

Satul Dumbrava 23 de Mijloc 

Biserica Sf. Paraschiva ş i Sf. Gheorghe 

A fost co nstrui tă în anul 1909 24 , recuperîn
du-se , după şti inţa localnicilor , mater ial de la 

Dumbrava de Mijloc . Pridvorul bisericii. 

cea anter i oară, aflată pe un deal 26 • De dimensiuni 
ampl e , înfăţişează un plan dreptungh iu lar cu 
absida, decroşată poligona l ă. Pe vest are un 
p r id vo r cu stî lpi crestaţi pe şase feţe, capitelele 
şi bazele în formă de corolă. 

Ceea ce, fără dubiu, provine de la l ăcaşu l 
stră moşilor, argume ntînd trad iţi a, sî nt preţ i oa-

32 

se le piese de timplă: icoana de hram a Sf. Gheor
ghe pe cal o morind balaurul; Maria cu Pruncul; 
panoul («poala » de icoană), cu acv ila bicefal ă 2

tl 

şi ra mul ca circe i "7
• Au fost realizate 28

, după 
mi jlocu l seco lului al XV III -iea, de un zug rav 
al căru i har a fo st culti vat sub îndrumarea pale
tei brîncove neşti . 

Satul Dumbrava de Sus 
Biserica Sf. Gheorghe şi Ioan Boteză

toru I "9 

Acoperişul de b lane (şi ndril ă) 30 ca şi bolţile 
au fost doborîte demult 31 , răstimp ce poate fi 
'!preciat după robusteţea copaci lor din nevă 32

, 

ln semnal ă rile bib li ografice, ridicarea i i este 
fixată între 1820 - 1824. iar strămutarea, 
în 18"1 8, din a lt punct de hotar 33. 

Din pi sa nia de pe timp l ă 34 rei ese c la r că anu l 
1820 marchează un moment în derularea exis
tenţe i . Textul scr is cu vopseaua zugravului 35 

consemnează că : «această sfintă bi ~er ică s-au 
făcut cu ajutorul lui Dumnezeu ş i cu al sfî ntul ui 
hram mare lui muce ni c Gheorghe, la î nce putul 
sfi ntului l ăca ş. Al doil ea 36 am rugat şi pe sfete 
Ioa n Botezătorul, ca şi Ioan Cotîrţa şi cu ajuto r 
de la fraţi, au ajutat în z il e le prea î nă l ţatu l ui 
dom n A lexa nd r u Şuţu Voi evo d, leat 1820, Calotă 
Florea, Co nsta ndin » 37

• 

S-a păstrat, prin popor, i n formaţia că l ăcaş ul 
a fo st strămutat din « pi sc ul Vărăd i e i », î n aju
nul răscoa l e i lu i Tud or Vlad imirescu , info rmaţie 
ce se coro borează cu pisa nia, mai sus e nunţată . 
El este unul din cele două exi stente în 1790, 
la Bă lţaţ i 38 (a l do ilea fiind acela de la care au 
provenit piesele de la Dumbrava de Mijl oc). 

Bîrne le, de stejar, ale pereţilor suprapun o 
temelie uşor în decroş, cu capetele accentuat 
alungite, cu o generoasă crestătură cu r bă, ca 
şi a consolelor. Planu l este ace la intîl nit la Albu-

' Nava : 7,3 0 m/4,95 m. 
lO laturile absidei, doul cite dou ă egale : 1 ,75 m şi 

1,82 m, iar cca de est de 1,62 m. 
11 Şanţ vertical. 
11 Jn ti ln it la casel e vechi din zona de cîmpie , cf. Viorica 

Toitulea, Consideraţii asupra locuinţei din cimpia de sud.est 
a Mehedinţilor, în «Studii ş i Comunid.,·i Etnografice » , 
Craiova, 1974, p. 52. 

18 Clopotniţl nu are. 
te Rl minind deasupra podinei timpanul pe retelu i despir

ţitor, dovada î n ă l ţimii anterioare a bolţ ii pronaosului. 
16 Reglsit pe întreg teritoriul ţării , la case fi biserici, 

pe ţesături. 
io Din cei patru (liber i, î nfipţ i in cep în ta lp3) au rămas 

doi, unul origina r. 
11 Prin doul însemnări: « la leatu 7313 s-au isprăvit sr. 

biserică. din Albul eşti în zi ua de sfintu Andr ei şi tirnosid 
de protopopu Matei ot Vl ădaia »: « la leat 7313 d e cind 
s-au făcut sf. biserică din Albul eş ti şi am scris cu Buştc ce 
mă aflam grimă.tic atunci, ca sl se ştie » , d . R. Creţeanu, 
op. cit., p. 390. Termenul făcut defin ea şi o lucrare de reno
vare. luat! de jos, de la temelie. 

H D in neamul ctitoricesc. 
111 Două fo i late , prinse prin cuie de lemn . 
20 lntr-o execuţie naivl, trupul aduce mai curind cu tl 

unu i cal de mare. Autorul se va fi inspirat de pe un panou 
pictat aseme nea celu i de la Dumbrava de Mij loc . 

21 Slanele acop e r işului se mai ţin ici-colo ; birn c lc de 
jos, parţial îngropate. 

n Crucile vechi ale acestuia si nt inel numeroase, fie din 
ce le m:i.runtc cu braţe l e crestate, fie din cele mari , cu 
dubl e braţe între care intervin cruci crestate, în genul 
celor d in zona Balşului , şi a l unor troiţe (la Balta , un 
exemplar). 

23 Comuna Dumbrava se num ea Bă l1 a1i (de la dealul 
Bă l ţaţilor) . A preluat numele pl asei, cu minunate dumbrăvi, 
din care a făc ut parte (N. D . Spineanu, op. cit., p. 111 -
119). 

2" « Anuarul Mitropolici Olten iei » , 1941, p. 448. 
25 care, prin exti nd ere, a intrat în raza comunei B icleş . 
21.1 Lărgeşte gama de obiecte pe care acest motiv heraldic, 

intrat în stema Cantacuzinilor, este reprezentat (elemence 
de arh itecturi, pisan ii, pietre de mormînc , uşi, s feşnice , 
păpuşar de coş ş.a .) . 

27 Motiv antic, prel uat de meşter ii crest3rii lemnului 
(Lunca„Hunedoara, Şilea-Mureş) sau de cei ai piecrci (Pas3„ 
rea - Ilfov). 

za gîndul înt reg ind ansam blul din care au făcut parc e. 
::& A fost prop usă pe lista monumentelor istorice (faza 

1968) , dar nu mai figurează în cea actuală; se cuve nea dre„ 
gerea şi nu ign orarea, 

30 Partea de vest s-a pră buşit peste pr idvor, la p ăm i nt 
fiind, i se mai citeşte conturul poligonal . 

31 Vrind parcl a contrazice afi rmaţia pr ivi nd perisabili · 
tatea le mnu lu i. Rezisd ş i cosoroaba streşinii , d easupra 
pe re1l lor. 

ua În 19"40 nu mai era în fu nqie, fă ră a fi fost înlocuită, 
cf. « Anu aru l Mitropolie i Olteniei» , 1941 , p. 448 . 

33 N . Stoicescu, op. cit., I, p. 56 ; I. Popescu„Cilien i, 
op. cit., p. 541 ; R. Creţeanu, op. cit., p . 391. 

34 Loc ce marchiază, î ndeobşte, o pictare sau renovare. 
" După împodob irea tlmplei. 
:ie în sensul de : l a a doua refacere, renovare. 
37 R. Creţeanu , op. cit. , p. 391 (acum ilizibilă), 
18 A. Piinoiu, op. cit., p. 118. 

Dumbrava de Sus. Biserica prăbuşită (imagine din 
1988). 
Detaliu îmbinări de la biserica din Dumbrava de 
Sus. 

Ieşti 39, pereţi i lungi ai navei 40 fi ind îmb inaţi 
în glet uri , cu cei ai a ltarului 41 • 

Un aspect important, deja rema r·cat , îl con
st ituie forma pdl i go nală a pr idvor ului , de pe 
vest 42, ce şi-a aflat, des igur, modelu l în vreo 
ctitorie înaintaşă 43 , mode l specific românesc , 
cu vitalitate î n zo nele conservatoa r·e de trad i ţ ii 
a le ţăr ii (H un edoara , Mo ld ova) 44 • 

Elemente le p ris pei, cosoroabele, ci o pi ite , ca 
ş i pragurile de sus a le int răr· il or, sî nt prevăzute 
cu arcade în aco l adă , iar ce le a le stî lpilor '15 

(ca pitel e, baze ş i fus) subliniate prin brî ie în 
dinte de lup. 

În poiana năpădită de ferigă, în tovă răş i a 
cîtorva cruc i de piatră 40 , valorosul monument 
rezistă în ruină . 

311 Alee analogii : luminato rul de pe eseul absidei, cit şi 
ce l de pe sud, cu o blon . 

• 0 dimensiuni : 6 ,59 m/4,30 m. 
41 Lăţ imea « bondocu lui » (monta ntul vertical) este fi 

aici de 0 ,48 m ; lat urile absid ei , intre 1,50m - 1 ,88 m. 
' 2 laturile de sud şi nord, 0 ,70 m; sud-est, nord-est, 

1 ,20 m ; est, 2 ,15 m. 
43 Satul este menţion a t documentar in 1483 , d . N. Sto/„ 

cesc u, op. cit. , p. 56 . 
" I. C ris tache-Pana it , Biserici le de lemn din Episcopia 

Aradului (judeţe l e Arad ş i Hun ed oara), notele 77 -81 
(lucrare sub tipa r) ; A . Pănoiu, Un monument necunoscut 
de arh itectură popu/ară vilceand, in « Buletinul Monumente
lor Istorice », 2, 1970, p. 69 -70 . 

' 5 Mai e l eganţi, prin svelteţe, decit cei de la Albul eş t i . 
" Din 1864, 1888 , în genu l celor de la Valea Ursului . 

:;~n1~ ~~u:~ţ.ă , sculptate cruci cu braţel e în «brlduţ > 
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FLOREŞTI 

Satul Zegujani 

A fost remarcată t ra diţia porţ i lor, dar şi starea 
lor precar·ă , ce le vesteşte di s pa r i ţia. Sî nt alcă
t uite din poartă mare şi portiţă, sub acoper i ş 
unitar , avî nd fru ntarul şi pilaştri străbăt uţ i de 
chenare sc ulptate (cu domi nai-ea « frîngh iei » 1). 

Lăcaşu l de le mn a fos t strămutat , după 1835 
(cî nd a fos t în loc uit prin ce l de zid) , la Valea 
Mîn ăstirii, com un a Cătu n e l e 2 (Gorj). 

1 V. Novac, op. cit., p . 353 , flg. 47 . 
2 R. Creţeanu, Biserici de lemn din raionu/ Baia de Aramd, 

în « Mitropolia Olt eniei», X I, 5 - 6 , 1959 , p . 294 . 

GRECI 

Satu I Sălătruc 1 

Biserica Naştere a. Maicii Domnului 2 

Anul 1740 al înăl'ţă r ii e i 3 îşi află martori de 
încr·edere. Prin dispunerea în uşor de c roş a 
bîrne i de t eme i ca ş i prin alungirea, la îmbinăr i, 
a capete lor ce lo r· ur· mătoare , pereţ i lor Ii s-a 
as igurat stabilitatea. Cosoroaba est e alătur i pere
ţi l or, pentru o streaş ină l argă , în ace l aş i sco p 
fi ind mu lt a lungită coroa na (capăt ul ei, cu o 
ciop litură curbă ş i cu ie de lemn) . Înfăţ i şează 
aceeaşi formă de plan .(dreptunghiu lar , cu abs ida 

Biserica din Sălătruc ş i clopotniţo. 
Biserica din Sălătruc. Stîlp de prispă ş i perete 

nord. 

I coană (detaliu ) de la biserica din Sălătru c. 

puţin în dec ro ş , po ligo nal ă cu cinci latu ri) 4 

ş i ace la ş i pr-ocedeu, în cletur i, de legare a nave i 
de altar. La in terio r peretele de s părţ itor (pro
naos - naos) a fos t plin pîn ă de curînd , sistemu l 
de bo ltire 6 sufer in d şi e l reface ri. 

Cosoroabe le prispei (de pe vest) sînt crestate 
în lob i ş i aco lade , marcate, pe intrados, prin 
puzder ia de ş ă nţuiri, drepte sa u în X, mărgi
ni te de motiv ul dintelui de lup . Stîlpii o ri gi
nar i 0 sî nt scu lptaţ i în registre: cap ite lu l si baza 
cu b răţă ri ş i volu me geomet r ice, fu sul prin 
teşirea muchii lor. 

Se a l ătură mărtur iil or din veacu l al XV III- iea 
fr ize le de icoa ne ale tîmp le i (d es părţite prin 
stinghii cu decor floral). Se remarcă (fi in d mai 
bine co nservate) icoa nele cu busturil e aposto
lil or, a căror pater nitate o punem ' în seama 
zugrav ului întîlnit la Dumbrava de Mijl oc. 

Preze nţa la Să l ăt ruc a unui a lt arti st , spre 
fine le seco lului sau la începutul ce lui de-al XIX
iea, o atestă două icoa ne din pr-o naos : Ar·hangh e
lu l Mihai l; Sf. Ni co lae . 

În 1864, în zi le le domn itoru lui Alexandru 
Ioan Cuza s-au preînnoit lăcaşul , după cuvi ntele 
pisani ei 7

• Atunci s-au t e ncuit, la interior, pere
ţi i, pi ctaţi ca ş i reg istrul împărătesc , de către 
zugrav ul Ioa n. 

Interve nţiile recente i-au prejudiciat înfăţ i 
şarea 8 , dar nu i-au mod ificat stru ctura. Izo lat , 
pe dea l, în in ci nta cu pometul ş i pacea mormin
t e lor 0 , l ăcaş ul, sub acope r· i ş cu pante abru pte , 
formează cu c l opot ni ţa un ansa mb lu ce degaj ă 
o pat r ia r h a l ă armonie. 

1 Aşezac pe dealuri şi v ăi. A (5.cuc parte d in plasa Motru
lui de Jos, formind comun ă cu satele Blidaru şi Vărgata 
numărind 360 case, d. N . D. Spineanu , op, cit. , p. 252 -
25 3, 

li Propud pentru lista monumentelor. 
3 I. Popesc u.Ci lieni , Biserici de lemn, i n « Mi tropolia 

Olteni ei », nr . 8-9, 1956, p. 542. 
4 Dim e nsiunile navei : 7 ,85 m/4,77 m: lacur ile absidei 

int re 1,65 m - 1,92 m; fapt de est a montantului ; de la 
decroş 0 ,45 m, 

5 Boltă semicilindr i că peste pronaos: semici lind rid. 
reco n struită di n scin dur i peste naosj peste a ltar o a l cătuire 
din fişii curbe, s uprafaţă înclinată, fişii curbe. 

° Cei de colţ (ce i l a lţi înlocuiţi) . 
7 Care nu preve de o altă categorie de lu crări în afara 

ce lor de zidărie (respectiv tencuirea). timplărie (strane). 
z ugrăvire . 

8 R. Creţeanu, Biser icile de le mn d in raionul Strehaia, 
în Mitropoli a Olte niei , 5 - 6, 1964, p. 408-409 (soclu : 
tablă peste acoperiş) . 

11 Aflăm şi ai ci dceva cruci de piatră, secolul al X IX-iea 
(una din 1837) , cu brăduţi pe braţe . 

GROZEŞTI 

Satu I Cîrcen i 
Face parte dintre aşez - r il e tr·ase în vale, de 

pe dea luri, în spe cial de pe ce l al Pleş cote i, 
unde se afla înainte de regulamentu l orga ni c 1 . 

Ş i aici, p i v niţe ş i co nace au fost stră mutate la 
linie. 

Conacul Jianu (ult imul propr iet ar Speran
ţ a Turcu). 

A fost ed ifi cat la început ul secol ului al XIX- iea, 
pe dea lul Surlei, de unde. a fos t stră mutat pe 
actualu l loc, după mi jlocu l aceluiaş i v e~c 2. 

Re pr·ezintă casa î n a ltă pe do uă ni ve lu r i, din lemn 
(bîrnele sî nt fie rotu nde, fie ciopli te pe două 

1 N . O. S pin eanu , op , cit . , p. 60-61 . 
a A fost renovat atunci (tencuirea în parte, a pereţilor) , 

iar recent, s-au operat : tablă În loc u l bl ănilor ; tencuirea 
podini lor , grinzile semiingro pate. 

Cîrcen i. Casa jinaru . 

Ima gine parţială a să lii de la casa jfnaru din 
Orceni . 

Detaliu din str eaşina casei jînaru. 

sau patr u feţe). La par·ter sînt pivniţa şi pri spa, 
cu stî lpii liber i (ciopl i ţi pe mu chii), cu scara de 
acces în reazem pe una din cosoroabele late
ral e 3 • Locu inţa de la et aj (cu d ouă încăper i şi 
o s ingură înt r-a re) este s upra l ărg ită în co nso le , 

3 Amint indu-i pe cei de la l ăcaşu r i l e d in Dumbrava ş i 
de la S51 ătruc. 
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pe capete le gri nzilor şi podini lor de la pivniţă. 
Pr ispa, şi ea mai largă decît cea i nferioară, are 
stîlpi sculptaţi (capitele şi baze în formă de 
corolă , alte volume înflorate cu crestături în 
d inte de lup, iar fusul de secţiune circu l ară) şi 
palimar decorat în trafor, Toate grinzile casei 
au capetele (sub cosoroaba streşinii) tratate 
în forma conso lelor, prin cioplire în unghi drept, 
pe faţa consolei, fiecare din cele şapte trepte 
fiind marcată prin şiraguri de crestături adînci . 

Conacul Jianu este îndreptăţit a fi trecut în 
lista monumentelor istorice şi cu vremea adus 
la aspectul originar prin înlăturarea te ncuie li
lor şi revenirea la învelitoarea d in şi n drilă. 

Satul Şuş i ţa 

Biserica Sf. N ico lae 4 

Anul înălţării este 1704, iar al ce lei mai de 
seamă renovări, 1883°. 

Teme lia , în uşor decroş, aşezată d irect pe 
pămînt, pr i meşte suprapunerea de bîrne, iscu 
sit îmbinate în coadă de rîndunică. Conso lele 

Tmbinări şi console de la biserica din Şuşiţa. 

Cosoroabă de la prispa bisericii din Şuşiţa . 

amp le (mergînd, în lungime pînă la 0,80 m) au 
prof/latură diferită, de la bîr nă la bîrnă, suges
tivă fiind aceea «a capu lui de cal» 6 • Se înscrie 
în tipul de plan dreptunghiu lar, cu absida decro
şată (prin mij locirea mo ntantu lui) po l igo n ală, 
cu cinci laturi 7

• 

În elevaţia interioară se constată o boltă, 
în leagă n, peste navă, susţinută de arce şi o 
intersecţie de semici lindru şi fîş ii curbe peste 
altar. 

Sculptura lemnului îşi are la Şuşiţa preţioase 

' Propu să pent ru lista mon ume nte lor istorice. 
6 N . Stoicescu, op . cit. li , p. 625. Jnvel itoarea d e ta bi i 

este recentl. 
1 Aceleaşi ciopl ituri şi accentua tă înti nd ere o au f Î 

ca petele de sus ale pereţilor des părţitori. 
7 Nava: dimensi uni 8 ,SOm/4,3 mi d ecroş ul 0 ,31 m ; 

laturile absi dei intre 1 ,60 m - 2,16 m. 

mărturii în: cosoroabele şi fruntaru l prispei, cres
t ate şi înflorate; stenapi i (p i laştri) de la pere
t ele de vest; stîlpii prispei , cu capite lul în forma 
unei figurine antropomorfe. Ornamentu l deco
rat iv de bază este ce l cu izvod a lveo lar, grupat 
î n «pomul vieţii», după un mode l întî lnit pre
tutindeni în arta popu l ară românească. Cadru l 
intrăr i i este şi el scu lptat, dar de sub tencuială 8 

răzbate numai, pri n puterea profi lului , chenaru l 
în « frînghie ». 

La 26 octombrie 1883 a luat sfîrşit lucra rea 
de re novare cu cheltuiala săteni lor ş i a veci
ni lor. A fost tencuită la interior ş i p i ctată de 
Atanasie Nicolae şi Marin Muşatescu, din acti
vitatea lor doar icoane le din pronaos şi uşile 
diaconeşti neresimţindu-se de intervenţii ulte
rioare. 

Casa Popescu (fosta casă parohială) 0• 

Datarea î i poate fi stabilită printr-o restau
rare judici9asă 10. Poate aparţine seco lului al 
XV III - iea. lnfăţişează planul arhaic, a l _prispei 
parţiale, în faţa «case i mari» şi a celarului 
(supralărgit). Pereţii sînt aşezaţi parte pe coastă 

Detaliu din prispa bisericii de la Şuşiţa . 

Şuşlţa . Stflp de la casa fostă paroh ia lă. 

parte pe soclu, în de nivelarea terenu lui . Stîlpul 
de co l ţ a l pri spei este sculptat, cupr inzî nd volume 
tronconice separate pri n brăţări sau şa nturi 
cu _bordurile crestate pe motivul dinte lui de fup. 

ln secolul următor, probabil pe la 1880, i-a 
fost adăugat cerdacu l (în faţa prispe i) cu stî lpii 
pro fi laţi şi pali mar cu decor de ocniţe, pe soci u 
de cărămidă. Acoperişul păstrează, parţial, înve
litoare din şindrilă mare (blane). 

Casa parohial ă şi lăcaşu l co nstituie un auten
tic ansamblu de arh i tectură populară, ce se 
cuvine a fi pus în valoare. 

8 restul p ereţi lor , la ex terior , birne apare nte . 
11 A fost locuid de preotul Ion Popescu . A t recu t în 

propri etatea fam il iei, în sch imbul unu i teren . 
lO ln primul rind , înllturindu-ce tencu ie lile . 

ILOVĂŢ1» 

Informaţiile scrise, materia lele iconogrance 
privi nd mărturiile de a ici a le artei lem nului le 
sporesc sensul istoric-extrema lor regăs i re în 
teren . 

Imagini de arhivă 2 păstrează casa joasă cu 
mode lul arhaic a l pereţ i lor cu cot. Prispa cu 
stî lpii ciopl i ţ i şi fruntaru l intersectat î n conso l ă 
cu grin da principală (în arcad ă), de păşeşte ti nda 
parţia l ă. Coşu l se î n a l ţă pest e acoperişul de 
ş ind rilă mare (blane). Fruntare le şi stî lpi i erau 
îm podobite prin crestare, văd in d u -se preferin· 

Prispă de casă din //ovăţ. 

Elemente de prispă de la /lovăţ. 

ţele pe ntru chenare le pe mot ivul d inte lui de 
lup, ca şi pentru «măru l » , reliefat în grosimea 
lemnu lui. 

Conacul de dea l (casa î n altă pe două caturi 
din lemn) este ilust rat 3 p ri n exemp laru l stră
mutat la I in ia sat ului. Prispa (sa la) et ajulu i, în 
co n s olă, se supralărgeşte, în part ea a doua a 
faţadei, căpătîn d as pect de foişor; scara de acces 
lateral ă . Păl i marul, cu bordura crestată în va l 
şi grinzişoare peste linia de întî lnire a scîndu
rilor, este întocmai cu acelea de la vechi le case 
harghitane. Cercetările au sem na lat şi casa 

1 Pe valea Coş uştei, dom inat de dealur i, Munţi i N lvaţului 
î l despart de Balta . AH.cut parte d in piua Cerna, d . N . O. 
Spineanu , op . cit„ p. 155 - 157. 

2 Fototeca Inst itu tului de Istor ia Art e i inv. 29 . "477 -29. 
-479 (d in 1961). -

3 V. Novac, op. ci t. p. 352, fig . 31 ; M. Brat iloveanu-Popi
lian , Aspecte ole construc ~ iilor vi t icole li pomicole din nordul 
Mehedin ţilo r, ln « Mu seum », Gol eJti-Ari eJ, 1978 , p. -465 
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înaltă cu prispă şi foişor central peste un spaţiu, 
cu uşă de intrare 4 • 

Pivniţa are o singură încăpere amplificată 
prin prispă şi ocrotită de coardele de viţă, 
cercetătorii reţinî ndu-i înfăţişarea 6 • 

Di ntre exemplarele de case joase di n llovăţ, 
casa Barbacioru 6 a beneficiat de atenţie spo
rită 7

• Propusă a f1 declarată' monument istoric, 
nu a obţinut o conservare in situ. A fost demon
tată şi transportată la Ş i mian în vederea unei 
restituiri muzeistice. În 1982, î n că în sat, i-au 
fost adu nate î ntr-un studiu competent 8 , însu
şirile, forma, elementele constructive şi decora
tive. S-a insistat asupra crestăturilor, de pe 
grinzi, cosoroabe, fruntar, stîlpi 9 , pe motivul 
di ntelui de lup, pe imaginea stilizată a capului 
de cal, a măru l ui. 

Pentru morile de apă a fost trecut în evidenţa 
monumentelor un exemplar de la Dî l boc i ţă; 
coşu l morii avea, de o parte şi de a lta, repre
zentate frumoase capete de cai 10• 

Satul Racova 

Bise r ica Sf. N ico lae 11 

Despre ea anuarul 12 menţionează: « con
struită din lem n în 1878 ». Redăm, pentru a 
preciza natura l ucrării d in acea vreme, con ·ţi
nutul pisaniei de pe perete le exterior al pro
naosului: «La anul 1876 iunie 15 s-a reparat 
această sfîntă biserică precum se vede cu toată 
cheltu ia la dum nealor locuitori lor din acest 
cătun Racova, ajutorînd şi alţi provoslavnici 
creşti n i şi din alte păr·ţ i pentru a lor veşnică 
po!llenire . Pictor Ioan Pocruian, judeţu Gorj » 13• 

ln viaţa lăcaşului avusese loc un eveniment 
şi cu un sfert de veac înapoi, de atu nci, di n 1850, 
fi in d datată tîmp la 14• 

Sub haina renovărilor 16 dă i nuie ct itoria megie
şilor, e lemente preţioase răzbind de sub ten
cuială. 

Pereţii, din bîrne de stejar, înscriu un plan 
dreptu nghiu lar cu absida, decroşată, pol i go n a l ă, 
cu cinci laturi. Nişa proscom idiei a fost reali
zată prin împi ngerea, în exterior, a părţii supe
rioar·e a laturii de nord 16• 

Procedeu l acoperir ii spaţiului interior este 
ce l al bolţii semici lindrice peste navă, retrasă, 
pe o bîrnă, de la linia pereţilor; boltă sem ici
lindr i că şi cinci fîşii curbe (cu arce şi nervuri) 
peste altar, bănuindu -se sistemul de îmbinare, 
în coadă de rîndunică , al bîrnelor alcătuitoare. 
Arcul naosu lui este străbătut de chenare în 
dinte de lup . 

Capete le bîrnelor de sus ale pereţilor (de 
vest şi cei de spărţitori ) ciopl ite pe profil curb 17 

au feţele decorate, prin crestări drepte şi în X , 
cu motivul dinte lui de lup. Alte e lemente orna
mentale vor ieşi la iveală o dată cu lucr·ă rile 
menite a da monumentului, de veac XVII I, 
înfăţişarea originală. 

Poarta de tradiţie (pe uliţa bisericii ). 
Poarta mare şi portiţa, cu monta n ţi înlocuiţi 

şi cosoroabă (pragu l de sus) rămasă de la cea 
anterioară, secolul a l XIX-iea, sculptată cu rozete 
şi chenare, pe motivul dinte lui de lup. 

' A. Pă no i u , op. ci t ., p. 169 (parte rul pa r e d in pia crl). 
5 V. Novac, op. cit., p . '46'4. 
6 Fa milie d e başti n ă din cl t unul Racova (pr intre ctitor ii 

pri nci pali) . 
7 V. Novac, op. cit ., p. 35, fig . 18-20 ; A . Plno iu, op. ci t ., 

p. 135, 151 . 
8 Georg e Bo rdei, Şt efa n L3pe dat, Contrib u ţii la cunoo~

tereo arhitectu rii populare meh edînţene de pe Va lea Coşuşte i, 
Caso 8arbacioru, in « Dro be t a», VI , 1985, Dr o beta-Tu r nu 
Sever in, p. 289 - 297. 

8 Anal ogii cu cei amintiţi, d in fotot eca Instit u t ul ui d• 
Istori a Ar tei. 

10 Geo rgeta Ni ţ u, Tipuri de « (intini » fn clteva sa te din 
Mehedinţi , in « His tor ica », III, Craio va, 1974, p , 258, n. 12. 

ll Pro p usă spre a fi clasatl ca mo nume nt istor ic. 
13 o: Anua rul Mit ro pol iei Ol te n iei», 1941 , p. 503; Biblio · 

gra fia lui N . Stoicesc u nu mc n ţi on eazl localitatea . 
13 Pentru acest mome nt sau pe ntru ce l d in 1850, este 

pomel nic ul , in litere chirilice, d in a ltar (multe nu me). 
14 Compusl d in : R ăs t ig n i r ea şi mol en iile; p r oo r o ci; 

apostol i; pra"I n ice; regis t ru im p ă r3tesc ; pa no uri flo ra le 
între i n t ră r i. P ictură de factu ră po pulari. Pictu ra mu r a li, 
su pusă « r e novă r i lo r», poate în 192 5 . 

l & O re paraţie, la 1925 (d e at unci tab la pes t e « bl a ne »,i 
tencuirea p ereţi l or la exterior : înzidirea pafimaru lui. Po· 
me lnicu l aces t ei lucrări cu pri n de po ate t oa t e fami liil e 
sa tu lui, ln fr unte cu lamandi şi Barbacio ru. 

Ul Nava : 7,30m/ 5,1 0 m; laturile a bs idei înt re 1 ,SOm -
2,25 m : d ecroş, la r egistru de jo s, 0 ,44 (ulte r io r, lnzi d it 
pe nord); 0,10 m la cel de sus, nord . Mburi luate c u ero · 
sl mea stratu lui de tenc uiall. l n llţimea : 1,73 m. 

" La fe l cioplite console le de la obsi dl (capi t ul , fo arte 
alung it , al birn ei de sus) . 

C asa Ghe org he Moţ 

Secolul al XIX-iea; pe soclu de piatră, cu beci 
parţial, în panta terenului. Pereţii, di n bîrn e 
ciop lite (ulterior tencuite), înscriu un p la n cu 

Racova. Casa Gh. Moţ. 

cot. Are prispă pe două latur·i şi cerdac is (în 
dreptu l intrării), cu pa limarul decorat în trafor 
(motivul rozetei cu patru petale). Locuinţă 
părăsită. 

18 La capit ul pr isp ei, li ngă odaia s uprall rgid. Scara de 
acces fac e corp com u n cu soc lul , d in les pezi de p i atră. 

ISVERNA 

Pitorescul, vitalitatea, puterea economică au 
dat renume acestei comune de munte, din al 
cărei hotar izvorăşte rîul Coşuştea. C u pr i nsă 
altădată în p lasa Cerna, n umăra, împreu nă cu 
Canicea, 283 case 1• Materialul de constr u cţie 
a fost lem nul, isvernenii distingîndu-se în meşte
şugu l prelucrării materialului pentru acoperiş 2 • 

La lsverna l ăcaşul de cult din lemn a cedat 
locul ce lui de zid, încă di n pragul secolului 
trecut 3 , dar e l şi -a continuat tradiţia, prin 
exemp larele din împrejurimi. Acestea şi cîteva 
case, d in largul perimetru aro ndat com unei, 
se constituie în mărtur i i ale arhi tecturi i lem
nul ui. 

C asa N ico lae Covăsală 

Reprezintă planul de veche tradiţie al locuin
ţei cu două încăperi şi pr· ispă parţială; se remarcă 
e lemente le de continuitate: forma şi amplasa
mentul vetrei; poziţia şi svelteţea coşului de pe 
acoperişul de şindrilă 4• 

C asa Călinei Lun gu , nr. 105. 

După un model frecve nt la mijlocul secolului 
trecut, vădind priceperea folosirii terenului în 
pantă. Pereţii, din bîrne cioplite, aparente, sînt 

/sverna. lmbinări şi lnceput de arcadă de la casa 
Căline i Lungu. 

1 N. D. Sp inea nu, op. cit„ p. 162-163. 
1 M. Brat ilovean u· Popil ia n, Locui nţa tradiţio n ali1 din po. 

dişul Mehedi nţ il or, p. 155. 
3 R. Creţea nu , Biserici le de zid de pe Valea Coşuştei, tn 

« Mitrop . Olten iei», X III , nr . 7-9 , 1961 , p. ~H-~77 ; 
Pr. I. Ion esc u, op. ci t ., p. 816 . 

' Şt . Enache, Il ie Sandu, Construcţii cu aşeza rea centra ld 
o vetrei, p . 158 . 

aşezaţi fle pe coastă , fle pe un masiv soclu de 
piatră, ce găzduieşte, în partea cea mai adîncă, 
un beci . Se compune din trei încăperi, ultima 
fiind supra l ărgită. Prispa parţială este la înălţi
mea soclu lui de piatră, avînd accesul lateral. 
Capete le cosoroabelor şi ale altor bîrne, cu rol 
de conso le , sînt crestate pe motivul denticulului. 
Pe ntru forma ei, pentru plastica îmbinărilor, 
cit şi a rea l izării soclului şi a scării, cu lespezi 
de piatră, casa Căli n ei Lungu se cuvine a f1 luată 
în evidenţa monumentelor istorice şi conservată 
ca atare. 

Căni cea (sat des fi i n ţ at, înglobat la lsverna) 

Bise rica Sf. V o ievozi 5 

Ctitoria megieşilor din mahalaua Căni cea 6 

a fost supusă, de-a lungul existenţei 7
, unui 

ş i r întreg de renovări, a căror ceaţă îi ascund 
î nceputuri le. Pisania, de deasupra intrării 8 , 

lsverna. Casa Călinei Lungu. 

adu na, la 1892, cîteva momente din istoria sa: 
edificată la 1836; tencuită, ridicată pe soclu, ş 
zugrăvită, la 1856 ; «lustruirea» icoanelor, în 
1878, de zugravu l Gheoghe Mi l oşescu din Comă
neşti , şi acela din 1892, cărora i se datora 
pisania, cînd s-au reparat icoane le tîmp lei şi s-au 
zugrăvit, iarăşi, pereţii prin zugravul Gh. S. 
Io nescu 0 • 

Restau rarea ştiinţifică a monumentului poate 
furniza indicii pentru o datare mu lt coborîtă 
faţă de aceea a pisaniei tîrzii; pînă atunci o soco
tim a fi antequem 1822, vîrsta preţ ioaselor 
icoane ce au împodobit-o. Cu toate intervenţiile 
am intite de discutatul izvor, inventarul pieselor 
pictate de la Cănicea (a celor din pronaos şi 
de la tîmp l ă - registru şi uşi împărăteşti, pa
nouri flora le pe care le atribuim zugravului 
Simion) este preţios şi demn de a f1 cercetat. 

Tipologic, monumentul din Cănicea înfăţi
şează o navă dreptunghiulară 10 şi un altar, în 
pre lungire, poligonal cu cinci laturi 11 • Cite o 
bo l tă, de formă semicilindrică, acoperă la inte
rior fiecare compartimentare. Consolele, ca şi 
capetele de sus a le pereţilor despărţitori, pre
zintă crestături în unghi drept (elementele 
fiind acum mascate de fundătura streşinii). Prispa 
de pe latura vest are stî lpi sculptaţi (capitelul 
în forma «crucea în creste» - romburi adîn
cite pe cant; fusul bitronconic, iar spre soclu 
motivul mărului). Tradiţia susţine că alcătuirea 
de trepte, de pe prispă, erau băncile pruncilor 
pe vremea cînd şcoala era aici găzduită. 

Acoperişul, cu pante largi, învelit cu şindrilă, 
nu a fost tulburat de clopotniţă, aceasta (pe 
patru stîlpi) păstrîndu-şi locul osebit. 

Satul Buseş t i 

Biser ica Sf. Voievozi i2 

Conform pisaniei: « ... s-au făcut cu chel
tuia la a tuturor locuitorilor ai comunei Buseşti 
şi s-au zugrăvit cu cheltuiala şi stăru inţa preotu
lui Ioan Căpăstraru », fiind desăvîrş ită în 1870 

• Monu me nt isto r ic, poziţia 1016/1955. 
I Pr. I. Ion escu, op. cit., p. 816. 
1 N. Stoicescu, op. cit., I, p. 136 - 137. 
8 Starea ei de conse rvare este rea, fiind fisuratll fi dificil 

de u rmAr it co nţinutul. 
8 R, Creţeanu, Biserici de lemn din raionul Baia de Aromd, 

în « M.O . », XI, nr. 5-6, 1959, p. 296 . 
10 Dim. 7,1 0 m/S m (cu grosimea stratului de tencuiali). 
1l Dimensiu nea lacurilor între 1 J O m fÎ 2 m. fnălţimea 

p ereţi lor 1,82 m. 
11 Nu a pare fn evidenţa monumentelor istorice. 
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iuli e 11 . Tabl ou l vot iv din pronaos îl reprezi n tă 
pe preotu l Ioan şi pe soţ ia sa Stanca, dar şi pe 
fiu l lor, preotu l Gheorghe, cu mem br ii fa mil ie i, 
în veşmîntaţ i în port ul vremi i 13 . Autor ul, zugra
vul Simio n Ionescu d in Severin, d upă cum se 
co nstată ş i din alte creaţ ii ale sale , nu est e li ps it 
de tal ent şi sp irit de observaţie . 

Casa Căpăst raru 

Mo nu me nt istoric, legalizat în 1955 ( poz i ţ i a 
1020), a sufer it , ulter ior, mod ifi că r i substan
ţ i a l e ce au at ras propu nerea d e clasăr ii sal e . 
Val enţe l e art ist ice i-au fos t înreg istrate 14• 

Stîlpii prispei, ci op l i ţ i cu pricepere, erau aid oma 
ce lo r de la biserica d in Căni cea , înrudi te fi ind 
ş i co nso le le. În fru nta r e ra re luat cercul (s im
bolul măr ulu i) , în a l ternanţă cu toru l. Casa Căpăs
traru, rămasă de la fa mi I ia ctitor ic ească a preot u-
1 ui Ioan , evoca, des igur, prin plast ica pr ispei , 
bătrînul l ăcaş de lem n, refăcut în 1870. 

Sat ul Cerna Vîrf 
În seco lul t recut era co mu nă de sin e stătă

t oare , nu mă rînd 90 de case 15• 

Casa Şe i tan 16 (în Muzeul de la Go l e şt i ) con
stitui e , astăzi , un exe mplar muze isti c de mare 
preţ 17 , că ci el în făţ i şează un plan străvech i 
rom ânesc, prezent în toate zo nele ţăr i i , ace la 
al case i cu p r i s pă pa rţ i a l ă . Este co n s t ru i tă în 
1840, preluînd planu l ş i înco rporî nd e le mente 
de la cea dinainte. Bîrne le, ce şi-au păstrat apa
re nţa sînt fi e rotu nde (ca ş i teme lia) , fi e cio pl it e, 
remarcînd u-se alung irea capete lo r pe nt r u spo
ri rea rez i ste nţe i . Se com pune dint r-o odai e de 
toate zi lele (2,85 m/3 ,88 m) , în faţa prispe i, şi 
din « casa mare », cu că ma1·ă în spate. 

Frunta rul prispe i este crestat în va l ş i se spri 
j in ă, la în tîl nirea cu gr inda l atera l ă, pe un stîlp 
de colţ. In trarea este ase menea ce lo r de la pi v
n iţe , fiind alcătu i tă din do i uşcior i ş i o uşă l ată, 
di nt r-u n singur lem n. Pe latura d in faţă a aco pe
rişu l u i este elevat coşu l de evacuare a fumulu i. 
Patu l de lem n nu I i pseşte de pe pr i sp ă , mo nu 
me ntul răspunzînd pe dep lin descr ie rii pe care 
Ion Ionescu de la Brad o face , în ge nere , case i 
mehed i n ţe ne , răspî n d i te în vre mea sa. 

«Casa Tătu c i l or » - Cona cul Aniţeştilor 
(în Muze ul de la Go l eşt i ). 

A fos t apreciată drept un exemplar remarca
bi l de casă înaltă , rep1·ezentînd, în plan con
st ruct iv, neamu l de moş ne ni căru i a i-a aparţ inut 
co nsem naţ i i storiceşte ca sprijinitor i ai ră s coa
le i cond use de Tudor Vlad imirescu 18• 

A fost în ă l ţată la înce putu l veacu lui trecut , 
mama An iţeştil or , fiica lui Mihai Bă l teanu din 
Balta, fiind prim a stăpî nitoa re . Un docume nt 
d in 1830 a minteşte ş i des pre un conac vech i a l 
An iţeşti lo r 19• 

Edifi ciul , d in bîrne ciopli te , est e dis pus pe 
do uă nive le: pi v n iţă com parti me ntată , la pa1·t er: 
l ocu in ţă, la etaj , al căre i plan dovedeşte vi t ali 
t atea t ip ului arhaic cu pri spă pa rţ i a l ă. În că 
perea în de croş ca ş i sala (prispa) , afl ată în pre
lungi re , se s p r ijin ă pe stî lpi i sculptaţ i ai parte
r ul ui. La etaj, crestătu r il e împodobesc ste napi 
(p il aşt r i ce acoperă capete le bî rne lo r), grinzile , 
co lo net e le prispe i (cu pali mar din bîrne orizo n
t ale), mot ive le fii nd ce le fam iliare, des menţ i o 
nat e. 

Eleme nte le de apărare ale case i (cel e patru 
cre ne lu r i) 20 evocă vremi le de restr i şt i ale r idi 
că rii ei. 

Sat ul Drăgheşt i 
Bise r ica Sf. N icol a e 21 

Dorni ci să-ş i păst reze dar ş i să-ş i moderni zeze 
l ăcaşul st răb u n , meg i eş i i di n ma hala ua Oră-

ia R. Cre ţ ea n u , op. ct„ p. 297 - 298 . 
14 V. Novac, Consideraţiuni privind necesitatea aducerii 

gospodăriei de Mehedin ţi , p. 352 , fi g . 14 - 15, 17. 
U N . D. Sp ineanu, op. ci t ., p. 68 - 69. 
JG O imagine, la ea în sat, es co p ub l icat ă de M. Brac il o 

veanu-Po pilian , op. cit„ fig . 8, O al ta din 1961 se a fl ă ln 
fotot eca lnst . de Istoria Artei , inv. 27. 399, 

17 V. No vac, op, cit ., p. 352, 371 , fi g . 26 - 27 ; A. Păn o i u , 
op. cit„ p. 54 . 

18 Ar ta popu l a r ă româ n ească , Ed . Ac ad . R.S.R„ 1969, 
p. 43. 

" V. No vac, op , cit„ p. 349-350 , 353 , fig. 9 - 10, 12, 
p. 371. 

20 Idem , Muz eu l viticultur ii ş i pomiculturii din Romăn io, 
prefaţă Ed. Spo rt-t ur ism, 1983. 

11 Monumen t istoric, pozi ţia 101 7/1955, 
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Biserica din Drăgheşti. 

Icoană de hram (detaliu) de la biserica din 
Drăgh eşti. 

Drăgheşt i . Icoană din friza praznicelor. 

gheşti ~2 • ase menea vecinil or, ·J-au dres ş i îm po-· 
ciobit adesea. Un astfe l de şa n t i er s-a subst it uit, 
ca în mul te alte cazuri, ce lui al rid i cării. Astfe l, 
anul 1833, socot it ca atare, 23 este ace la în care, 
după o întă r i re a pe reţilor , aceştia aµ fost împo 
dob i ţ i cu p i ctură . Deasupra int răr i i în naos 
ostenitorul a consemnat : «Am zugrăv i t eu 
Miha i sin popa Ghiţă zug1·avu P l oşt in aru, 7341 » 
(1833) . Nu re iese că ar fi vorba de o b i se1· i că 
nouă, ci de cea ex i stentă , ni ci di n minicronica 
eve ni me nt ul ui sfinţir ii , aştern ută pe fi le le unui 
mi nei de Neamţ , de popa Nico lae ot S ăl iş tea 
lzve rni : « Leat u 1834 s-au s fi n ţ i t această bise
r i că iulie 22, aceste i mahala Drăgheşti de sfi n ţia 
sa păr i nte l e protopo p I o ni ţă ot 0 1·aşu Cerne ţi, 
fiin du ş i e u nevred ni cul unul d in a l ergătorii 
la aceea sfi n ţ i1·e a biserici i . . , » 24 • 

Nu se împ l in i seră patru dece nii de la amin
tita re novare , cînd se înfă ptu i eşte o alta , ş i, 
aceasta , corn l ată de o haină p i ctată , la care se 
re feră pisa nia di n p1·idvor: «Această b i ser i că 
s-a u împodobit cu zug 1·ăvea l a precum se vede 
prin osteneala dumnea lor Nicolae Molan, Miuţă 
Goga n, precum şi Gheo1·ghe Cu nescu: împreună 
şi cu toţ i locuitori i di n D1·ăg heşti, 1870 ». 

St ratur il e de te n cu i a l ă ce au îngrnpat bîrnel e, 
inclusiv pridvo1·u l cu e leme nte le lui , co ntrafor
tur il e de p i atră ce rost uiesc pereţ i îmbătrîn i ţi 
ascund nu numa i cert e e leme nte de data1·e , 
dai· î n g1·eu n ează citirea pl anului, pe care îl 
ap1·eciem a fi al dreptungh iulu i, cu ab5ida, 
uşor decroşată , poligona lă cu cinci latur i. Bolt i
rea inte1·iorulu i este semicili ndr i că în navă şi 
în semica l otă deasup ra altarului (poate din 
fîş ii cu1·be). 

Peretele plin, dintre prnnaos şi naos, const i
t ui e, fără tăgadă, un ind iciu de vechime a l l ăca
şului, acestuia putînd·u-i-se adăuga alţ ii, dega
jînd u-se ancadrame ntele in trăr i lo r , ale cărnr 
pragur i de sus, în parte viz ibile, p1·e z in tă uestă
turi lobate. 

Pictu1·a murală, de la exterio1· şi interio1· , 
parţia l ă , rară, în scene mar i, este de la 1870, 
apai-ţ i n î nd zugravu lui preze nt pe atL1nci şi la 
ctitoriile din preajmă . 
Dă i nuie , eventual , înt1·e st raturi, pict ura 

murală a zugravului Mihai, dai- activitatea sa 
de aic i din 1833 are mărtu1· ii sigure de ta lent 
şi dăruire art i stică, în compone n ţa tîmpl e i pr in
cipale 25 şi a celei din pronaos. Remarcăm . din 
pa leta imagin ilo1-, sve l teţea şi ţ inuta demnă a 
pe1·sonajelor (1·edate întregi pe uşile şi icoanele 
împărăteşti) , note le de realism (chipu l ş i stra ie le 
ciobanului din prăz nicarul: Naşterea lui Hs 20 , 

g in găşia flor ilo1· de pe poalele de icoane sau 
chiar de pe rame 27

. 

Sfioasă , date fi ind u- i p ropo rţ i i l e , dar mîn dră 
de armonia lor, biserica d in D răgheşt i îşi înscr ie, 
pe î n ălţ i mea mu ntoasă , coama acoperişu l u i cu 
blane 08 (şindrilă mare), în vreme ce streaşinilc 
ei tind spre covoru l flora l al paji şte i . 

Satu I Seliştea 
Biserica Sf. Voievozi 29 

Se î n rudeşt e cu seme nele amintite pri n încîn
tătoarea zonă peisag i sti că , pri n am pren ta re no
văr i lor, pri n 1·isipirea v1·em ii de început. Se 
spu ne, rără teme i documentar, că a fost r i d i cată 
pe la 1820, pr in s trădani a popi i Ştefa n , fi~il pop ii 
Constant in Pocru ianu l din lzve rna 30 • ln 1835 
pereţ ii au fost te n c ui ţ i , pe am bele fe ·ţe , pe cea 
in ter i oară aşte rn în du-se , des igur, ş i o pictură . 
Prin cipa l ctito1·, îndem nător ş i platnic a rost 
popa Ni co lae Să l i ştea n u , al cărui pome lni c, de 
la proscom idi e, înt r-o p l ăcută grafie, a fost , 
în parte , văru i t . Soc lul, co ntrafor ·ţ ii, te ncui ala 

22 Pr . I. Ionesc u, op. ci t., p . 81 6. 
za N. Stoi cescu , op. cit. 1 I , p . 288, 
z" R. Creţea n u, op. cit. , p. 296 . 
26 Unele icoan e ( pr ec um aceea cu repreze nt area l m p ă

r aţilor Consta nt in şi El e na) au sufe rit pregna nta inte rvenţie 
a unui zugrav, înt i lnit şi la Go rn e n ţi şi Godea nu . 

20 A mi ntin d o i coa nă ase menea , din col ecţ i i l e M uzeulu i 
Regi unii Po rţilor de Fier , d a to ra t ă ace l uiaşi zugrav , dar ş i 
o alta, a r ă ş i n ăreanul ui Stan, din patrimoniu l Mit ropolici 
Sibiu . 

:?7 Icoana de pe t e t rapod (şi e l pictat) rc preze ntind 
hram ul Sf. Ni co lae cu Isus şi Ma ria. 

28 Aco periş un itar, î n care pere ţii se înscr iu de do u ă 
ori şi mai bin e . Clopotniţ a , pe pat ru sti l pi , se a fl ă l i n g ă 
p oartă. 

!!' P ro pusă pent ru list a monum e ntel or isto rice. 
30 « An . Mit ro p. Ol t ». , Craiova , 1941 , p. 4 83 ; R. Cre· 

1eanu, op. ci t„ p. 297. 
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Biserica din Seliş tea. Vedere sud-est. 

Poală de icoană de la biserica din Seliştea . 

pridvoru lui, spargerea bolţii semicilindrice a 
pro naosului pentru mini -clopotniţă, aparţin şan
tierulu i din 1870. Starea de conservare a picturii 
murale nu îngăduie precizarea executări i sale. 
Este posibil ca cea di n 1835 să fie sub var , iar· 
cea ex i stentă, nu I ips i tă de ca lităţi art istice, să 
ne din 1870. Programul ico nografic este redus, 
cuprinzînd reprezentarea Sf. Vo ievozi, a Sf. 
Nicolae 'şi a Sf. Christofo r, pe faţada de vest; 
chipuri de cuv ioase, pe bolta pronaosului şi 
Sf. Gheorghe în varniţa de foc, pe peretele 
despărţitor; eva ngheliştii, pe bolta naosului; 
Maria cu arhanghelii, pe bolta altarului, ierarhii, 

31 Pictura alta rului p:irc a fi fost doa r r enovată, în 1870. 
3:1 Ace la şi zugrav va fi realizat .şi icoanele din pronaos, 

suf:usc ind unor intervenţii ul terioare. 
3 Am intim din compunerea sa icoana de hram a :irhan

ghel ilor Mihai l şi Gavrîl , Cil şi pe aceea a ar hanghe lulu i 
Mihai l călcind omul păcătos, datati 1835 iunie 8. °" P ropusă pentru 1isca monumentelor isto ri ce. 

Icoană din timp/a de la Seliştea. 

pe pereţii vertical i, şi Jertfa lui Avram, pe 
spatele tîmplei 31• 

Din epocile de înfrumuseţare lăcaşul stăpî
neşte un patrimoniu de piese pictate . Cele mai 
vechi sînt uşile împărăteşti 32 , cu Buna Vestir·e 
pe fundal arhitectonic, ce prezintă analogii sti
listice cu icoanele tîmplei de la Obîrşia Cloşani, 
datate 1783. Dar zugravul, ce îşi are aici o remar
cabilă operă de referinţă, este Simion. Lui i se 
datorează frizele tîmplei, registru l împărătesc 33

, 

frumoasele panouri decorate cu flori, în vase 
sau buchete. Pe icoana Deisis , artistu l a însoţit 
data 1835 cu consemnai-ea: «această i coană 
popa Nicolae Sălişteanu au plătit, Simion zugravu 
au zugrăvit». 

Plani metric, lăcaşu I săi iştean se înscrie în 
grupul consistent şi tradiţional al celor· cu navă 
dreptunghiulară şi altar , nedecroşat , poligonal 
cu cinci laturi. Învelişul renovărilor tăinu i eşte 
e lemente constructive şi decorative, ce pot fi 
dobîndite printr-o lucrare de conservare. 

Uşă împărătească de la Turtaba. 

Fragment din pictura exterioară de la Turtaba. 

Satul Tu rtaba 
Biserica Sf. Gheorghe 3 I 

Cu gîndul conturăr ii istorie i rnonumen.t~lui 
menţionăm cîlcva elemente ajutătoare. Trad 1 ţ1a o 
socoteşte de peste două secole. De pe ancadra
mentul intrăr ii de pe vest răzbate, de sub ten-

Biserica de la Turtaba şi natura înconjurătoare. 
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cuială, un chenar puternic profilat, sculptat în 
frînghle. Decorul este întregit de imaginea 
intrărilor de la Costeşti şi Obîrşia Cloşani, 
certe ctitorii de veac XVIII. Aceleiaşi epoci îi 
aparţin cîteva icoane, amintind-o pe aceea a 
Mariei Hodighitria, de factură moldovenească. 
Valoroasa tîmplă cu tradiţionalel e frize, păstrînd 
uşile împărăteşti cit şi pe cele diaconeşti, panou
ri le cu decor floral, aminteşte renovarea din 
partea dintîi a secolului trecut. Anul 1831, ca 
şi autorul picturii, Simion Zugravu, sînt consem
nate pe icoana ce-l reprezintă pe ls. Hs. Printr-o 
postăviţă de tămîie, popa Ioan Turtăbeanu a 
transmis faptul că în: « iunie 6, anu 1859 s-au 
tencuit biserica de săteni », aceeaşi obşte ce o 
înzestrase şi cu cărţile necesare 35 • 

Şantierul anului 1870 este obiectul pisaniilor 
de deasupra intrărilor, cu următorul cuprins: 
«Această sfîntă biserică s-au împodobit cu zugră
veală, precum se vede cu toată cheltuiala dumnea
lor Ion Vasile Feran, Gheorghe Mare şi Gheor
ghe Mic, feciori ai lui Lasco Feran, însă înlă
untru pe zid, 1870 octombrie 12 » (la intrarea 
pe pr i spă): « Însă pe din afară plătită de preotu 
Ion Feran, ctitorul bisericii şi Gheorghe Tră ilă 
Feran, 1870 luna noemb. 6 » (deasupra uşii 
spre pronaos) . Zugravul lucrase, în acelaşi an, 
la Se I iştea . 

Ctitoria megieşilor de la poalele dealului 
Paharnicului, urmînd etapele istor ice ale celor 
de pe aceleaşi plaiuri, are o înfăţişare comună. 
La interior este boltită semicilindric. Pereţii 
sînt tencuiţi, pe dinăuntru ş i pe dinafară şi 
sprijiniţi prin contraforturi. Traseu l lor· este 
dreptunghiular cu absida, decroşată, poligo
nală cu cinci latur i, iar dimen siunile modeste , 
sînt copleşite de pantele acoperişului, pe care 
coboară rînduri-rînduri învelitoarea de şin
drilă. Clopotniţa pe patru stîlpi se află lingă 
poartă. 

Casa Yasi le Păunescu n r. 58 aa 

Reprezintă arhitectura secolului trecut, ce a 
preluat, în evoluţie, un plan arhaic: al pri spei 
parţiale, cu cămară în continuare. Cele două 
odăi au o singură intrare, de pe prispă . Capetele 
grinzilor principal e, ale case i. sînt continuate 
la p r i s pă şi cioplite în arcadă. Pereţii, din bî r ne 
cioplite, aparente, sînt aşezaţi pe coastă sau pe 
soclu de piatră în panta terenului. 

Casa Pătru Feran nr. 24 
Este un exemplar tipic de casă înaltă , de la 

finele seco lului trecut, pe două niveluri. La par
ter se află beciul, iar la etaj locuinţa, compusă 
din tindă şi dou ă odă i . De-a lungu l faţadei se 
află prispa, pe pilaştri, de piatră , cu eleme n
tele : păi imaru I şi «războiu I » (fru ntarele) , 
decorate în trafor. 

Poarta are deschidere l argă , între doi uşciori, 
cu umeraşi ciopliţi şi acoperiş de blane. 

35 R. Creţeanu, Completdri la inscripiile din bisericile 
de lemn din raionul Baia de Aram6, in « Mitro p. Olt »„ X IV, 
10- 12, 1962, p. 7 09. 

36 Pro pus3 pentru lista monumentelor istorice . 

Turtaba. Imagine de la gospodăria lui Pătru Feran. 
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OB Î RŞ JA C LOŞANI 

Această comună, «cea mai ascunsă în munţi » 
dintre cele ale judeţului Mehedinţi, număra, la 
finele secolului trecut , 130 de case. Aici se făcea 
cea mai bună şindrilă din plaiul Cloşanilor şi 
se vindea cu 25 - 30 lei mia 1 • 

Cu decenii în urmă, exemplarele de case 
tradiţionale existente în teren au permis sur-

« Căsoaie », de la Obfrşia-Cloşani. 
Stîlp de prispă de la Obîrşia-Cloşani. 

prinderea evoluţiei, de la cea cu prispă parţi
ală 2 , în faţa tindei, cu un singuratic stîlp de colţ, 
la aceea amplificată printr-o odaie alăturată, 
de aceeaşi l ăţime cu «casa mare», obţinî ndu -s e, 
astfel, central, un spaţiu deschis pe faţadă 3 , 

tip de casă întîlnit frecvent în sud-estul Transil
vaniei, cu aceeaşi arhaică origine . 

Stîlpii prispelor îşi au ş i ei martorii documen
tari, grăitori pentru modelul îndrăgit de meş
teri 4• 

O anexă gospodărească, denumită «că
soaie » , cu o singură încăpere, din bîrne cio
plite, are prispa mărginită cu bîrne (cele laterale 
fiind continuate de la pereţi), ia r capetele grin
zilor ajung sub streaşină 5 • Model ul de pivni ţă, 

Turtaba. Casa Pătru Feran. 

cu intrarea axată la un capăt, şi prispă pe faţadă , 
a fost reţinut bibliografic 6, 

Cercetări le recente au mai depistat, la Oblr-
şia Cloşani, doar trei case vechi. 

Casa Hindea Nicolae (fostă Grozea) 
în punctul «plat de case» 
După tradiţie are trei sute de ani şi era consi

derată cea mai bătrînă din sat, chiar atunci 
cînd fondul constructiv era cel de odinioară. 

Este edificată din bîrne rotunde, îmbinate 
în cheotori, iar cele ale tălpii cioplite, alungite 
la p,rispă. Aşezată pe soclu de piatră, numai 
în panta terenului, pe faţadă are scara de acces, 
din lespezi de piatră, lateral, la capătul prispei. 
Se compune din încă perile obişnuite: «la vatră» 
şi «la sobă», cu podini pe grinzi şi meşter 
grindă, cu excepţia spaţiului de deasupra camnl
ţei care este deschis. G rinz ile se continuă la 
exterior, capete le crestate sprijinindu-se pe 
fruntarul prispei. Ulterior, partea dreaptă a 
prispei a fost închisă cu bîrne alcătuind un 
« stobor » , unitate constructivă regăsită şi 
peste munţi (Hunedoara, Sălaj). Prispa are 
ba lustrada de bîrne , dispuse orizontal, asemenea 
elemente, masive, alcătuind şi podeaua. Acoper i
şul are învelitoarea din blane (şindrilă mare). 
Conservarea casei Hindea este cerută de impor
tanţa ei deosebită pentru etnografia româ
nească. 

Casa Ion al Aniţei (moştenitor Curelea 
Nich ifor) 

din crîngul «Valea Mare - Izvor» 
Este rezultanta a două faze de lucru. Pr· i mei, 

de la sfîrşitul secolului al XVIII-i ea, îi aparţi ne 
«casa mare » (la sobă), ~u pral ă r·gită, şi tinda 
(cu vatr·ă), retrasă, pentru a face loc prispei 
parţiale . În secolul trecut a fost adăugată o altă 
odaie (de l ărg imea «casei mari»), prispa ftind 
astfel centrată. 

Pereţ i i sînt făcuţ i din bîrne cioplite, aşezaţi, 
în funcţie de teren, pe coastă şi pe soclu de 
piatră. Scara de acces se află în dreptul prispei, 
ea fiind de fapt o înaintare a soc lului, cu trepte 
(prin d ispunerea pietrei) pe două părţi. Intra 
rea, prin tindă , este în genul celor de pivniţă, 
uşa este din două foi, crestate cu securea şi 
prinse prin cuie de lemn . Înve litoarea acoperi
şului în patru ape este din şindrilă. 

Casa , deosebit de pitorească, este pe cale de 
părăsir·e , căci cea nouă se află în construcţie. 

Casa Nicolae Lupulescu (pe drumul pr·in
cipal) 

Pentru valenţele sale artistice a fost propusă 
pentru atributul de monument istoric. Cu cinci 
ani în urmă a fost modificată, ştirbindu-I-se 
valoarea. 

Executată din bîrne masive, prinse în cheotori, 
cuprinde două odăi, cu o singură intrare. În 
panta terenului este amenajat beciul parţial , în 
soc lu de piatră. Prispa nivelului superior se spri
jinea pe stîlpi (în dreptul beciului) şi pe soclu 
de piatră. În locul ei a apărut un spaţiu închis. 
Frumoşii stî lpi «înfloraţ i » (sculptaţi), ca şi 
cei de la parter au dispărut (sau au fost îngro
paţi în tencuială). Şi ndrila acoperişului a fost 
înlocuită. 

Sat ul Gode.an u 
Biserica Sf. Arhangheli 7 

Ion Ionescu de la Brad aminteşte aşezarea 
cînd re l atează procedeul cioplirii în pădure a 
bîrnelor pentru casă şi al vînzării lor 8• Orga
nizarea administrativă îi este dovedită prin 
consem narea cartografică din 1788 9• 

Lăcaşul actual, de cult, a fost adus de la Obîr·
şia Cloşani 10 şi aşezat în pămîntul dăruit de 
Ion Surdu. A fost cărat mai mult cu umărul, 
cum spu n sătenii, ceea ce nu a fost deloc uşor, 

1 N. D. Spineanu, op. cit., p. 206 . 
2 Fototeca lnst. d e Istoria Artei, inv. 29. 51 6. 
a Idem, inv. 29 . 517. 
• Idem, inv. 29. 523 . 
' Idem, inv . 29. SH. 
0 M. Bratilovcan u-Popili:in, Aspecte ale construcţii l or 

viticole şi pomicole din zona de nord a Mehedinţilor, in « Mu
seum », 1978, p. 463 . 

1 P ropusă pentru lista monumentel o r . 
8 Agricultura ln jude1ul Me hedln\i, p. 152. 
• P. I. Pa nait, op. cit„ p. 1H . 
10 N . Sto iccscu, op. cit., I, p. 311 ; R. Creţeanu, Biserici 

de lemn din raionul Baia de Aramd, p. 298. 
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Privelişti din Godeanu. 

late fiind culmile ce trebuie urcate . Printre 
ctitorii strămutării, montării şi renovării, inclu
zînd şi pictu ra murală, sînt po me ni ţ i Ti tu Darap, 
Grigore ereu, preoţ ii Ni co lae ş i Hara lambie 
Tudor din Seliştea lzvernii ş i mulţi alţi osteni
tori. Lucrul a luat sfîrşit în 1952, sa lvîndu-se 
în acest mod, de la dispariţie, un monument 
istoric. 

În 1937 a început, la Obîrşia, construirea 
bisericii de zid , cea m i cuţă de lemn, de alături, 
fii nd de fo los doar scurtă vreme . 

În 1860 fusese re n ovată, momentu l substituin
du-se celui al ridicăr i i sa le H. Lucrările au fost 
importante, determinînd şi o schimbare de 
hram, în locul celui al Sf. Gheorghe, aşa cum 

Godeanu. Altarul bisericii. 

Detaliu din cadrul intrării fn biserica de la 
Godeanu . 

apărea, în catografica din 1845, ctitoria megie
şi l or din Obîrşia 12• Tencuiala ascu nsese şi vă lea
tu l construirii sale, din al XVIII- iea veac 13• 

La Godeanu, lăcaşul a fost aşezat pe un platou 
cu mi nunata p rive l işte a culmilo r Godeanu şi 
Cerna. Are în preajmă cîteva case şi un izvor. 
Terenul fiind în pantă , a fost ridicată pe soclu 
de p i atră ce creşte de la vest spre est, de la 0,20 m 
la peste 2 m. 

Pereţii mărunţi 14 înscriu o navă dreptunghi u
l ară şi o absidă decroşată, poligonal ă cu cinci 
laturi. Prispe i de pe vest i-au fost înlocuiţi stîlpi i 
originali, cu ce i uşor ciopliţi, iar balustrada, din 
bîrne orizontale, a fost, ca şi restul pereţilor, 
cupr i n să în tencu i al ă . Se remarcă lanţul iscusi
te lor perechi de console, cu ci op I itu ri drepte 
sau în val. · 

11 « An. Mitrop. Olt »„ 1941 , p. 519. 
U Pr . I. Io nescu, op. cit . 
13 Se dist ina:e au semne le pe ntru mie şi sud (1700) , dar 

celelalte do uă e rau roase . 
tt Nava misoari 6,60 m/ '4 ,70 m (cu a:rosimea stratulu i 

de t encu ial l ). 

Godeanu. Icoană din tfmplă. 

Godeanu. Uşă fmpărătească . Detaliu . 

Pe marginea, neascunsă 16 , a cadrului intrări 
se profilează, de o parte şi de alta, cite un puter
nic chenar în frînghie, ce unduieşte în pragul 
de sus, confru;i indu-se prin capete de şarpe . 

Văleatul, îm puţinat pe cadrul uşii, poate fi 
întregit, cu ajutorul preţioaselor elemente ori
ginare ale tîmplei 10, datate 1783. Num im uşile 
împărăteşti cu Buna Vestire, pe fu nd al arhi 
t ectural, pentru a menţiona trupurile sinu oase 
ale şerpilor ce le marchează marginea de sus. 
Pictura ansamblului este remarcabil ă , dar zugra
vul, al cărui penel realiza doi ani mai tîrziu o 

l 5 Restul sub tcncuiali. 
16 Doar une le ico ane au su ferit inte rvenţii preju d icioase . 
l? Acu m este un tava n dre pt, pe birne. Peste naos este 

o bolti semicl lindricl, în leagi n, iar peste altar un mic 
sem icilin dru intersectat cu fişii c urbe (to tul se afl i su b 
te ncu ia 11 ). 

oper·ă asemenea la Gornenţi, îşi păstrează ano
nimatul. Să fie popa Ghiţă 1 

Cîteva icoane, de fact ură populară, amintesc 
renovarea de la 1860 şi îşi află analogi i la Dră 
gheşti şi Gornenţi . Una este sem nată Petru . 

Peste şi nd r il a acoperişu lui s-a întins t abla , 
ia r deasupra pronaosului o scundă şi î ngustă 
a lcătuire de clopot ni ţă, pentru care a fost modi 
ficată , la inter ior, bolta or i g inară 17 • 

Lăcaşul de la Godeanu, interesant din punct 
de vedere artistic, este impregnat şi de un 
profund sens istoric, el amint ind de plaiul Cl o
şa nilo r şi de vătafu l s ă u, Tudor Vladimirescu . 

OBiRŞIA DE C ÎMP 

Satul lzimsa 
Biserica Cuv. Paraschiva şi Sf. Gheorghe 

Constituie rezultatul refacer-i i rad ica le, din 
1866 (a n indi ca t pentru rid icarea ei) 1, a celei 
anterioare"· cu intrare pe sud (astupată). 

A fost mărită, spre vest, cu clopotniţă dea
supra. Pereţii, de plan dreptunghiula r, cu abs ida 
decroşată , poligonală , cu cinci laturi , sînt t en
cuiţi. Nava are o boltă unică, se micilindrică , 
s tr"ă punsă deasupra naosu lui , pentru o turlă, 
adăugată, din scînduri . 

Din pictura murală a seco lului al XIX-i ea, de 
bu nă tradiţie, se conservă meda I ioanele cu 
prooroci de pe intradosul arcului dintre pronaos 
şi naos. 

Lăcaşu I a fost reparat în 1902 şi în 1957, cu 
ca re prilej a fost repictat. 

~ « A nuaru Mitro p . O l u niei'°• Craiov 1, 19'4 1, p . 503. 
Me nţ ionatl cu hramu l Sf. Gh eor1he în caucrafia di n 

18-4 5, clnd satul e ra a l vorn icul ui Barbu Ştirbe i, cf. Pr . I. 
Ionescu , op cit., p . 837. 

ODENI 

Hotar-ul moşnenilor din Podeni cit şi al ace
lora din Go~n e nţi se întindea, odinioară, pîn ă 
deasu pra Bă rlo r Hercu lane, acoperit fiind de 
păduri înalte. Acestea au fost defrişate, iar 
vetrele satelor coborîte dinspre munte i. 

Finele secoloului trecut află Podenii în statutul 
ei de comună de sine stătătoare, cu 172 case 2. 

Bogăţia materialului lem nos şi priceperea au 
dus la înflorirea meşteşugului de a construi 
case. Gen~r.aţii . de gene~a_ţii, de. meşteri vestiţi, 
au fost solrcrtaţr nu numar rn podrş, ci şi în zonele 
limitrofe 3• 

Forma casei şi -a ur mat firul cunoscut al evo
luţiei sale, pî n ă la casa înaltă, cu două nivele 
care a înregistrat aici, ca şi la Balta, extindere~ 
la toate categoriile sociale 4• 

Se remarcă, însă, în toată platforma Podeni 
lor, şi folosirea pietrei, în genere la anexe, 
îm prejmuiri, porţi, imprimînd gospodăriilor un 
aspect de cetate. 

În Podeni, l ăcaş ul de cult a cedat, încă de la 
mijlocul secolului trecut, lo cul celui din zid, 
dar pereţii locuinţelor s-au menţinut din lemn. 

Acum, aici, la Podeni şi în sate le aferente, 
r~re exem plare depun mărturia faimei meşte
rrlor de altădată , ele susţinînd î nsă trăinicia 
planului arhaic, al casei cu p ris pă parţială. 

Casa Elena Grama 

Secolul XIX ; beci de piat ră, la parter: locuin ţă 
de lemn, la etaj, cu două încăperi, una supra
lărg i tă, şi p r ispă parţial ă . Aceasta din urmă şi 
ce rdacul din faţa ei sînt în conso l ă. Lateral, 
este ame najat accesul , prin continuarea soclu
lui şi adăugarea lespezilor în trepte. Palimarul 
este în trafor. Deasupra acoperişului de şindril ă 
se î n alţă coşul tradiţional 5 , 

l A. Pi no iu, Arhitec tu ro şi .sistema tizarea 1n judeţul Mehe
d i n ţi, p . 76 . 

• N . O. Spinea nu , op. cit., p , 230 - 231. 
3 M. Brat iloveanu. Popi l ian, Locuinţa tradiţionald din podi· 

iul Mehedinţi l or, p. 1SS . 
• Idem, p. 1 Sl . 
6 Exe mp larul se :ueamlnl cu ce l prezentat de A . Pinoiu, 

sub nume le d e casa Maria Gram a, de ose birea fii nd dati 
de învelitoarea din tabi i, ci. op. cit., p. 157, 163 . 
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C a sa Nicol a e Ţurlui 

Secolu l XIX ; casă dezvoltată , pe două nivelur, 
beci cu o succesi une de arcade, pe faţadă , dea 
supra căreia se reazemă pf"ispa locuinţ~i. Exem
plarul are o înfăţişar-e plină de p itoresc. 

Satul Gornenţi 

Aşezat, pe poalele munte lui Cio lanu, ca şi 
Mă l ăriş ca , cu care forma comu nă , adu nînd lao
l a ltă , spre sfî rşitul seco lului tre cut , 203 case 0• 

Biser ica Sf. Voievozi 7 

Se află pe un dîmb, î n vecinătatea munţ il or , 
departe de freamătul >atului (marcînd , desigur , 
o veche vatră a acestu ia) . 

Modestă , fără clopotniţă pe acoper iş 8 , cu 
pridvor desch is, degajă atmosfera unei bătrîne 
case pă r·ăs i te 0• 

A fost coristru it ă în seco lul al XV III -iea, nind 
gata împodob ită, în 1785. Pe ancadramentu I 
intrării, de pe vest, sub t e ncu i ală , în decoru l 

Biserico din Gornenţ i. 

scu lptat , d in care se resimte un chenar pronlat , 
se va afla desigur şi ră boju l vă l eatului. 

La mijlocul secolului trecut a avut nevoie de 
re novare, anu l acesteia fiind pre lu at ca mome nt 
a l ridicării rn . Este resnnţ ită şi i se sch imbă 
hramu l 11, fapt ce a dus, probabil, la gîndu l că 
este una nouă . Atun ci a fost tencuită ş i pictată , 
decor necruţat la o altă etapă de renovare. 
Ex i stenţa ei o atestă restu l de pisanie din susul 
uşii naosului : « ... am scr- is eu Miha i sin popa 
Ghiţe zugravu Ploşt i nariu , cu Nicolae zugrav 
şi eu Gheorghe Zugrav, 1853 » 12 Este drept 
că la 1852 şi 1853 au fost completate sau repic
tate, în mare parte, pi esele tîmple i, dar prezenţa 
atitor zugravi l asă să se p resupu nă o activitate 
mult mai cup rinzătoare . 

În 1870, re pantă , a fost din nou pi ctată la 
inte rior şi pe faţada de vest, după schemele 
întî lnite la mu lte l ăcaşur i. Amint im ico nograna 

tl N. D. Spincanu, op. cit. , p. 138 . 
7 Se cuv ine a fi l uată în evi denţa monumentelor is to r ice . 
8 Acesta şi-a p ăstrat fo rma, dar învelitoarea de şindril i 

a fost î nlocuită pr in cea din ţiglă . 
8 Lăcaş ul este deza fectat cu i eului , de la ridi carea în inima 

sacului a celui de zid, îndep linind funq ia de ca p e l ă de cimi
tir , fapt ce i-a salva t exis tenţa . 

JO « An . Mitrop . Ol t >>., 1941 , p. 492 ; R. C re ţcan u , 
Bisericile de lemn din raionu l Turnu-Sev erin, i n « Mitrop . 
Olten iei », X III, 10- 12, 1961 , p. 686 . 

u În catagrafia din 1845, bise rica de le mn , megieşească, 
este menţ ionată in hramul Sf. Î mpăra ţi , d . Pr. I. Io nescu, 
op, cit„ p. 817. 

u R. Creţeanu , op, cit., p. 686 . 
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al tarului: Mar· ia pe tr"on, cu arhanghel ii, pe bo l tă, 
ş i tre i ierarh i, pe pere ·ţii vert ica li. Au mai fost 
pr·efăcute une le icoane (tot d in ce le vechi) şi 
au fost pictate uşile împărăteşti. M u lţimea nume
lor din pome lni c dovedeşte că obştea şi-a men -
ţ i nut calitatea de ctitoră l ăcaşului. 

Pe spate le unor· icoa ne , repictate la 1852 sau 
1870 i a, a rămas neati ns văleatul 7293 (1785), 
dar ch iar şi pi ctura unora d int re e le (Maria cu 
Prun cul şi Arhanghel ii; Arhanghelul Mihail ) este 
cea originară a zugr·avului , plin de har şi şcolit. 
prezent în 1783 la Obîrşia Cl oşa ni. 

În elev ţia interiornlui , bănuim , sub ten 
cu i a lă , bo ltirea tradiţională: cîte o boltă semi
c ilind rică , în pronaos ş i naos ; ş i una din fîşii 
curbe, d in bîrne îmbinate în cr-es tături, dea
su pra altarului. 

Temelia (r·idicată mai apo i, pe soc lu de 
piatră) este puternică , cu capetele mult alu n
gite , pentru asigurarea rez i ste n ţe i . Asemenea 
este îmbinat, în crestături drepte, şi palimar·ul 
pr· ispe i, birnele latera le fii nd cele ale pe r·eţ i l or· . 
Conso lele (capetel e celor· două bîrne de sus) 
sî nt crestate pe prnfil curb (în val). 

For·ma de plan: dreptunghiular cu abs ida 
retr'asă , poligonal ă cu cinci laturi, prezintă 
pa rti cularitatea rea liză rii, pe perete le de nord 
al altarului, a nişe i pentru proscom idie, prin 
dispu nerea nedecrnşată a pă rţii super ioare 1-1 . 

Plastica ar hitectural ă a l ăcaşului este între
git , pe vest, de stî lpii sculptaţi: volume rectan
gulare , la capi te I şi soci u; bitronconi c la fus, 
marcate prin ş i ragur· i în dinte de lup. 

Re st a urarea l ăcaşu lui de la Gor nenţi ar avea 
dar-ul să va lor ince o r·e marcab i l ă mărturi e a artei 
lemnului din Podişu l Mehed in ţ il or. 

Casa S itaru Gh. nr. SB 

Începutu l seco lul ui a l X IX- iea . Beci de piatră , 
în panta te re nului (sub o s ingu ră încăpere), 

Gornenţi. Coso Gh. Sitaru. 

Gornenţ i. Fruntarul prispei de Io caso Gh. Sitaru. 

cu accesu l pe latura scurtă. Bîrne le ci o pi ite 
(rămase apar·e nte la spat e le case i) înscr iu p la nul 
cu tre i încăper i, evo luat d in prispa parţială, 
ajunsă acum ce nt ra l ă , în faţa ti ndei, cu s ingura 
uşă d in afară. Faţada pr ispei este pr·ecedat 
de un p ri d voraş , pe do i stîlpi, cu cîte o arcadă 
l atera l ă, cu fruntar cres t at ş i sculptat cu de nti
cu li, pe intrados, prote jat printr-o polată de 
prelungire. În d reptul e i est e ame na j ată scara 

13 Cum este aceea din pron aos , a Marie i cu Pruncu I şi 
arhanghe lii, red aţi întregi (z ugravu l de la God ea nu şi 
Dr ăg h eş t i, după o picta re a lui Mihai s in Ghiţe d in 1852) . 

14. Dim e nsiunil e pereţilor, cu stratul de tencuială : 8 ,65 m/ 
5,26 m, navaj 1 ,42 m - 1 ,72 m, lacuril e absidei ; 0 ,28 m, 
decroş ul ; înă l ţimea pe r eţ ilor , p î n ă la cosorob, 1 ,92 m. 

în soclu de piatră, avansat din ce l a l casei . Pe 
acope ri şu l, cu blane , deasupra ti ndei se me n
ţi ne coşu l ca r·act er ist ic zonei. 

Casa, părăsită , cuprinsă de păragi nă , este 
pe ca le de d i spar· i ţ i e. Ar merita să ne sa l vată, 
prin st rămutarea într-un muzeu în aer liber 
sau în îngrădi t ura l ăcaşu l u i de lem n. 

Casa Căp l escu 

Secolul XIX ; două nive lu ri : beci de piat ră ; 
et aj cu t re i încăperi (fiecare cu int rare de pe 
prispa deschi să) , văd ită evo lu ţ i e a exemplarului 
mai sus ami nt it . 
Acoperişu l, înalt , are învel itoare de şi ndr· ilă. 

Casa Pătruţ 

A pre luat , pe la 1875, tipul case i cu două odăi 
ş i intr'ăr i propr ii . Beciul este parţial , în panta 
tere nului, su b camera din drea pta. Pri spă în 
co nsol ă pe faţad ă (aflată la ni velu l coastei sau 

Gornenţ i. Caso Pătruţ. Laturo scurtă cu accesu l 
Io beci. 

pe m ic pat de piatră) ş i pe latur-a scurtă , pe 
pil aştr i de piatră. P ă i i mar d in bî rne orizo nta le ; 
stîlpr ciopliţi, cu arcatură tril o bată între e i. 
Căpriorii streşi nii ciop li ţi pe profi l curb. 

Casa Do m n ica Grama 

Seco lul X IX ; pe do uă nivelur i, la parter beci 
de piatră; la etaj , locuinţă cu trei î n căpe ri , una, 
de capăt, fi ind supra l ărg i tă. Prispă , cu decor 
în trafor, în faţa ce lor lalte (cu o si ngură intrare ). 
Scara de acces est e amenajată în soclu de piatră. 
Acoperiş cu ş ind r il ă . 

Casa Ghergh in a Elisabeta 

Co nstruită pe la mijlocu l secolului t recut de 
fam ilia Sitaru . Est e dispusă pe două niveluri : 
ce l de jos, de piatră, cu beci (cu uşi largi şi 
ferestre cu buiandrugi de lem n); la etaj trei 
în căper i, cu tin~a, centra l ă , prevăzută cu intra
rea din afară . ln tindă se menţine vatra, ca 
ş i tavanul cu podini pe gr in zi ş i meşter-grind ă. 
Grinzil e pr in cipal e a le pereţi l or, tăiate în arcadă , 
se co ntinuă la prispă. Pilaştri i de p iatră (înt re 
care se află gîrlic iul) ş i so clul de piatră s u sţ in 
prispa, a l căre i păi i mar are balustrada arcată 
(ca şi la casa Gh. Sitaru). 

Înve litoare de şindri l ă peste acoper i ş. 
Pentru casa înaltă, frecve ntă odini oară , exem

p larul anal izat este reprezentat iv, meritî nd o 
co nservare in situ. 

Satul Măl ărişca 

Biser ica Sf. Nicol a e 16 

Este ed inc iul pe care î l menţionează, în hramul 
respect iv, catagraf1a d in 1845 16 , dar aproape un 
seco l trecuse de la a sa înă l ţare. Sursele bibl io
grafice se rezumă la renovarea din 1875 , consem 
nată pr·in pisanie 17 • Textul ei dă informaţii 

HI Nu este în evi d e n ţa monumente lor istorice . 
10 Pr. I. Ion esc u, op. cit ., p. 817. 
17 N . Stoicescu, op. cit ., li , p. 412 ; « An. Mitrop. Ol t ». , 

1941 , p. 492; R. Cre1eanu, op. cit„ p. 686 - 687. 
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Malorişca. /coand din fr iza praznice/or 

asu pra tre cutului bisericii, prin cuv intele : «s-au 
.reparat de no u ... » Afirmăm că o însemnată 
lucrare de reparaţie şi înfrumuseţare a avut 
loc în preajma anului 1820. din podoabele de 
atunci revenindu-i valoroa~ele icoane din pronaos 
(Sf. Paraschiva ; ls. Hs.; Maria cu Pruncul; Ioan 
Botezătorul); ce le de la tîmplă (Sf. Nicolae; 
Deisis; Maria cu Pruncul, străjuită de arhan
gheli; arhanghelul Mihai l învingînd omul păcă
tos); uşile împărăteşt i ca ş i mare parte din 
pictura tîmplei 18, îndeoseb i friza praznicelor. 
Cu rezerve le cuvenite atribuim patrimoniul 
artistic mai sus amintit zugravului Ghiţă . Amplu 
a fost şi ş a ntieru l din 1875, cu binecu vîntarea 
episcopului Atanasie 19, cu cont ribuţia colect i
v ităţi i (cum rezultă din pomelnicul ctitoricesc). 
Noi ten cu iei i, un nou soclu de piatră, o altă 
ha in ă de pictu ră murală. Zugravul era dintr-o 
generaţie vîrstnică, observaţie rezultată nu nu 
mai din notele tradiţionale, ci şi din caracterul 
grafiei. La exterior, pictura a ocupat faţada de 
vest, cu reprezentări l e: Sf. Gheorghe: Maria cu 
Pruncu l şi arhanghelii Mihai l şi Gavri l; Deis is. 

Ruinată, cum spune pisania, bi ser ica s-a repa
rat în 1875; fiind «într-o stare mult mai rea » 20

, 

în 1940, s-a reparat din nou. Cu acest prilej , 
credem, au fost sacrificate piesele originare ale 
prispei, ca şi cadrul uşii (de nu e~te cumva sub 
tencuială). 

Pereţii lăcaşului de mici dime nsiuni 21 înfăţi
şează un plan primar: altarul, poligonal cu trei 
laturi, în prelungirea navei dreptunghiulare : 
bolţi semicilindrice o acoperă la inte rio r peste 
navă, la altar remarcîndu-se îmbinarea bîrnelor 
ce alcătuiesc fîşiile curbe. 

Silueta lăcaşului este cea de început, cu acope
riş unitar, fără clopotniţă, aceasta pe pat r u 
stîlpi fiind detaşată. 

Casa Maria Buzatu 

Secolul XIX. Pri n structură şi plan prezintă 
analogie cu casa lui Haneş Zamfira, din Hănă
seşti (Munţii Apuseni): aceeaşi rezolvare a 
pantei terenului: aceeaşi compartimentare şi 
dispunere a parteru lui de piatră în pivniţă , 
supralărgită, şi grajd retras: acelaşi plan al 
l ocuinţei, cu două odăi, una supralărgită, conti
nuată cu prispa parţială, aşezată, în consol ă 
deasupra s paţiului din faţa grajdului, în sfîr
ş i t aceeaşi pietruire a pantei pentru amenaja
rea scării de acces . 

Casa Mihai Tătucu 
Secolul X IX : două nivelur i din lemn : locuinţă 

evo l uată din p lanu l arhaic: prispă parţială, cu 
palimar traforat, peste pilaştrii din le mn, de la 
parter. 

Casa Dumi t ru Tătucu 

Secolul XIX; parter din piatră, cu beci: 
locuinţă , la etaj. cu trei încăperi, una supralăr
gită, prispă parţială, cu pali mar traforat. Aco
periş de şind r ilă, cu coş tipic mehedinţean 22

• 

Pe plaiul Podenilor, în drumul spre Baltă . 

11 Friza apostol ilor a suferit i n te rve nţ ii . 
u Episco pul de Rtmni c. Atanasie Sto ianescu1 clr tu rar 

patriot. ln 1877 a binecuvtntat armata ro mS.nl tnai nte d 8 
trecerea Du nlrii, în Bul garia, cf. c An . Mi trop. Ol t». , 
19'41, p. 111 . 

to Decît ce a din Gorn e n ţî care era în «sure rea», cf. 
• An. Mit rop. Ol t»., 19'41, p. -492. 

11 Nava: 7,8-4 m/'4,6'4 m ; latur ile a bsidei : Intre 1,93 m 
11 2,03 m (cu 1rosimea tencuieli i) . 

U A. Pl noi u, op. cit., p. 1'48, 

C o nacul Gh . P îrva n 

Seco lul X IX; parte r piatră ; etaj lemn, cu faţada 
precedată de o prispă cu arcade. Acoperiş cu 
ş indrilă. 

Cona c (proprietar din Gornenţi) 
Soclu de piatră, în panta terenul ui, fo losi t 

pe ntru amenajarea beciului: la nive lul etaju lui, 
încăperea supra l ărgită şi pr ispa parţială dispuse 
î n consolă, acoperiş cu în ve litoare de şindril ă. 

Conac din plaiul Podenilor. 

Biserica din Ponoarele. 

Elemente de la s treaşina 
bisericii din Ponoarele. 

PO NO AP.. EL E 

Odinioară Ponor, mai apoi Po noare le, comuna 
a polarizat, în jurul ei, numeroase sate şi crîn
?u ri, împreună cu care, la finele trecutului veac, 
1nsuma 350 de case 1, 

Tradiţia, nepărăsi tă pînă astăzi, o l e agă de 
activitatea ctitoricească a căl ugăru l ui Nicodim 2 , 

iar documentul, din 20 septembrie 1459, de 
oraş u l Bucureşt i . s 

Biser ica Sf. N icolae' 

Se spune că este ridicată pe zid irea de mă năs 
tire în cepută da r neisprăvită 6. S ingurătatea î i 
este sihastră, iar peisaju l î n cîntător, cu izvoru I 
sub piatră şi stînci semeţe. Construirea ei nu se 
ştie cînd a avut loc 6, a lte sem nalăr i bib liografice 
indicînd î nsă an ul 1766 7 • Vîrsta i se poate socoti 
din a l X VII-iea veac 8 , forma de plan dreptu n
gh iul ară cu absida poligona l ă , cu trei laturi , 
ne decroşată , în măruntele dimensiu ni 9 , fiind un 
argument. Inscripţia: « luna lui apri li e 22, leat 
7274» (1766) , p ri n forma lapidară , dar mai a les 
prin amplasament : uşci or ul a ncad ramentului 
i~trării (de vest), 10 se re feră , desigur, la resfin
ţ irea, după o n ecesară d rege re a pereţi lor, şi 
poate chiar o pictare, căreia îi pot aparţine 
urmele de pe timpanul de vest a l naosu lui. O 
re novare este precizată de antimisu l din 1851 1 1, 

1 N , D. Spineanu, op. cit. , p. 234 . 
1 Idem , p. 234-235. 
8 Doc~menta Romanic Historica, B. Ţara RomSneasc:J., 

Bucure't.'.• 1966, p. 204; Ion I o n aşcu, Contribuţii Io istoricul 
m~ndst1r11 J:l~rez dupd documente inedite din Arhivo Eforiei 
Sp1tolelor c1v1le, Craio va, 1936, p. 107; Istoria oraşulu i Bucu· 
r e~tl, Bucure1ti, 1965, p. 80, n. 2. 

Propud pentru lista monumente lor. 
6 N . D, Sp ineonu, op . cit„ p. 234 - 235 ; O . C. Lecca 

~~~.ionar is toric, arheologic şi geografic, Bucureşti , 1937, p 

• «An. Mitro p. O l t »„ 19'41, p. 532. 
: N. Stoicesc u, op. cit., li , p. 508. 

O . G. Lecca, op. cit„ p. 412. 
11 Lun11mea navei de numai 6 ,SO m; laturi le absidei de 

la 1~ud I~ ~o r~ 2!1.0 m; 1,70 m; 2,23 m. 
Uşciori ci op li c1, pragul de sus cu crestături adlnci şi 

cu
11

striuri pe intrado1 . 
« An . Mitrop . Olt »„ 1941 , p. 532. 
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cînd s-au tencuit pereţii şi de cîn d poate data, 
în actuala formă, prispa cu stîlpi poligonal i, 
p l"in teşirea muchiilor şi brăţară la capitel. 
Peste tre i dece nii lăcaşu l a fost din nou reparat. 
Bolţile au fost refăcute, pent r u pronaos recurgîn 
du-se la tavanul drept, pentru a sp rijini clopot
niţa improvizată, pri lej cu care a fost modincată 
şi panta de vest a acoper i şu l ui. Anul 1880 al 
celor împlinite, ca şi nume le îndemnătorului: 
popa Mochle 12 , este consemnat pe uşa intrării 13• 

Este anu l realizării tîmplei, cu fr ize le din icoane 
mobile (suprapuse perete lui respecti v) şi uşile 
împăr·ăteşti datate « 1880 februarie 28 », cu 
pictura, de referinţă pentru arta modernă , pe 
care o atribuim zugravu lui Simion Ionescu di n 
Severin. 

Pereţii lăcaşulu i sînt aşezaţ i, după rînduiala 
de demu lt, direct pe pămînt , printr-o temelie 
solidă , cu intersecţii în console. Capetel e de 
sus ale bîrnelor, de la primezur i, sau îmbină
rile de co l ţ sînt crestate pe profil curb, va lul 
nind urmărit şi prin teşirea muchiei. Rest aura
rea lăcaşului. precedată de cercetarea arheo lo
gică, va avea darul să confirme sau să infir·me 
tradiţia ce o însoţeşte. 

Morile de apă 

Cu decenii în urmă erau frecven t e; pe soc
luri de piatră, cu prispe şi pitoreşti acoperişu ri 
de şindri l ă 14• 

În diferitele faze lista cu propu neri de monu-

Moară de la Ponoa rele 

Moară pe piloni de la Ponoarele 

42 

mente istorice a inclus, de pe valea Ponoarelor, 
l ăcaşu l de cu lt cu cele nouă mori , respectiv cu 
şapte, respectiv cu trei. În răstimp s-a spart 
şi a treia. Dă inui e una pe piloni, o alta pe soclu 
de piatră (ca o pivniţă cu intrarea la un capăt), 
cu prispe şi învelitori de şindrilă, pe drept 
cuvînt pitoreşti în pitorescul, neasemuit, al 
vă ii . 

Satul Proiteşti 

Biserica Sf. Îngeri 

A fost demolată în deceniul şase. În tablou I 
ctitoricesc erau zugrăviţi Petrache Burileanu 
şi Drăghiceanu Hîrgot, sprijinitori ai lui T udo r 
Vladimirescu . Se păstrează cîţiva martori ai 
tabloului votiv în l ăcaş ul de zid, ce i-a luat 
locul 15• 

ll Preot lntlln lt ti la Oblr1ia Clo1ani li G!lrdi!.ncau, cf. 
R. Creţeanu, Bisericile de lemn dir1 raionul Bala de Aromd , 
p. 298 . 

li u,a din doul foi, unite prin cuie de lemn . 
u V. Novac, Consideraţii privind necesita rea aducerii 

gospoddriei de Mehedinţi, p. 353-31'1, fle . 63 - 66 . 
" R. Cr1101nu, op. cit ., p. 301 . 

PRUNIŞOR 

Satul Fîntîna Domnească 

Biserica Sf. Calinic 

A fost construită în cea de a doua jumătate a 
seco lului al XVl ll -_lea (1775 sau 1785), în Ungu
re ni -Văgiuleşti 1 • ln preajma anului 1910 a fost 
adusă în Corcova , în gîndul neîmplinit, de a fi 
cape l ă de familie. 

Se afla între vii, cuprinsă de paragină 8• A fost 
adusă în satul Fîntîna Domnească, în cimitirul 
recent, de la marginea de nord a satului, dîndu-i
se un aspect nou . Toate cele înfăptuite, pe spe
se le avocatului Const. Robescu, au fost consfin
ţite la 2 iu lie 1979 3• A fost pictată 4, i s-a execu -

1 R, Creţeanu, Biserici le de lemn din raionul Strehaia 
tn ~ Mitrop. Oltenie i »„ XVI, 5 - 6, 1964, p. 405; N. Stoi
cescu, op . cit ., I, p. 195. Pisania de reconstituire indici 
anul 1775, păstrat prin tradiţie sau ;Lflat pe ancadramentul 
înl ocuit. 

1 R. Creţc;Lnu, op. cit . , ·p. ~04. 
8 Prcluînd hramul Sf. Calinic. ln locul celui vechi al Sf. 

Nicolae. 
' Oe Ioana M;Lgeriu Moga . 

Ftntfna Domnească . fn făţişarea actuală a 
bisericii aduse din Corcova. 

Fîn tîna Domnească. Pere ţii de nord-est şi nord 
ai a' taru lui . 

Fîntîna Domnească. Prispa biserici i. 

tat o gamă largă de piese sculptate (tîmplărie, 
ancadramente, uşi ş.a.). 

Înfăţişarea actuală a lăcaşului este improprie 5, 

departe de pitorescul celei originare, cu pro
porţii delicate, pline de armonie, sub un acope
riş unitar. Peste pronaos a fost plăsmuită o clo
potniţă, cu foişorul în console şi coiful flancat 
de patru turnuleţe, nicicînd văzută la vreo 
ctitorie de la sudul munţilor. Un parapet din 
scînduri traforate a substituit balustrada origi
nară a prispei. 

Bîrnele pereţilor, la exterior, au rămas apa
rente, putîndu-se admira plastica îmbinărilor 
în coadă de rîndunică, masivitatea consolelor, 
uşor cioplite, temelia, cu capetele mult alungite 
minusculul luminator (de pe est). Aparenţa 

• Constructorul lucrlrilor 1 fost Iosif Al. Oiescu . 
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btrnelor îngăduie, de asemenea, corecta citire 
a planului: dreptunghiular, cu absida retrasă 
poligonală cu cinci laturi 6• Pe latura de nord 
pentru masa şi nişa proscomidiei, meşterii au 
recurs la micşorarea decroşului 7, în partea de 
sus, pe care o dispune în consolă. S-au păstrat 
plasticitatea şi stîlpii sculptaţi ai prispei cu fami 
liara cruce în creste şi mulţimea b răţărilor pe 
motivul dintelui de lup . 

Pentru dăinuirea lăcaşului, strămutarea cu 
toate intervenţiile a fost salvatoare. 

• Dim . navl : 7 m/S m; laturile absidei între 1,50 ni 
-1,80 m. 

7 Diferenca de decroş 0,35 m tn registrul de jos, acosta 
fiind de 0,76 m. 

STREHAIA (or a ş) 

Satu I Stînceşt i 

Biserica Sf. Arhangheli i 

Pitoreasca aşezare de deasupra Motru lu i, a 
rămas, de-a lungul epocii medievale, în stăpîni
rea moşnenilor, după cum aflăm din documen 
tele de veac XV, dar şi din catagrafiiile celui 
de al XIX-iea 2• 

La vadul apei duce un drum prin luncă, stră
juit de pruni, amintindu -le pe cele asemănă
toare către satele din lunca Mureşului. Puntea 
legănată, pe sîrmă te trece în sat. 

Biserica este pe un deal, de la ea ul iţa conti
nuîndu -şi rostul la înălţimile împădurite. 

În pofida faptului că în 1940 i se afirmase 
calitatea de monument istoric 3 , inventarierea 
din 1955 o omite, situaţie perpetuată ş i în lista 
ulterioară cu propuneri. 
Că a fost adusă în 1836 din satul Bo răscu 

(jud. Gorj)4 nu se poate susţine decît prin tradi 
ţie. Textul unei pisanii tîrzii (1934) spune că: 
« [ ... ] s-a construit din lemn în anul 1836, 
în locul celei vechi şi arse ». Ceea ce se poate 
susţine cu argumente neîndoielnice este faptul 
că lăcaşul a fost edificat în secolul a l XVIII -iea. 
în vă leatul 7274 (1765-1766), pe care î l con 
semnează inscripţia, încorporată deasupra uşii 
diaconeşti (din dreapta) . De atunci sînt pereţii, 
din bîrne seculare, cu remarcabile îmbinări, în 
coadă de rîndunică, aşezaţi direct pe pămînt 
(cum au rămas pînă acum). De atunci deţine 
prispa stîlpul sudic, operă de sculptură în sine, 

Biserico din Stln ceşt i. Vedere vest. 

de secţiune dreptunghiulară, în succesiune de 
forme, cu rozete şi striuri la capitel, cu chenare 
în dinte de lup, de-a rîndul , pe toate feţele . 

În 1836, biserica a fost reparată, eventual 
după o strămutare, şi împodobită cu tîmpla , 
în mod cert, eventual şi cu pictura murală. 
Obştea de moşneni a ctitorit-o, şirul ce lor 58 
de nume, în frunte cu Dumitru Preporgicu, 
de deasupra uşilor împărăteşti, căruia i se adaugă 
cele ale platnicilor registrului împărătesc, flind 
edificator. Atunci a fost înlocuit, prin cel actual, 

Stînceşti. Detaliu din îmbinarea pere ţilor oltarului. 

Stfnceşt l. Stîlp de la pr ispo biser ici i. 

stîlpul de no rd al prispei, pe ntru care i s-a 
urmat modelul, dar fără răbdarea desăvîrşirii 
programului decorativ. 

În 1934, după o st a re de r uinare, l ăcaşul a 
fost renovat 6• Pe reţii au fost din nou te ncuiţi 
(inc lusiv cadru l intrării), iar peste acoperişul 
comun, cu pante mari, tabla a luat locul înveli 
şului tradiţional. 

Tipologic face part e din grup ul bisericilor 
de lemn cu p lan dre ptunghiular 6 şi absidă, 
decroşată, poligonală, cu cinci laturi . Pereţii 
laterali ai navei sînt l egaţi de cei ai altarului 
prin c/eturi, cu ajutorul bondocului . Nu este 
exclus ca acest procedeu să fi intervenit, în 
1836, pînă atunci altarul fiind nedecroşat . 

Lăcaşul, dat fiind sta rea de conservare , tre
buie reparat, pr il e j cu care se cuvine a primi 
înfăţişarea originară . 

1 Nu este luad ln evidenţa monumentelor istorice. 
1 R. Creţeanu, Biserici le de lemn din raionul Strehaia, ln 

« Mitrop . Olteniei ». , XVI, 5-6, 1964, p. 416 - 418. 
• «An . Mitrop . Olt »., 1941, p. 550. 
' Ibidem. 
1 Acum au fost făcuţi stilpii, uşor ciopliţi, ce marcheazl 

Intrarea, lnlocuindu.j pe cei de început sau din 1836. 
1 Lun1imea de 7 m a navei , susţine vechimea lăcaşului . 

ŞIŞ E ŞTI 

Satu I Ciovîrnăşan i 
Linia la care s-a co nstituit satu l, pr in ad una

rea lo cuinţe l o r răz l eţe , pe o parte şi pe alta a 
Coşuştei şi în zona dealur ilo r , conform planu
rilor din 1862, se suprapun ea de fa pt vet re i d in 
veacuri le trecute 1 , 

Arhitectura le mnului a cunoscut , ca pe î n
treaga vale a Coşuşte i, o re marcată î nflor ire . 
Mă rturiile ra re tind sp re di s pariţi e. 

Material e docume nta re au păstrat frumoasa 
imagine a casei joase 2, cu : bîrne le aparente i 
îmbinate aseme nea un or ar ipi; stîl pi sculptaţ . 

1,. 

Casă din Ciov frnăşoni (după Ad. Gheorghiu) 

(pe motivul cr urn 1n crest e şi a l măru l u i) la 
prispă şi cerdac; aco pe rişul de şi ndril ă, co nti 
nuat peste cerdac, cu prezenţa coşului specific 
zonei, ca şi al ce lei îna lte , pe do uă nive lur ;, la 
care scara de acces ocupă , în el evaţi e , jumătate 
din faţadă, iar ce rdacul, în conso l ă , pe cea
l a ltă 3 • 

Gospodăria Brehui Ioa n nr. 256 

Cercetată, în 1975, a fost pro pusă pe I ist a 
monumente lor, dar ulterio r a d i s păr ut. 

Casa, formată din t in dă ş i cameră, pe so clu 
de piatră; prispă , cu fr un taru l crestat, pe pro
file curbe şi dre pte ; stî lpi i scul ptaţi, cu che na r 
în dinte de lup şi cru cea în creste , realizată pr in 
adîncirea rombului î n muchiil e lemnului de 
secţiune pătrată . 

Pivniţa, cu cite o în căpere pe două nivelur i; 
prispe cu stil pi ci o pi iţi. 

Pivni ţe. Materia le cartografice din seco lu l 
trecut le atestă frecve nţa pe cul mil e dealur i
lor 0• După abandonarea cul t urii v i ţe i de vie , 
cele mai mu lte au fost aduse în gospodăria din 
vatra satului, dîndu- li -se , în genere, fu n cţia de 
păstrătoare a produselor. 

Exe mplarele, pe ca re le cunoaştem, re p rez in tă 
două tipuri de pi v niţă me hedinţeană . 

Pivn ~ ţa Dinu Dumitru (urmaş Const . Stra
tulat), nr. 111 

Apre cie m a fi cea mai ve che, dintre ce le exis
t e nte , din cumpăn a veacur il or XVII I- X IX. O 
singură în căpere, din bîrn e masive (0,45 m/ 

1 A. Pănoiu, op. cit„ p. 68. 
• Ibidem, p. 137. 
1 Ad. Gheorghiu, Scara de acces ca formd orhitecton icc7, 

p. 118 (după o (otografie din 1933), 
' A. Pfooiu, op. cit., p. 66 - 68, 174. 

Ciovfrnăşon f. P ivniţo Stratulat . 
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0,12 m), ale căror capete depăşesc pînă la 0,45 m, 
cheia, în crestături drepte. Intrarea se articu
l ează printr-un montant («bo ndoc », cu uluce) 
de colţ, fiind alcătuită din uşciori (cel de lîn gă 
stenap decorat cu o reţea de romburi incizate) 

Faţada Cu intrarea de la pivniţa Stratulat. 

şi două foi de uşă (din cîte o s ingură bucată). 
Pentru prispă s-au continuat bîrnele de temelie 6 

laterale, şi cea de coroană între care sînt mon ~ 
taţi stîlpii. Cosoroabele, fruntarul şi stîlpii sînt 
crestaţi , motivul marcării volumelor sau a for 
melor fiind cel a l dintelui de lup. La streaşină se 
observă rolul funcţional al podinilor alungite. 
Constituie un exemplar interesant de pivniţă, 
căruia i s-a păstrat înfăţişarea 6, 

P i vniţa Tănăso i u Viorel 
În ceputul secolulu i a l XIX-iea. Pereţii în că

perii originare 7 sînt din bîrne cioplite, dar 
conţin şi buşteni sparţi pe jumătate, cu capetele 

Stf/p de prispă de la pivniţa Tănăsoiu Viorel 
din Ciovîrnăşani. 

alungite dincolo de cheia îmbinărilor. Intrarea, 
tipică, este pe dreapta faţadei. Stîlpii, de co lţ, 
ai prispei sînt sculptaţi, după modelul regăsit 
la case 8 şi biserici : steaua (din romburi adîn
cite pe muchie) cu braţele crucii piezişe înflo
rată în dinte de lup, ca şi inelul de pe fus; «mă
rul», între două e lemente bitronconice, la 
bază. 

P i vn iţa Tiu Ma ria o, nr. 38 
Reprezintă conacu l de deal, cu cîte o sing ură 

încăpere, 1<1- part er (pivn i ţa) şi etaj (odaia). A 

6 Flrl talpa de l egături a ca pete lor lateralelor, as pect 
considerat o particularitate a pivn i ţ e i mehedinţene. 

8 Înlocuirea înveli torii de şindrilă prin cea de ţi g l ă fiind 
si ngura remaniere. 
7 Ccalald este adlugad. . Recent:l) este şi învel itoarea 

de ţiglă. ca şi palimarul traforat. 
8 Analogi au fost cei ai case i, descrisă după o fotografie 

de arh ivă, cit şi ace ea de la casa Brehu i. 
' A decedat dupl 1975, cind avea 92 de a ni). Gospodă ria 

a fost cumplratl de Ion Albu , 

Ciovîrnăşan i. Pivniţa Tiu Maria . 

fost constru ită pe deal, la început de veac XIX, 
şi strămutată la finele lui, în vatra satu lui . Bîr
nele cioplite au capetele alungite, pe toată 
înălţimea pereţ i lor; la parter: pri spă , cu doi 
stîlp i, între prelungirea coroanei (crestată în 
arcadă) 10 şi a tă l pilor lateral e ; la etaj: prispă şi 
cerdac, în consolă, cu stîlpi sculptaţi şi palimar 
în trafor, cu reazem pe elementele prispei de 
jos, ce adăposteşte scara de acces (cu un capăt 
pe temei ie, iar celăla lt pe cerdac). 

Obiectivu l este îndreptăţit a fi propus pe 
lista monumentelor istorice şi co nservat in situ. 

Satul Crăgueşti 

Vatra anter ioară a satului este marcată topo
nimic prin punctul « La morminţi », unde au 
fost lăcaşul ş i ci miti rul. Ea se afla pe Valea Coşuş 
tei, în apropierea intersecţ iei cu Val ea Coco
rove i 11. Lăcaşul din lemn deservea obştile din 
Crăgueşti şi Cocorova. 
După reforma ag rară din 1864, satul s-a sta

bi lit pe locul de astăz i 12 . Ce le două case , pe 
care le vom semna la, sînt dintre cele dintîi 
co nstruite în noua vatră. 

Casa Const. Becheru 
Parter, din piatră, cu beci : l ocuinţa de la 

etaj, evoluată dintr -un plan arha ic, are trei 
încăpe1· i, una supralărgită. Accesu l la beci se 
află sub prispa, parţială, în co nsolă . Pereţii 
(ca şi scara, aflată pe aceeaşi linie cu prispa) 
sînt din bîrne cioplite, ale căro1· îmbinări au 
rămas aparente. 

Casa Dică Virginia, nr. 41 
Se compune din beci, amenajat în soclu de 

piatră, în panta cea mai adîncă a terenului, 
şi locuinţa , cu tindă 13 şi cîte o odaie de o parte 
şi de alta, acoperită cu podini profi late şi stră
bătute de meşteru l gri ndă. 

Pereţii au fost ulterior tencuiţi, la cei din 
spate fiind evidente capetele alungite ale 
bîrne lor. 

Unităţi le de pe faţadă : prispa şi cerdacu I 
ce ntral au grinzile, cosoroabele, fruntarele, 

1° Ca şi grinzile de la etaj, intersectate, cu capetele 
fruntarului , în co nsole. 

11 A. Plnoi u, op. cit., p. 68. 
1a Lăcaşul de cult a rămas cel băt rîn , pin i la construirea 

din zid ln 1896 a celui d in Crigueşti 1i d in lemn în 1906-
1912, a celui din Cocorova, 

13 Unde se afl a, i n i ţi a l, singura in trare din afară. Era cu 
uşciori , inchizînd un spaţiu larg, ulterior îngustat pr intr- un 
perete de cără mid l, acelati material a lnlocuit blrnele ori· 
zontale ale palimarelor. 

Crăgueşti. Casa Dică Virginia. 

co nso lele, crestate şi decorate cu che nare pe 
motivul dintelui de lup, iar stîlpii sculptaţi 
după rînduiala ce lor bătrîni, amintiţi mai sus, 
de la case şi pivniţe (crucea în creste, « mărul » , 
şii-ag urile în dinte de lup) . 

Pentru va l enţele sale artistice, cît şi pentru 
faptul că este contemporană cu încep utul actual ei 
vetre săteşti, casa Dică ar merita să ne conser
vată in si tu . 

TÎMNA 

Satul lzvorălu 

Biserica Sf. Nicolae 

Informaţiil e despre ea, de la fi nele deceniu lui 
patru, puse, astfel, la un loc, par paradoxale: 
« biserica veche cu hramul Sf. Nico lae, co n
str uită în 1807, azi se află în ruină, nind decla
rată monume nt istoric» 1 . Proces ul de distru
gere a co ntinuat, pereţii din bîrne în cheie, 
rămaş i fără ocrotirea acoperi ş ului 2 , surpîndu-se . 

Satul Valea Ursului 

Biserica Sf. Gheorghe s 

Denumirea aşezării sup li neşte orice descriere 
a cadrulu i ei natural. Tradiţia îi mai adaugă 
legenda copi lului mîncat de urs, în scorb ura 

Biserica de la Valea Ursului . 

unui stejar, unde îl ascunsese mama, spre a- l 
feri să nu facă parte din tributu l turcesc. 

Lăcaşul de lemn se află în susu l văii, cu pri 
ve liştea dealurilor împădurite. Se spune că nu 
a fost aici din început, ci mai la va le, 4 de unde 
a fost strămutat urmînd calea săteni l or şi a 
gospodării lor lor, ce s-au îndepă rtat din pricina 
epidemiei de ciumă din vremea lui Caragea. 

Bibliografia îi semnalează două momente d in 
existenţă : 1776, al r idi cării; 1930-1931, al 
re novării 6• Anul de înce put a fost furnizat de 
catagrafia din 1810, ce atestă actu l ctitoricesc 

1 « An . Mitrop. Olt »., 1941 , p. 505 . 
a I. Popescu-Ci lien i, Biserici de lemn, în « Mîtrop. Olt » ., 

VIII, 8-9, 1956, p. 543. 
8 Monument is toric, poziţia 121311955. 
' Unde ulteri or a revenit vatra satului şi unde din 1936 

s-a construit biserica actuală de zid. În vatra dealurilor 
din fundul viii mai sint citeva gospodirii. 
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Valea Ursului . Peretele altarului bise ricii cu 
proscomidia. 

al colectivităţ ii, în frunte cu numiţii, Vasile 
Proorocul şi Hristofor Ursanu 6• 

Pe peretele de vest, în dreapta int ră rii , a 
fost săpată o înse mnare. Urmele ei, cruţate de 
intemperii, cuprind data « 1770 sept. 4 » ca şi 
evenimentul de familie «s-au născut Nicola
che » (într-o grafie arhaică şi pl ăcută). Însem
narea face îndoielnic anul ridicării, 1776, cel real 
neputînd însă co borî dinco lo de mijlocul vea
cu lui. 

Pr ispa bisericii din Valea Ursului. 

' N. Stoicescu, op. cit„ li, p. 633 - 634 ; I. Popescu-Cilieni, 
op. cit ., p. 54Jl ; R. Creţeanu, Bisericile de lemn din raionul 
Strehaia, p. 420-421 (prezentare istorică 1i artisticii) . 

1 I. Popescu-Cilien i, op, cit., p. 541. 

Strămutarea a avut loc în răstimpu l 1845 -
1860 7

, cea mai veche dintre crucile de mor
mînt, rămase în preajmă, fiind din 1861. Hra
mul Sf. Voievozi , sub care era înregistrată, 
pînă atunci, bise rica moşnenilor de la Valea 
Ursului 8 , este înlocuit cu ce l al Sf. Gheorghe 9• 

A fost înzestrată cu icoane (probabil o nouă 
tîmplă) şi cărţi 10• De atunci sau din 1880 este 
şi tabloul votiv din pronaos, cu chipu ri le lu i 
Ion C~ rstea, Vas ilie şi al e altor moşneni, în port 
de sărbătoare, ce şi-au cîştigat prin faptă ctito 
ricească dreptul de a fi zugrăviţi. Din ace laşi 
penel a rezultat, pe faţada de vest, deas upra 
intrării, reprezentarea hramului. 

De la temei ia, vin joasă, dispusă în decroş, cu 
capetele mult alungite, de la îmbinări le în coadă 
de rîndunică ale bî r nelor, de la prag la fruntar, 
lăcaşul de la Valea Ursului îşi confirmă calitatea 
de monument istoric 11 • 

Planul , dreptu nghiular cu absida retrasă poli
gonală cu cinci laturi, prez intă , la peretele de 
nord al abisdei, diferenţa între mări mea decro
şu lui de la registru l de jos şi cel de sus 12, ivită 
pentru obţinerea proscomidiei. Prin înfăţişarea 
tipologi că , prin a l cătuirea pereţilo r şi chiar 
proporţii, .ia l ăcaş ul este semen cu cel de la Căpă 
ţî neşti-Conduleşti. Analogii cu acesta, dar şi 
cu cel de la Costeşti, se constată şi în struct ura 
acoperirii interioare . O boltă se micllnd r i că 
peste navă 14, una peste altar, intersectată cu 
tre i fîşii curbe tangente la perete şi de fapt o 

Cruce din livada bisericii de la Valea Ursulu i. 

co ntinuare a acestora prin comuni tatea îmbi
nării bîrnelor . Perete le plin dint re pronaos şi 
naos menţine atmosfera pat riarhală a ct itorii lo r 
de demult. Este posibi l ca undr·elele, cioplite 
pe muchii, ce s p r ijină capetele primezelor şi 
se înfig în ce le ale temeliei, să le fi înlocuit pe 
ce le de corate, din vechime. 

Pris pa, cu cosoroabele şi frunta rul în co nso le, 
este beneficiara unui preţios de cor scu lptat . 
Frunta rul, adînc crestat 15 , este împodobit pe 
faţa de jos pe motivu l dintelui de lup 16 • Stîl 
pii 17 , cu fus bitron co ni c, sînt re marcabi li, p rin 
puterni ca reliefare a vo lumului cu simbol u l 

7 Rbtimpul de la epidemia de ciumJ p1n1 la vremea 
strimudrii nu poate fl surprinzltor, slnt cazuri ctnd ctito
ria a rlmas, nestrlmutati, ln vatra veche. 

& Pr . I. Ionescu , op. cit ., p. 839; R. Creţeanu, op . cit., 
p. 420. 

• Preluat şi de llcaşul de zid . 
• 0 R. Creţeanu, op. cit., p. 420. 
n Pe care o avea indf. din 19"40, cf. « An . Mitrop. Olt „,, 

1941 , p. 509-510. 
ia De 0,50 m intre registrul de jos şi cel de sus . 
li Nava : 7 ,93 m/'4,96 m ; laturile altarulu i între 1,2Sm -

1,72 m. 
1' La intllnirea bfrnelor, capetele celor de peste naos 

se suprapun peste cele ale pronaosului, flind reţinute prin 
cuie de lemn . 

15 1n acolade fi arcade , ultimele avind, central, un lob , 
strJ.puns circular (ca la unele prispe maramureşen e, dar 
şi, la praguri de uşi , exemplu Obîrşia Cloşani). 

18 Decor sculptat poate fl şi pe pragul de sus al uşi i 
(sub pervaz). 

H Cei de colţ slnt originari, iar aceia ce incadreazJ. 
intrarea au fost ficuţi. cu prilejul strlmudrii , imit1ndu.fe, 
dar simplificindu·le decorul. 

" Acum este de ţ i all . 

mărulu i, dar mai a les a stelei în co lţuri , ce mar
chează baza. 

Monumentul de la Valea Ursului trebuie 
privegheat, dată fiind izolarea lui de sat. Trebuie , 
î n cadrul une i conservări, să i se înde părteze 
adausurile, din 1931: clopotniţa de peste prid 
vor, revenindu-se la acoperişul în patru ape şi 
la î nve litoarea de şindrilă 18. 

Reamintim cruci le de piatră, din al XIX -iea 
veac, spre a le menţiona form a: trilobată sau cu 
braţe l e de secţiune dreptu nghiulară, dar şi 
decorul : brăd u ţ i, rozete , crucea înscrisă, păsări 
stilizate. In scr ipţia, în limba slavă, de pe una din 
ele, aminteşte numel e Prooro cu, a l uneia din 
familiile de baştină, implicată în actul de naştere 
al lăcaşului . 

VINĂTCRI 

Biserica Sf. Voievozi 1 

Aşezarea, din plasa Cîmpu lui, a luat naştere 
în urma legii agrare din 1864, fiind la înce put 
un căt un al comu nei Cujmir 2• Edi fic :ul de cult 
a fost adus de la vecinii din Cearîngu . 

Drept co nse cinţă a dezvoltării rapide, în 1891, 
aşezarea devine comună de sine stătătoare, 

Imagine din cimitiru/ de la Vfnători . 

ace leiaşi cauze datorîndu-i -se co nst ruirea , în 
1900, a lăcaşului de cărăm idă . Bi ser ica de lemn 
dăinuie graţie cimitirului, despre ea spunîndu-se , 
la sfîrşitul deceniului patru : «. , .o cape l ă veche, 
ruinată» 3 • 

Însuşirile arhitectonice şi decorative îi s usţi n 
vech imea, poate din pragul secolului al XV III 
iea. Se pierde, prin statura-i joasă (în po0da 
adaosului de soclu) şi acoperiş 4

, fără clopotniţă , 
în desişul pomilor fru ctiferi ş i puzderia de troiţe, 
în sti I u I bătrînesc 5• 

Pereţii , din bîrne de ste jar acope~ite prin 
te ncuial ă, înscr iu planul dreptunghiular cu 
abs ida, decroşată. pol igonal ă cu ci nci laturi 6

, 

avî nd parti cu laritatea dispuner ii supra l ărgite , 
în conso l ă, a mijlocului latur ii de nord a altaru
lui 7 , reali zîndu -se, la inter io r 8, ni şa acoper i tă 
a prosco midiei . 

Ceea ce dă farmec l ăcaşu l ui , chiar sub haina 
reparaţ iilor, este şiru l că luţil or ce susţin coso
roabe le la streaşina altarului. Aceste console 
redau, m işcător de sugesti v. capul de cal, pre 
văzut cu zăbală decorativă , pe motivul dintelu i 
de lup , asemeni şiragurilor, de pe gîtul nease 
muit de lung. La navă, ro lul consolei este pre -
1 uat de capă tu I bîrnei de sus a pereţi lor despăr
ţitori crestat în trepte mărgi nite, toate, pr in 
decorul amintit. Grupul de linii, la fel sculptate, 
de pe intradosul sem icircu lar a l pragului de sus 
al intrării, duce cu gî ndul la extinderea de pe 

1 Propusl pentru lista monumentelor isto rice. 
1 N. D. Spineanu, op. cit., p. 391 . 
a « An . Mitrop. Olt •„ 1941 , p. 562. 
' Din picate modiflcat, pe vest fÎ acoperit cu tabii (din 

1972). 
5 În genul celor flcute de crucerii din jurul Balşului cu 

panouri şi arce intre braţe. Deş i tncl foarte multe, el e 
sînt , pe cale de ruinare, clei tradiţia lor a încetat. 

e Oim . navei : 7 ,20 m/'4,78 m; laturile absidei intre 1 ,33 m 
- 1,87 m. 

7 Birnel e acestei părţi sint în continuarea navei, iar cele 
de dedesubt fi de deasupra slnt dispuse tn decroş. 

8 Acoperirea interioari a fost refăcud din scînduri : 
semicili ndr ică, la navi, păstrtndu·se me~terul grindl aJ 
ce lei ori&inare (un buiandru& ce uneşte pereţi i laterali) 
o bold din cinci ftş ii fnclinate , peste altar. 
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întregul element (aflat, ca şi montanţi, sub 
pervaze pro fi late). 

În ansamblul improvizat al tîmplei se disting 
două valoroase Icoane : Maria cu Pruncul , stră
juită de arhangheli; Deisis (cu Sf. Ion în partea 
dreaptă a tronului), cu anul executării, 1823. 
Autorul lor, poate Ghiţă zugravul, se identifică 
cu acela de la Mălărişca . 

Console «cap de cal » , la biserica din V1nători . 

Altarul bisericii din Vîn ători . 

Restaurarea lăcaşului 9 de la Vînători ar pune 
în valoare o mărturie rară a civilizaţiei lemnului 
în zo na de cîmpie a Mehedinţilor, ca şi a pro
cesului istoric al circulaţiei meşterilor, al răs
pîndirii e lementelor comune artei populare 
româneşti. 

• Nu este exclus ca aceasta d dovedească amplasamen~ 
tul, pe sud, al intrării iniţiale. 

Consolă decorată 
de la biserica 
din V1nători. 

VOLOIAC 1 

Satul Valea bună 

Biserica Sf. Vo ievoz i 2 

Este aşezată în «P isc » (crîngul de pe deal) . 
A înlocuit, în deceniul doi al secolului trecut 
(1812-1818) 3, înaintaşa străveche 4 , de actul 
înălţării legîndu-se amintirea cîtorva preoţi 6 

D intre renovări cea mai de seamă este aceea de 
la 1866, înfăptuită de moşneni 8 , înşiraţi, cu 
numele fiecăruia, în pomelnicul ctitoricesc de 
la proscomidie. 

Temelia, masivă cu îmbinările crestate, cu
prinzînd, pe nord, un element mai vechi, o bîrnă 
rotu ndă, este întărită prin cuie de lemn. Planul 
pereţilor, ades întîlnit, prezintă particularitatea 
celor două registre la peretele de nord al alta
ru lui, cel de jos în decroş (ca şi pe sud) 7 , iar 
ce l de sus în continuarea peretelui respectiv, 
al navei. În e levaţia interiorului se constată 
cite o boltă semicilindrică peste pronaos şi naos 
şi o alta, din fîşii curbe, peste altar 8 • 

Prispa, de pe vest, cu fruntarul crestat, pe 
forme vădit barocizante, şi stîlpii segmentaţi 

prin brăţări, în capitel şi bază prismatică, fus 

Biserica din Valea Bună . Vedere vest. 

Prispa bisericii din Valea Bună . 
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Icoană (1866 ), de la biserica din Valea 
Bună. 

poligonal, aparţin etapei amintite de renovare, 
de la 1866. Tot de atunci este pictura murală 9

, 

în parte degradată, realizată în scene mari şi 

risipite, ca şi friza praznicelor, registrul împă
rătesc, panourile decorative , piese a căror stare 
de conservare îngăduie aprecierea picturii, nu 
lipsite de însuşiri artistice. 

Este drept că l ăcaşul a suferit unele îndepăr
tări de la imaginea de început (tencuirea pere
ţilor 10 ; în ve i itoarea de tablă, peste acoperişu I 
tradiţional în patru ape) 11 , dar acestea pot fi 
înlăturate cu prilejul restaurării, punîndu-se, 
în lumină, un monument reprezentativ pentr u 
secolul trecut n. 

1 La sflr,itul secolului trecut Voloiacul împreuni cu 
lltolo Lacu li Valea Buni tnsumau 286 casa, ci. N. O. Spi· 
noanu, op. cit„ p. 306-307. 

1 Monument istoric, poziţia 1214/1955. 
1 N. Stoicescu, op. cit ., li, p. 695: «An. Mitrop. Olt », 

1941, p. 566; I. Popescu-Cilieni, op, cit„ p. 543; R. Creţeanu, 
Bisericile de lemn din raionul Strehaia, p. ·425. 

' Documentar satul este amintit, tn 151 '4, c1nd era al 
lui Manea fi al altor mo,neni, cf. N. Stoicescu, op. cit. p. 
695. 

1 Popa Constandin, flul lui popa Costandin, popa Vasile 
Dinu, flul lui popa Necoiţl 1i popa Dumitru, ci. t.Popescu
Cilien i op, cil., p. 543. 

' Satul apare megie1esc 1i tn catacrafia din 1845, care 
menţioneazl fi biserica, existencl, cf. Pr. I. Ionescu, op. cit., 
~ · 834. 

7 Acest perete flind decro1at pe lntreaca lnllţime . 
1 Stratul de tencuiall, tmpiedicl stabilirea autenticitlţii 

„1 •. 
1 Amintim, din procramul iconografic al altarului: Jertfa 

lui Avram 11 ls. tn potir (ls. Hs. plinea vieţii). 
10 Sub toncuiall fllnd fi cadrele intrlrilor, cu posibil 

d•cor. 
11 Flrl clopotnlţl, aceasta flind deta1atl, pe piloni. 
11 Dato fllnd c modlflclrile » a fost propual excluderea 

aa dintre monumentele istorice, a 11 vedea, R. Creţeanu, 
op, cit„ p, 425, 

Valea Bună. Casa «popii Mileu », din Piscul 
bisericii, sec. X IX. RESUME 

Selon I ' attestation documentaire , le departe
ment de Mehedinţi fait partie d'es premiers 
unites adminlstratives de ce genre consignees 
dans des actes medievaux. A leur tour Ies sour
ces archeologiques, completees par la cartogra
phie, Ies monuments la'iques et religieux, la 
tradition orale, situent le territoire au rang des 
plus denses zones d ' habitation autochtone. C'est 
tout a fait normal que la vie rurale qui a toujours 
predomine, et s'est exprimee dans des nombreu
ses formes de la creation materielle et spiritu 
elle, laisse a la posterite un volume assez consi
derable de constructions en bois. 
C'est ce tresor que I ' auteur a eu en vue, a la 
lumiere des dates bibliographiques, mais surtout 
de cel Ies qui ont pu etre offertes par la recherche 
du terrain . 
La partie essentiel le de cet ouvrage est consti
tuee par le repertoire , structure alphabeti
quement, d'apres Ies communes (au cadre de 
ces vi I lages), conformement a I a loi 2/1968, 
concernant 1 'organisation administrative du ter
ritoire de notre pays. 
On a eu en vue des objectifs d 'a rchitecture civile 
(maisons, annexes des fermes, portes, etc.) et 
des objectifs rel igieux (egl ises , clochers) Ies der 
niers etant uniques en ce qui concerne I ' art du 
bois, pour certaines zones. 
L'objectif est presente du point de vue de I a 
construction, de la typologie , de la decoration 
(sculpture, peinture), de I ' inventaire patrimo
nial. L' auteur a sui vi I' individual isation de I 'ob 
jectif, des qualites et de son heritage, dans le but 
de I' integrat ion de celui-ci dans I ' ai re uni tai re 
de la civilisation et de la culture roumaine. 
Selon le repertoire, I 'auteur a elabore une 
etude qu'elle a mis avant celui - ci. Par son 
contenu, I 'etude attire 1 'attention sur Ies cate
gorles d 'aspects, d'informations qui enrichi
ssent la sphere de connaissance et de compre
hentlon de I 'art populaire, de ses sens histori 
ques. On insiste sur l 'evolution de la maison en 
bois, sur la place de l 'eglise en bois de la region 
de Mehedinţi dans le cadre de ce genre de con
structions, sur sa fidelite par rapport a l'ancien 
modele, sur le tresor d 'i nformat ions, sur I 'art 
du pinceau. 
L'auteur est convaincu qu' ii y a encore des ob
jectifs qui ne sont pas compris dans Ies repertoi
res, parce que le temps sous sa dimension 
physique mais surtout sous sa dimension spiri
tuelle, n' a pas permis une recherche exhaustive . 
En depit de ce fait, l 'ouvrage peut constituer la 
chronique de l ' heritage de la civilisation du bois 
dans la region de Mehedinţi. 
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