
CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA ARHITECTURII BISERICILOR 
DE LEMN DIN TRANSILVANIA * . 

Biserici de lemn cu absid a semicirculară 

I În anu l 1929 Iosef Strzygowski scr ia (în « Die alts lavische Kunst », p. 
159): « La toate bise r·icil e de lem n conservate , în tîln im fără excepţi e abs ida 
po lig o na l ă , niciodată pe cea rotu ndă şi putem spune că aces t fapt este spe
cific prelucr·ăr ii lem nu lui. Aşa cum piatra condu ce la fo rme rot unde, t ot aşa 
şi lemnu l determ in ă îmbinăr i în ung hi drept sau într-un ungh i de 1350, 
ad i că la cor ul pătrat la ce l încheiat cu 3 pînă la 5 laturi » . 

Mu ltă vreme această co nsiderare , pe cît de categorică , tot pe at ît de ne
fond ată , nu a fos t in fi rmată . Abia în 1971, Ioana Cr ist ache Panait semnal ează 

ci nci exe mpl are de bise ri ci de le mn cu absida semic ir· culară , în ţara noas t ră , 

fără a se referi însă la punct ul de vedere a l lui Strzygowski (fig. 1 ). 
Mai în t î i în Bisericile de lemn de Io S ălaj (de Ioana Cri stache Pana it şi ar·h. 

Jon Scheletti, art ico l pu bli cat în «Buleti nul Monu mente lor Istori ce», 
nr. 1 din 1971), Joana Cristache Pan ait scr ie: «Formă spe cifică z i dăr i e i , ab
sida semicirculară este în făţiş ată în zona de care ne o cupăm de d ouă lăcaş ur i 

de lemn. Merită să c ită m în mod deosebit r·emarcabila executare a aceste i 
variant e a planu lui drept ungh iular· la străvechea biseri că d in Bulgar i, data
bi l ă ce l ma i t îrz iu în seco lul a l XV II -iea. Întîl nirea aceste i for me înt r-o zonă 
în care biser ica de zi dă ri e lip seşte ridică un sem n de în treba re asupra sursei 
de in spiraţ i e. Aminti m că ten di n ţa spre for·me sem icirculare a meşteru l ui 

ă l ăjean se întrevede ş i în tă lpil e sem icirculare ale părţi i de răsăr it a J ăcaş ul u i, 

arh . TUDOR OTETELEŞANU 

aşa cum se poate vedea la bise rica din Baica (seco lul al XV II -iea), precum şi 
la o biserică , relativ rece ntă, din Brebi, ridicată , spun localnicii, pe temeliile 
primei biserici pe care a avut-o satul ». 

Mai departe, în nota 20 a articc lului : «Ce l de al doilea exe mplar este bi 
ser ica din Chieşd; bi serici de lem n cu absidă se micircu l ară în restu l ţării 
sînt foarte puţ in e: Banat - la Hodoş şi Dragomireşti; Mc ldova, biserica 
Sch it işor ul din Ceahlău (Neamţ) ». 

Apoi în Bisericile de lemn ale Banatului (de Ioana Crist ac he Panait şi arh. 
Flo ri ca Dim it r iu - Timişoara 1971 ), Ioana Cristache Panait re ia ce le două 

exem pl are din Banat : « Tendinţa spre forme rotu njite a meşteru l ui bănă 

ţean văd ită atît în fo losirea cu precădere a abs id ei n edecroşate cu 5 laturi, 
ca şi a celei decroşate cu 7 lat ur i, duce la realizarea de biserici cu absida 
nedecroşată se micirculară, precum este cazul l ă caşuri l or di n Hodoş şi Drago
m ireşti . Formă spec ifi că arhitecturii în zid , absida semicirculară ·este excep
ţi ona l de rar redată în lem n cîteva exemplare aflîndu -se numai în judeţul 

Săla j şi în Mo ldova ». 

Formu larea replicii la t eoria lui Strzygowski - pe care o ci tează - vine 
d in part ea Euge niei Greceanu, care, în cadru l comuni că rii prezentate la Sesi 
unea Insti tut ului de Arte Pl astice « Ni co lae Grigorescu » (azi Academia de 
Arte Frumoase), din mai 1973, intitulată Consideraţii asupra ce lor mai vechi 
biserici de lemn cu datare certă din Transilvan ia , in corelare cu evoluţia bise
rici/or de zid, spu nea : « Afirmaţia că absida cu plan ci rcu lar nu se întîlneşte 
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• Comunicare p"rezentat l tn cadrul Ses iun ii anuale de comun ică r i ştil nţiflce D.P.C.N. 
la 15 iunie 1976. 

Fotoirafii executate de Tudor Otetolefanu , clifHle afllndu-10 în Fototeca D.M.A.S.I. 
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Fig . 1. Localizarea exemplarelor cunoscute. 
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niciodată realizată în lemn, este in firmată, în ţara noastră, de următoarele 
exem ple : biserica de lemn Schitişorul din satul Ceahlău, judeţu l Neamţ, 

construită în jurul anului 1838; bise rica di n Dragomireşti, judeţul Timi ş , 

mutată în acest sat în 1777; biserica de lemn din Bulgari, judeţul Să laj, data
bilă, conform Ioana Panait, ce l mai tîrziu, în secolul al XVI I-i ea ; bi se r ica 
de lemn din Hodoş, judeţul Timiş, datată 1774. La toate aceste construcţii, 
absida este realizată din grinzi tăi ate în for· mă de segment de cerc şi îmb i 
nate în jumătatea lemnului. Nu este exclus ca cercetă r ile de t eren să nu 
conducă la semnalarea altor cazuri similare >> . 

Reluăm exemplele menţionate, prezentîndu -l e în ordi nea lo r cronologică. 

Cea mai veche este biserica de lemn «Sfinţ ii Arhanghe li >> din Bulgar i, 
din secolul al XVII-iea. 

Urmează biserica de lem n «Sfi nţii Arha ng he li » din Ch i eşd databilă la 
finele secolului al XVII-iea. 

Bise rica de lemn « Naşterea Maicii Domnu lui » din Dragomireşti datează 
probabil din prima jumătate a secolu lui al XVIII-iea, înt rucît este mutată 
aici spre sfî rş itul secolului, în 1777. 

Asupra bisericii de lemn din Hodoş , datată 1774, cu absida, tencuită la 
exterior, facem o rezervă pînă la efectuarea unor cercetăr i pe monument 
mai amănunţite, cu sondaje care să evidenţieze dacă într-adevăr· bîrne le ce 
alcătuies c pereţii absidei sînt cioplite în arc de cerc, sau dacă for ma c ir c ular·ă 

nu rezultă doar din tencuiala aplicată, poate, pe o structură poligo na l ă cu un 
număr mai mare de laturi. Totodată semnalăm faptul surpr inzător că această 

biserică - f1e cu structura abside i efectiv semicirculară sau numai în aparenţă 
- nu figu rează în lista monumentelor istorice. 

Cu peste o jumătate de secol mai nouă, biserica de lemn « Naşterea Maic ii 
Domnului >> , numită «Schitişorul», din Schitu Hangului, înglobat azi în 
sat ul Ceahlău, este singura de acest tip cunoscută pînă acu m în Moldova. 

În faţa măiestriei cu care au fost rea lizate formele rotund e , const ruite cu 
piese cioplite din secure şi bardă în forma obezilor pentru roţile de car 
şi cu toată admiraţia pentru frumuseţea diferitel or elemente decorati ve ce 
împodobesc aceste modeste lăcaşuri - co nsole , brîuri în torsadă, ancadra 
mente de uşi, trafo rul scîndurilor de parapet de la foişoarele turnurilor -
clopotniţă etc. - sîntem datori să sub liniem dificultatea tehnică de execuţi e 
a absidelo r semici rcu lare, care d e notă priceperea, dragostea de meserie şi 
osteneala întru frumos ale vechi lor noştri meşteri lem nari . 

Nu ne putem opri de a face co mpa raţia cu abside le semicirculare ale unor 
biserici de lemn din Scandinavia, de a căror ex istenţă am luat cunoştinţă 

avînd ocazia să răsfoim cartea Stave churches in Norway (Bisericile în doage 
din Norvegia, Editura Rud olf Stei ner Press, London, 1969). Dacă rămîi im
presionat de volumetria şi pl astica arhitecturală ale acestor construcţii ş i 

mai ales de remarcabila lor decoraţie interioară în lem n, în ceea ce p riveşte 
problema absidei semicirculare, trebuie recunoscut că sistemu l nordic « în 
doage », cu piesele de lemn montate vertical - ca doagele unu i butoi -
este mult mai uşor de realizat, pe un plan circular, decît sistemul autohto n 
« în obezi» . 

Dar - revenind pe meleagurile noastre - iată că speranţa expr i mată 

de Eugenia Greceanu în comunicarea sa a început să se împlinească . . 
în 1969, urmărind lucrări le de reparaţii începute la Biserica de lemn 

« Sfi nţii Arhangheli » din Cuştelnic, co muna Găneşti, judeţu l Mureş, am 
re n' arcat altarul rotund al bisericii din apropierea ei, cea fostă u n ită , cu 
hramul « Sfîntul Arhanghe l Gavril >> . (fig. 2). Aceasta fusese t recută cu ve
derea pînă atunci, nefigu rînd măcar în lista de ev id e nţă , desigur pentru mo 
tivul că atenţia tuturor era în primul rînd atrasă spre biserica veche de a l ă 

turi cu frumoasele două, extrem de rare, exemp lare de ancadrament de uş ă 
în formă de gaură pent ru cheie. Conform relatări lor or-ale, cea cu absida 
rotundă a fost adusă de undeva« de pe deal » şi remontată aici în 1891. Prin 
urmare, considerăm că nu greşim situînd const ruirea ei pe locul iniţial în 
prima jumătate a secolului al XIX-iea. Totodată sem na l ăm că , la strămutare , 

scîndu rile pictate care alcătuiau bolta naosu lui au fost înlocuite, fl ind reuti 
lizate la înfundarea streaşine i. 

După aproape trei ani, la începutul lui 1972, descoperim ş i Biserica de 
lemn «Sf. Nicolae » din Nicoleşti, (flg. 3), local itate î ngl obată acum în satul 
Crăci uneşti din judeţul Mureş. Este datată 1799, deci mai veche decît cele de 
acelaşi tip din Cuştelnic şi Ceahl ău. Cu ocazia unor reparaţ ii gene ral e, relativ 
recente, construcţia a fost amputată, păstrîndu-se doar naosul şi altarul. 
Totodată s-a înlocuit cu ţiglă în vei itoarea de şiţă şi s-a denaturat complet tot 
interiorul. Aşa incit valoarea ei nu mai constă, efectiv, decît în altarul semi
circular (fig . 4). 

La propune rea noastră, bisericil e cu absidă sem i circu l ară din Cuşteln i c 

şi Ni coieşti şi -au căpătat locul cuvenit în I ista de evide nţă a monumentelor. 
Premierele flind însă deja de do men iul trecutului, le-am conside rat lao l a ltă 

cu cele cinci exemplare de tip sim ilar, semnalate de Ioana Panai t, prezen 
tindu-le tot atît de fugitiv . 

Fig. 2. Biserica de lemn «S f. Arhanghel Gavril » din Cuş te ln i c. Absida semi-· 
circu lorCl . 

Fig. 3. Biserica de lemn « '.: f. Nico lae » din Nicoleşti. 

Fig . 4. Biserica de lemn din N ico leşti. Absida semicfrcularCl . 
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Fig. 5. Biserica de lemn din Abuş. Vedere de la N-E. 

Fig. 6. Biserica de lemn din Abuş. Absida semicirculară văzută de la S-E. 

Fig. 7. Biserica de lemn din Abuş. Detaliu de la Fig . 6. 

Subiectul prop r iu-zis al comunicării îl formează doar cele două recent 
descoperite, în martie 1975 şi în februarie 1976. 

Prima, biserica de lemn din Abuş, comu na Mica, judeţul Mureş (fig. 5), 
ne-a apărut cu totul din întîmplare, pe o coastă de deal l îngă şosea, în cursu I 
unei călătorii de la Tîrgu Mureş la Tîrnăve n i. Co nstrucţia simplă, fără turn 
(clopotn iţa se află a l ăt u ri), este pe plan dreptu nghiu lar. La vest are o mică 
pri spă pe tre i stî lpi, fără parapet, desigur adăugată ulterior pentru prote 
jarea i ntrării pr in pre lungirea acoperişului. Probabi l cu aceeaşi ocazie î nve
litoarea a fost înlocuită cu ţiglă, iar soclul refăcut din beton. Absida altarului 
(fig. 6 şi 7), decroşată, este executată din lemn de stejar. Restul construcţiei 
este de brad, doar cu tă l pile din stejar. Deşi î n ansamblu forma rotundă a 
absidei a fost corect realizată, în amănunt - datorită uti l izări i lemnu lui de 
esenţă tare, de di mensiunile care vor fi stat la tndemînă - apar o serie de 
neregularităţi. Aşa cum se poate vedea din detali ile pe care le preze ntăm 

(fig. 8 şi 9), în ge nera l obezile sînt de grosimi diferite . Cîte o bîrnă mai groasă 
a fost îmbi nată în continuare, pe acelaşi rlnd, cu d ouă piese mai subţiri • 

Alteori, înseşi asizele dintre rînduri se frîng, făcînd praguri. 

Construcţia nu este datată. Prin comparaţie cu alte exemplare din zonă, 

credem că poate fi situată măcar la jumătatea secolu lui trecut. Factura mai 
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primitivă a absidei şi cioplirea ei în întregime din stejar, pun î n să întrebarea 
dacă nu cumva provine de la o construcţie anterioară, refăcută şi în nădită 

mai tîrziu, ceea ce ne-ar conduce să considerăm absida cel puţin, chiar din 
secolul al XVI II -iea. 

Ultima biserică de acest tip (fig.10) ne-a fost semnalată, aproape în acelaşi 
timp, de rărintele protopop David Lazăr şi profesorul Miron David, din Tîrgu 
Mureş. Este biserica de lemn din Cerghizel, comuna Ungheni, adusă aici -
se pare după primul război mondial - din satul vecin Cerg hid, unde se con 
struise o biserică nouă de zid. Tot fără turn, avînd clopotniţă cu foişor şi, de 
aserr.enea, pe latura de vest o prispă - aici pe patru stîlpi şi cu parapet -
adăugată la strămutare, cînd construcţia a fost aşezată pe un soclu înalt, ten
cuit, iar ferestrele au fost mărite. Învelitoarea din şindri l ă s-a păst rat însă. 
Întreaga construcţ i e este din lemn de brad pe tălpi de stejar. Acoperişul 
corpului principal se încheie spre est în semicerc, prinzînd absida uşor de 
croşată sub streaşina lărgită . Execuţia părţii rotunde este mai îngrijită, cu 
bîrne de aceeaşi grosime, avînd asizele dintre ele continue, cu îmb inarea 
mai ordonată a obezilor în jumătatea de lemn (fig. 11, 12). 

Fig. 8. Biserica de lemn din Abuş. Deta liu de îmbinare a bîrnefcr în obezi fa 
absidă, în partea de S-E . 

Fig. 9. Biserica de lemn din Abuş. Idem Fig. 8, ln partea de N-E . 

Tot prin comparaţie cu exemplare similare din zonă, considerăm construc
ţia datab i lă la jumătatea secolului al XIX-iea. 

Sperăm că cercetări mai amănunţite vor completa, pentru aceste două 
monumente, datele succinte pe care le-am putut culege în graba unor foarte 
scurte popasuri la fiecare din ele. 

Si luarea celor patru exemplare cu absida semicirculară d in judeţul Mureş 
spre centrul triu nghiului format de singurele cinci cunoscute anterior, faptul 
că slnt grupate înt r-un areal restrîns, alcătuind un lanţ între Tîrnăven i şi 

Tîrgu Mureş, ne fac să credem că - dacă totul nu este o pură întîmplare 
poate să fi existat în zona amintită o anumită predilecţie pentru acest gen mai 
prete n ţios de realizare a altarului. Oricum, încheiem acest capitol cu aceeaşi 
nădejde că cercetările de teren viitoare vor scoate la iveală poate, şi alte 
exemplare ale acestui tip de plan interesant, devenit atît de rar. 

2. Biser ici de lemn de i nfluen ţă moldovenească 

Tot în judeţul Mureş , în urma semnalării de către ~ărintele protopop 
David Lazăr, am avut plăcuta surpriză să găsim, la Săcalu de Pădure, o bise
rică de lemn de influenţă moldovenească încă necunoscută , nef1gurînd deci 
în lista de evidenţă (fig . 13). 
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Fig. 1 O. Biserica de lemn «Sfinţii Arhangheli » din Cerghizel. Absida semi
circulară văzută de fa S-E. 

Fig. 13 . Zone de fo calizare. 

Fig. 11. Biserica de lemn din Cerghizef. Detaliu de îmbinare a bfrnelor în obezi 
fa abs idă, în partea de S-E. 

Fig . 12. Biserica de lemn di n Cerghize l. Idem Fig. 11 , ln partea de N-E. 
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Pentru multe dintre bisericile de lemn din nordul Moldovei şi Bucovina, 
elementele caracteristice sînt: 

- planul trilobat, avînd pe lîngă absida altarului încă două laterale; 
- un pridvor desch is în faţa i n trării, pe latura de sud avînd deasupra un 

turnuleţ-clopot n iţă cu foişor; 
- ut il izarea calote lor cu nervuri pe plan octogonal (şi foarte rar dode 

cagonal) pe ntru acoperirea pronaosu lui, naosului şi abside lor - în multe 
cazuri doar a unora din aceste încăperi . 

În Tipologia bisericilor de lemn din zona centrală a Transilvaniei (Monumente 
istorice - Studii şi lucrări de restaurare, volumul 3, 1969), la capito lul 7, 
Bisericile cu plan trilobat, Eugenia Creceanu scrie: « Grupul bisericilor cu plan 
trilobat din zo na studiată reprezintă un caz rar în arhitectura de lemn, în 
care delimitarea unei influenţe, respectiv a bisericilor moldoveneşti, se con 
turează clar de-a lungul unei căi principale de comuni caţ ie, care este partea 
de nord a Văii Mureşului, l egată de Moldova prin pasul Tulgheş. Pornind 
de la Ceahlău spre Transilvania bi se ricile se înşiră ordonat de-a lungul arte -

---
/ -·--

8 hUfJC.C ~ q, 
C / L'C 

······ 
re lor de circulaţie: Tulgheş , Bilbo r, Stîn ceni (de unde este adusă biserica 
Mînăstirii Sf. Ilie di n Topliţa) şi Reghin ». 

Trei monumente de acest tip, existente, alcătuiesc grupul de pe valea 
s uperioară a Bistriţei de unde influenţa a pătruns în Transilvania; 

- Biserica de lemn « Sfîntul Nicolae » din Broşteni, judeţul Suceava, 
avînd abside laterale, pridvo r cu turnuleţ deasupra şi calote octogonale pe 
pronaos şi naos, cea din u rmă - de formă oval ă - prinzînd şi absidel e late
rale; 

- Bi serica de lemn « Cuvioasa Paraschiva » din Farcaşa, judeţul Neamţ, 

cu plan identic şi ca lote octogonale pe pronaos şi naos; 
- Biserica de lemn din Răpciuni - Ceah l ău, judeţul Neamţ (mutată 

în Muzeul Satu lui din Bucureşti) avînd aceleaşi caracteristi ci, cu diferenţa unei 
calote dodecagonale pe pronaos. 

Trecînd în Transil vania, exemplare le ma i ap ropiat e, din judeţul Harghita, 
preiau toate elemente le tipul ui moldove nesc. Cu precizarea că bi se ri cil e 
« Sfinţii Arhangheli » din Tulgh eş şi « Sfîntul Ni colae » din Bi I bor au fiecare 
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cîte o s igură cal otă octogo nală pe naos, u ltim a avînd şi turnuleţul înălţat pe 
coamă, deasupra p ronaosu lui, iar la biserica M înăstirii « Sfîntul Ilie » din 
Topl iţa se găsesc patru calote octogonale peste pronaos şi cele trei abside. 

Biserica '« Sfîntul Ni co lae » din oraşul Reghin, judeţul Mureş, nu are nici 
calote pe nervuri, nici pridvor cu foişor pe latura de sud, preluînd însă de 
la tipul moldovenesc planul trilobat. 

La aceste patru exemplare se adaugă Biserica de lemn « Sfîntul Nicolae» 
din Răstoliţa, tot în judeţul Mureş, care, nefiind construită pe plan trilobat , 
îşi g ăsea locul în tipologia menţionată a Eugeniei G receanu, la capitolul bise
r ici lor cu plan dreptungh iular ş i abs i dă poligonală nede croşată. Singurul 
element caracter istic tipului moldovenesc pe care îl prezintă este pridvorul 
peste care se înalţă turnul -clopotniţă . Ulter ior s-a adăugat în continuare 
pe latura de sud o prispă l argă, cu stîlpişor i ciop li ţi deas upra pa rapetului. 

Apariţia biseri ci i din Săcalu de Pădure vine să completeze această serie 
de monumente de pe va lea supe rioară a Mureş ului şi de pe va lea Bistri
ci oarei, integrîndu-se în arealu l care cuprinde celela lte cinci exemplare. 

Dar influenţa moldovenească asupra bisericilor de lemn din Transil van ia 
a pătrun s mai adînc, ajungînd pînă în partea nord-vestică . 

Tot la capitolul 7 al tipol ogiei citate, referindu-se la« adoptarea forma l ă 

a planului trilobat » pentru biserica din Reghin, fără utilizarea sistem ul ui de 
bolti re moldovenesc, Eugenia Greceanu sem na l ează un exemplar izolat: 
« Aceeaş i caracte ri stică o prezintă de altfel şi singura biserică de plan tri 
lobat ex i ste ntă în Transil vania în afara gru pului din fosta reg iune Mureş şi 
anume bi ser ica din Că lin eşti Susani, d in nordu l Maram u reşu l u i » . 

Ult e r :o r , Ioana Cristache-Panait ne -a făc ut cun oscut e (tot în cuprinsul 
Biserici /or de lemn din Sălaj, menţ i onate) în că d o uă bi ser ici influenţate de tipul 
moldovenesc. acest ea fără plan tr il obat, dar avî nd amî nd ouă calote pe ne rvuri 
deasupra a ltarului: «Su rprinzătoare este afla rea , la două l ăcaşur- i d in Să l aj, 

anume la Cehe i ş i Camăr, a bolţii pe plan poli go nal din fîşii curbe cu nervuri, 

Fig . 14. Biserica de lemn « Înălţarea Domnului » din Săca l u de Pădure . 
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Fig. 15. Turnu l -clopotniţă văzut de la S-E. 

uşor cioplite la Cehei, şi care se unesc într-o chei e de boltă. Dacă ce le cîteva 
exe mple de acest fel ce se mai cunosc în Transi lvan ia sînt justifi cat e de apro
pierea lo r de Moldova, pat r ia meşterilor creatori ai bolţilor pe plan po li 
gonal în arhitectura de lemn, în cazuri le celor două sate vecine amint ite, 
ele îşi pot afla explicaţia numai prin prezenţa a ici a vreunui meşter moldo
vean». 

Reîntorcîndu -ne pe val ea Mureş ului, la Săcalu de Pădure din comuna 
B rîncoveneşti, silueta Bisericii de lemn « Înălţarea Domnului » , co nstruită 
în 1790, ne apare de departe, făcînd cap de perspectivă la un cot al uliţei ce 
conduce spre ea. (fig. 14). De la început frapează cel e tre i rînduri de înveli 
to ri în poală, care preced coiful de peste foişorul turnului (fig. 15), ce se 
ridică deasupra pridvorului de pe latura sudică. Pe lingă acest pridvor, con
strucţia a preluat de la tipul moldovenesc numai calote le octogonale pe ne r 
vuri care acoperă pronaosul şi naosul. Planul bisericii este dreptunghiular 
cu absida poligonală decroşată, pronaosu l t e rminîndu-se şi e l spre vest în 
trei feţe . (fig. 16). 

Din poartă, ai cărei stîlpi sînt ornaţi cu rozete din care se îna lţă vrejuri 
unduioase, apare pridvorul (fig. 17) cu un mic bal con în nădit alături din 
care urcă scara spre turn. În continuare s-a adăugat pe latura de sud şi o 
prispă . Pentru a o acoperi s-a refăcut şi învelitoarea corpului principal, 
înlocuindu-se cu acea ocazie şindrila prin ţiglă solzi. În capătul prispei, 
în spatele unei cruci vechi de piatră şi al unei roţi de moară, era şin

drila pregătită pentru repararea învelitorilor t urnul ui. Console bogate , 
tăiate din ferăstrău în capetele ultimelor tre i bîrne , co nt urează cl ădirea sub 
streaşină , la fiecare unghi i eşind pe care î l fac pereţ ii (fig. 18). Din nou în 
faţa pridvorului, regăsi m vre jurile de la stî lpii porţ ii pe montanţii ce înca-
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Fig. 16. Vederea bisericii dinspre N-V. 

Fig. 17. Pridvorul. Vedere de la S-E. 

Fig. 18. Con sole în partea de S-E a absidei. 

Fig . 19. Pridvorul. Detaliu de la S- V. 

Fig. 20. Pictură pe latura de sud a naosului. 

drează intrarea, desigur adăugaţi, cîndva, peste stî lp işorii atît de frumos 
strunjiţi (fig. 19). 

lnt rî nd înăuntru, rămî i lo cul ui şi - ab ia după un mo ment de răgaz -
înce pi să admiri cu încîntare frumoasa pictură de prin 1825, destul de bine 
păstrată şi cu coloritul încă foarte viu, în special în pronaos. Di n păcate am 
putut înregi stra doa r cîteva fragmente (şi nu în color) în zorul primei vizite, 
care nu se poate nu mi cercetare. Pe latura de sud a naosului, sub cafas, se 
găseşte scena Ostaşi dusără pre Isus la Irod (fig. 20). Pe latura opusă, tot sub 
cafas, apare o al tă scenă din ciclul patimilor. Tot la nord, mai spre mijloc, 
Mironosiţele la morm1ntul lui Isus (fig. 21 ). Pri vi nd în sus se vede calota pe ner-
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Fig. 21. Pic tură pe laturo de no rd o naosului. 

Fig. 24. Pictură fn pronaos spre nord. 
Fig. 25. Pictură fn pronaos spre S-V. 

vuri (fig. 22) şi su b ea reg istru l de racordare care o susţ ine. În calota pro
naosului (fig. 23) pictura - reprezentînd Martirajul apostolilor - este mai 
bine co nservată. La nord, pe registru l superior, Nunto din Cano Go/i/eei, 
iar, dedesubt, o sui tă de muceniţe (fig. 24). Pe teşitura de la sud -vest a pro
naosului, Evo după izgonireo din roi (fig. 25). 
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Fig. 22. Cq loto pe nervuri o naosu lui. 

Fig. 23. Caloto pe nervuri din pronaos. 

RESUME 

Dans le cadre de la premiere part ie. « Eglises en bois el / 'abside demi-circu
laire » l ' auteur signa le Ies seuls cinq exemplaires de ce genre connus dans le 
pays jusqu'a 1969, notamment Ies eglises en bois de: Bulgari et Chie~d (Ma
ra mureş) , Dragomireşti et Hodoş (Banat) et Schitu Hangului (Moldavie) . 
De suite, I 'auteur presente encore qu atre exempl a ires, decouverts par lu i 
entre 1969 et 1976, groupes dans le departament de Mureş a : CU?telnic, 
Nicoleşt i, Abuş et Cerghizel , tout en soul ignant l'importance de l ' apparition 
de ces exemplaires encore inconnus et le fa it qu 'i ls se trouvent emplaces 
dans le centre du tr iangle situe entre Ies trois zones des premleres cinq 
eglises en bols de ce genre. 
Dans la deuxieme partie « Eglises en bois d'influence moldave au nord de la 
Transy/vanie », I 'auteur presente I ' egl ise en bois de « Săcalu de Pădure» , 

departement de Mureş, qui s 'ajoute aux exemplalres deja connus de : Tul&'he?. 
Bilbor et Topliţa . (departement de Harghita), Reghin et Răstoliţa (departe
ment de Mureş) , Călineşti (Maramureş) , camăr et Cehei (departement de 
Săi aj) . 
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