VALOAREA ISTORICĂ A BISERICILOR DE LEMN
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într-un document, din 30 martie 1770, exprimată astfel : "··· şi
ei (săteni i n.n.) fiind aşezaţ i la loc cu pădure şi-au făcut altă
biserică, în locul unei m ă n ăstiri » . 1
La llidia şi Dăbâca , la Streisângeorgiu şi Vad , la Schei,
Rădăuţi , Comana , Brâncoveni, Cârstieni ş.a . sub edificiile de
zid arheologii au găsit vestigiile ctitoriilor din lemn ce le-au
precedat. 2
Biserica din lemn a dominat epoca de început a
constru cţiei de cult de pe întreg teritoriul ţării noastre.
Difere nţ i e ri , în evoluţia sa, au fost determinate, în anumite
condiţii istorice, de apa riţia , timpurie sau mai târzie, a edificiului
de piatră , de perioada de co nvieţuire cu acesta , de momentul
renunţă rii la tradiţia l ăcaşu lui de lemn.
D acă în Moldova şi Ţara Românească de la sud de munţi,
bisericil e de lemn s-au rărit, în genere, din pricina perisabilităţii
materialului şi a modei l ăcaşului de zid, cele din satele de
peste munţi au fost nimicite, de-a lungul vremii, prin invazii ,
ocupaţ ii şi interese străine, răz boaie, puţine supravieţuind , de
fiecare dată, evenimentelor. Amintim, din seria calamităţilor,
invazia mongol ă din 1241, incursiunea şi apoi ocupaţia
turceasc ă a Banatului, 3 pustiirile tătăreşti din 1717, cu
precădere în M a ramure ş şi Bistriţa-Năsăud, 4 acţiunea de
«pacificare » a statelor româneşti, întreprinsă de generalul
Bucov, cu consimţământul curţii de Habsburg , în 1761, şi care
a constat din arderea bisericilor de lemn şi dărâmarea celor
de zid ,5 şi, în sfârş it , transformarea în cenuşă a multor ctitorii
de lemn bănătene , 6 în zvârcolirile războinice ale sfârsitului de
veac XVIII.
·
·
1
Ioana Cristach e-Panait, Datarea bisericii de lemn din Şinca Nouă, în
Monumente Istorice, Studii şi lucră ri de restaurare, Ed. Tehnică, Bucureşti ,
19672 p. 63 .
Şt e fa n Matei, Câteva considera ţii privind arhitectura romanică în Banat,
în «Banatica", III, R eş iţa, 1973, p. 315; Şt. Pascu, M. Rusu şi colab „ Cetatea
Dăbâ ca , în «Acta Musei Napocensis», IV, 1968, p. 169; Radu Popa,
Streinsângeorgiu . Mărturii de istorie românească din secolele XI şi XIV, în
sudul Tran silvaniei, în «Monumente Istorice şi de artă», I, 1978, p. 29- 30,
nota 83; Adrian, Andrei Rusu, Bisericile medievale de la Vad, jud. Hunedoara,
comunicare la a XXV-a Sesiune a nua lă de rapoarte arheologice, Piatra Neamţ,
3 mai 199 1; Luminiţa Munteanu, Mariana Beldie, Rezultatele cercetărilor
arheologice de la biserica Sf. Nicolae din Scheiul Braşovului, etapa 1975, în
«Monumente istorice ş i de a rtă » , I, 1976, p. 52-57; Cronica săpăturilor
arheologice efectu ate de Dir. Pair. Cult. Naţ . - 1975, în «Monumente istorice
şi de artă , li , 1975, p. 94; Lia B ă tră na şi Adrian B ătrâ na, Evoluţia ansamblului
fostei mă năs tiri Comana în lumina ce rce tărilor arheologice, în «B.M.1. » 1, 1974,
p. 18-20; Mariana Beldie, Cercetăr i arheologice la biserica Sf. Nicolae din
Brâcove ni , comunicare expusă la sesiunea ştiinţifică a DMIA, din 14-16 mai
1974: Corina Nicolescu , Arta în epoca lui Ştefan cel Mare, în Cultura
româ nească din timpul lui Ş tefan cel Mare, Ed. Academiei , Bucureşti , 1974,
p. 270; Spiridon Cristocea, Biserica Mănăs tirii Râncăciov, jud. Argeş, în lumina
cerce tări/or arheologice, comunica re la a XXV-a Sesiune anuală de repoarte
arheologice. Piatra N ea mţ , 3 mai 1991.
3
Evenimente ce au dus la dispariţia a numeroase aşezări, proces uşor
de urm ă rit în lucrarea lui C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din
Transilvania, voi. li , Ed . Academiei, Bucureşti , 1968, p. 287-442.
4
Ioan a Cristache-Panait, arh. Ion Scheletti, Bisericile de lemn din jud .
Bi s tri ţa-Nă să ud , în lum ina istoriei , în «Monumente istorice şi de artă», 1, 1975,
p. 63.
5
llarion Puşca riu, Documente pentru limbă şi istorie, tom . I, Sibiu , 1989,
p . 233 .
6
C. Feneşa n, Conscripţia protopopiatelor Luhoj şi Caransebeş din anul
1792 şi se mnifica ţia ei. în «Mitropolia Banatulu i», XXVII, nr. 7- 9, 1977, p.
487-491.
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Secolul al XVIII -iea înregist rează însă şi procesul de
la lăcaş ul tradiţ i onal din lemn ş i înlocuirea lui cu cel
de zid, fenomen accelerat în secolul al XIX-iea şi în prima
jumătate a secolului următor, nestânjenit de existenţa vreunei
legi protecţioniste.
Frecvenţa de odinioa ră a acestui gen de co nstrucţii
determină însă, mult timp, preoponderenţa lui , în pofida
amintitului fenomen . O statistică din 1891 vedea această
realitate istorică pentru satele bănăţene , 7 în ti mp ce , pentru o
altă zonă , cea a Bistriţei , se păstrează, privind înce putul
veaculu i nostru , următoarea relatare : «[ ... ) din bisericile de
lemn mai avem destule pe satele noastre rămase din bătrâni
[ ... ] ele ridicate , cu sutele de ani înai nte - acum înnegrite de
vremi - se prăbuşesc rând pe rând, făcând loc bisericilor de
zid ». 8
Numărul mic de monumente istorice de lemn, ce au
supravieţuit în judeţul Satu Mare, 9 ar putea crea o imagine
renunţare

7

Ioana Cristache-Panait, arh . FI. Dimitriu , Bisericile de lemn ale Bana tului,
1971, p. 5.
«Revista B istriţei» , 27 An li , 21/8 iulie 1906, p. 1-2 cf. I. CristachePanait, arh. I. Scheletti, op. cit., p. 63.
9
Bolda, Corund, Soconzel, Stâna.

Timişo ara,

8
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greşită

asupra artei lemnului pe apeste meleaguri, dacă nu ar
exista documente în sprijinul ei. ln anii 1825 şi 1832, în 36
de sate vizitate, sunt întâlnite 29 biserici din lemn, multe dintre
acestea fiind însoţite de menţiunea că sunt aproape de ruină,
din cauza vechimii. 1o Slab reprezentată acum este această
categorie de monumente şi în sudul Transilvaniei, în judeţele
Sibiu şi Braşov, recurgând şi de ac~astă dată, pentru
completarea tradiţiei , la izvoarele scrise. ln 1769, la Arpaşu
de jos (Sibiu), este cercetată biserica de lemn foarte veche,
amintindu-se şi mănăstirea de aici, nimicită de generalul
Bucov. 11 Cu acelaşi prilej sunt vizitate lăcaşurile de lemn de
la Scoreiu (Sibiu), Săvăstreni şi Uccea de Sus 12 (Braşov). Din
1796 se păstrează corespondenţa dintre locuitorii din Peştera
Bran cu sfatul cetăţii Braşovului , pentru slobozenie de biserică
nouă , care: «nu se face de piatră, cio face de lemn, care
multe scule încă sunt gata de la biserica cea veche şi loc
s-au găsit, foarte frumos ş i larg, în mijlocul satului», 13
documentul vădind nu numai procesul continuităţii bisericii de
lemn, ci şi preocuparea încadrării sale armonioase.
Procesul renunţării la edificiul de cult din lemn14 şi al
considerentelor ce l-au generat este astfel mărturisit , la
Merghindeal, în 1850-1851: «căci ne-am înmulţit cât sfânta
biserică pe toţi a ne cuprinde nu poate, care sfânta biserică
şi fără de aceea, prin lungi vremi, în stare foarte rea şi slabă
se află [„ .]». 15
Au dispărut, într-un fel sau altul , sute de biserici de lemn, 16
regretul dispariţiei lor fiind accentuat de lipsa consemnărilor
privind înfăţişarea acestora, constructivă şi decorativă, bunurile
patrimoniale.
Tradiţia, însemnările istorice, săpate în lemn, notate pe file
de cărţi, icoane, atestă unele lăcaşuri de lemn dispărute
cândva, fără alte mărturii decât de natura celor mentionate.
Din noianul lor alegem câteva pentru a marca tocmai valoarea
de document istoric a bisericii de lemn.
O evanghelie bucureşteană , din 1682, păstrează consemnarea că a fost dăruită de la Mănăstirea Râmeţi : «[ ... ] la
Berghin, când le-au ars biserica [ ... ]» .17 Ştirile păstrate din
inscripţia bisericii de la Ciuguzei (Alba) , demolată în 1925, şi
anume anul ridicării , 1678, ca şi numele realizatorilor, Oprea
şi Toma de Fărău , alătură această aşezare din Podişul
Târnavelor celor cunoscute prin faima meşterilor de biserici,
indicând, totodată, pe autorii frumoaselor ancadramente de la
Sfânţii Arhangheli din Şilea (comuna Fărău), din 1664.
Despre o tipăritură buzoiană, din 1704, se menţionează,
pe filele ei : «„. Acest Apostol l-am scos eu din tipăriturile cele
vechi, când era biserica Traseului din lemn, erei Ioniţă Oleanu ,
leat 7263» (1755), însemnarea lăsând să se înţeleagă
existenţa atunci a lăcaşului de zid. Consemnarea, întâmplătoare , a biserici i de lemn este edificatoare pentru originea
românească a acestei aşezări de pe valea Trascăului, acuzând
absenţa sa din conscripţia lui Bucov. 1 s
Marin Mălinaş , Bisericile de lemn din judeţul Satu Mare, în Monumente
istorice şi bisericeşti din eparhia Oradei, Oradea, 1978, p. 439-453.
11
«Cultura creştină ", XVI , 1936, 2, p. 98.
12
Idem. P. 97-99.
13
Arh. Stat. Braşov , Actele MalJistratului , 468, 614, 1976: Acte Adm„
pach IX, nr. 192, Anexa 1 şi 2 (ln 1796 mai 10, se cerea aprobarea
castelanului , pentru începerea construirii bisericii, căci în cea veche nu se mai
poate sluji).
14
În 1906, N. Iorga mai vedea: cele două bisericuţe joase de la Dobărca
(Sibiu) , cu ferestrele abia deschise în bârna groasă ; biserica de lemn de la
Drăguş (Braşov) cu « zugrăveal ă foarte bună ", şi care, din 1790, continua firul
vechii măn ăstiri de aici, cf. Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Româ nească
la 1906, Bucure şti, 1939, p. 66, 119.
15
Arh . Arhiep. Sibiu, 410/1895; (Aprobarea era obţinută din 1842, nu era
însă unitate în privinţa amplasamentului. La 30 mai 1850 Andrei Şaguna dă
rezoluţie să se construiasc ă biserica : •<. „ în acel loc unde se afla cea veche,
căci ar fi păcat a părăsi locul acela sfânt, unde moşii şi strămoşii noştri s-au
închinat lui Dumnezeu, şi unde v-aţi botezat" idem, 89/1851 ).
16
Într-o singură comună , din judeţul Alba, dispar, în prima jµmătate a
secolului al XX-iea, trei lăcaşuri de lemn: de la Sântimbru (1442) ; Galtiu (1748),
Coşlariu (1795) .
17
Exemplar în Biblioteca Arhiep. Sibiului.
18
Ioana Cristache-Panait, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei româneşti
a judeţului Alba la mijlocul secolului al XVIII-iea in lumina valorilor de cultură
şi artei, în cc S.C .l.A. ", tom 33 , 1986, p. 40.
10

Peste o casă bătrână din Tecşeşti a fost adosat, aproape
de un veac, fruntariul unei prispe, din inscripţia căruia mai
desluşim că a fost al bisericii, din 1700, Mihu Burca ot na
fiind probabil meşterul. Piesa constituie, fără tăgadă, dovada
existenţei, în secolul al XVIII-iea, a acestei aşezări din Munţii
Trascăului, pe care conscriptorii din 1760-1762 nu o înregistrează, după cum icoanele, din lăcaşul actual, dezvăluie
ambianţa artistică de la sudul munţilor, în care s-au format
autorii lor, şi care împodobiseră desigur şi pereţii lăcaşului
dispărut.19

Investitura de document istoric a bisericii de lemn decurge,
în primul rând, din implicarea întregii colectivităţi la ridicarea
şi împodobirea ei, fapt ce-i revelă rolul de for al coeziunii
acesteia. Câteva inscripţii şi însemnări documentare am ales,
în sprijinul de mai sus. La 1696 «S-a început cu îndemnarea
şi toată cheltuiala satului [„ .]» biserica din Văleni (fost Oaia) ,
judeţul Mureş . Pentru ridicarea preţiosului monument din
Brădet (Bihor), la 1733 «[„.] toţi brădăţenii bătrâni şi tineri,
s-au nevoit, cine cu ce au putut [„.]» Pitorescul lăcaş din
Stâna (Sălaj) : «[„.] s-au zidit de iznov în anul 1778 şi s-au
zugrăvit în anul 1795, prin cheltuiala şi strădania bunilor
pravoslavnici din acest sat Stâna [„ .]» . La 1756, locuitorii din
Cociuba Mică (Bihor), mărturiseau că: «strămoşii au construit
biserica» (Majores aedificarunt ecclesiam). referindu-se la
lăcaşul azi monument istoric, 20 iar, în acelaşi an, cei din
Corbeşti declarau că: «[„.] satul a construi biserica».21
Din cheltuiala satului, a obştei sale, au fost plătiţi: Ioan
Pop din Româneşti, pentru împodobirea bisericii, din 1695, de
la Bălan -Joseni (Sălaj); zugravii Simon şi Gavril Szilagy din
Abrud, pentru strădaniile', din 1808, de la Furcşoara (Hunedoara), ca şi Nicolae de la Lupşa Mare, pentru pictura, din
1811, de la Sălciva (acelaşi judeţ), prezenţa sa aici, ca în
multe alte biserici de pe valea Mureşului de Jos, adăugându-se
numeroaselor dovezi ale circulaţiei zugravilor români. 22
Aceeaşi solidaritate a colectivităţii s-a manifestat, nu
arareori , la înzestrarea cu carte românească a bisericilor de
lemn, numărul mare al acestora păstrate în monumentele de
acest gen, sau provenite de la cele înlocuite, fiind grăitor.
Participarea «de la cel mare până la cel mic»; «carele cât a
avut» 23 a fost calea izbândirii limbii române , impulsul înfiripărilor şcolare, şi prin ele a menţinerii conştiinţei de neam,
a împlinirii idealului de unitate politică .
Lipsa unui control legiferat asupra construcţiilor de cult din
lemn a prejudiciat integritatea artistică şi a ştirbit valoarea
istorică, prin reparaţii nechibzuite, a multora dintre cele ce
supravieţuiesc. Când, în 1866, episcopia Caransebeşului
opreşte lucrările de reparaţie ce se făceau la biserica din
Sentianoş, 24 căci nu aveau aprobare, conform circularului, satul
răspunde că: «„. în timpul trecut comuna n-a fost împiedicată,
nici dintr-o parte, dacă au întreprins orice reparaţie a bisericii,
măcar cât ar fi costat, numai dacă s-au aflat banii trebuincioşi
în lada bisericii» .25
Elemente aflate în clopotniţele unor monumente, precum
partea superioară , cu inscripţie , a ancadramentului de la Urisiu
de Sus26 (Mureş) , uşa sculptată de la Vechea (Cluj) , rama de
fereastră de la Rugineşti (Bacău) 27 , sunt câteva din consecinţele lucrărilor de reparaţie a acestor vechi lăcaşuri .
19
20

Ibidem, p. 39.
Ioan Godea, Bisericile de lemn din Bihor, în Monumete istorice
bisericeşti din eparhia Oradiei, p. 77.
21
Ibidem, p. 85
22
Ioana Cristache-Panait, Prezenţa zugravului Nicolae de la Lupşa Mare
în pictura bisericilor de lemn de pe Valea Mureşului de Jos, în cc Mitropolia
Banatului ", XXVII , 1-3, 1977, p. 157-160.
23
Idem, Importante insemnări de pe cărţi vechi bisericeşti tipărite la
Vâlcea şi in alte părţi (I), în cc Mitropolia Olt.„ , XXX, 1978, nr. 1-3, p. 52 ,
59-65 .
24
Aflat în protopopiatul Vârşeţ.
25
Arh. Mitrop. Banatului, fond Episcop, Caransebeşului, 1028, 1866.
26
Eugenia Greceanu, Tipologia bisericilor de lemn din zona centrală a
Transilvaniei, p. 7.
27
Ioana Cristache-Panait, arh. Titu Elian, Bisericile de lemn din Moldova,
în ccBMl 11, 2, 1972, p. 54.
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Preţuind dubla valoare a bisericilor de lemn, Comisia
Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania, a militat,
dintr-un început, pentru salvarea lor, nobila acţiune însă
confruntâdu-se cu mari greutăţi, şi în primul rând cu lipsa
fondurilor necesare. 28 O pasionantă şi harnică activitate de
cercetare, dusă de membrii ai Comisiei, şi în primul rând de
Coriolan Petreanu , are drept rezultat , pe lângă cunoaşterea
unui număr important de monumente din Transilvania,29
îndreptăţirea istorică a bisericii de lemn româneşti, apărarea
autenticităţii acesteia. 30 Ştiri despre înfăţişarea unor lăcaşuri
de lemn, ce au dispărut ulterior, se păstrează graţie lui
Coriolan Petranu şi lui Athanasie Popa,31 după cum datorăm
arh. Ştefan Balş imaginile, din 1934-1939, ale unor biserici
de lemn moldovene, pierdute şi ele .32
După cum este bine cunoscut, anul 1955, se înscrie ca
un moment de seamă în viaţa monumentelor noastre istorice.
Este aprobată lista acestora, iar prin H.C.M. 661 se stabilea
cadrul legal de protecţie , conservare, cercetare şi restaurare.33
Legislaţia a frânat şi procesul dispariţiei construcţiilor de
cult din lemn, constatându-se însă, şi ulterior, demolarea unor
obiective înscrise în listă, 34 din care însă unele anterior validării
sale.
Condiţiile întocmirii listei monumentelor din 1955, lăsaseră
în afara protecţiei legale şi un număr important de biserici de
lemn, drept care, din anul 1963, o vastă acţiune de aflare şi
cercetare de noi obiective istorice, în vederea unei evidenţe
ştiinţifice, s-a desfăşurat în răstimpul unui deceniu şi jumătate ,
în cadrul fostei D. M.l.A. Rezultatele acestei activităţi s-au
înregistrat nu numai cifric şi nominal, dar au stat şi la baza
întocmirii unor studii şi sinteze pe zone, privind această
principală creaţie populară . Şi astfel , bisericile de lemn ale
Moldovei,35 cele păstrate la sud de munţi , 36 ca şi acelea, mai
încărcate de sens istoric, de dincolo de Carpaţi, din jud.
Mureş,3 7 Sălaj,38 Bistriţa-Năsăud ,39 ca şi cele bănăţene,40 au
constituit subiectul unor atare lucrări. Pe acest front, al
cunoaşterii şi valorificării monumentelor de cult din lemn, au
fost prezenţi şi alţi cercetători, relevând , în acest sens,
activitatea, cu trainice tradiţii , a celor din Bihor, 41 toţi militând
pentru evidenţierea acelor elemente, de tehnică constructivă,
de tipologie, de decor - sculptat sau pictat - ce constituie un
fond comun al expresivităţii artistice româneştii . 42

28
Virgil Vătăşianu, Secţia pentru Transilvania a Comisiei Monumente/or
Istorice, în «BMI », 3. 1972, p. 18; Ion Opriş, Contribuţii la cunoaşterea activităţii

de ocrotire a patrimoniului cultural-artistic din Bihor după făurirea statului
român, în «Biharea» , V. Oradea, 1977, p. 274-278.
29
C. Petranu, Bisericile de lemn din judeţul Arad, Sibiu, 1927;
Monumente istorice ale judeţului Bihor, voi. I, Bisericile de Lemn, Sibiu ,
30
Idem , Revendicările artistice ale Transilvaniei, Arad, 1925;

unitar
idem,

1931.

Idem,
Bisericile de lemn ale românilor ardeleni în lumina aprecierilor străine recente,

Sibiu 1934.
31 Materiale publicate în «An . Corn. Mon . Ist. Trans." voi. 1- 4.
32
Imaginile se află în fototeca O.MAS.I.
33
Vasile Drăguţ, Trei decenii în activitatea de restaurare a monumentelor
istorice, în «B.M.1.» , 1974, p. 3.
34
Poziţiile: 757, 770, 778, 884, 1352, 1616, 1616, 1638, 1643, 1751,
17613 1763, 1784, 1799, 1801, 1804, 1825, 1828, 1837, 1838, 1840.
5
Ioana Cristache-Panait, art„ Titu Elian, op. cit„ p. 39-59 .
36
Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Muntenia. Ed . Meridiane,
Bucureşti , 1968; I. Godea, I. Opriş , Monumente de arhiectură populară din
nord-vestul jud. Buzău, în «Monumente istorice ş i de a rtă», 1, 1976, p. 72-82
37
Eugenia Greceanu, op. cit„ p. 27-70
38
Ioana Cristache-Panait, Ion Scheletti , Bisericile de lemn din Sălaj, în
«BMI », 1, 1971, p. 31-40; Ioana Cristache-Panait, arh . Marinel Oaia, Noi
rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn în jud. Sălaj, în «Monumente istorice
şi de artă , 1, 1976, p. 73-76; Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din
Sălaj, în Monumente istorice bisericeşti din eparhia Oradea, Oradea, 1978, p.
237-435.
39
Ioana Cristache-Panait, Ion Scheletti, Monumentele de lemn din
Blstr1a-Năsă ud în lumina istoriei, p. 63-73.
0 Ioana Cristache-Panait, FI. Dimitriu , Bisericile de lemn ale Banatului,
în «Mitrop. Banat" , XXI (1971 ), nr. 10-12, p. 550-564, şi extras, Timişoara ,
1971 .
41
Ioan Godea, Monumente de arhitectură populară din nord-vestul
României, voi. I, Oradea , 1972; Idem, Bisericile de lemn din Bihor, in
Monumente istorice bisericeşti din eparhia Oradiei, Oradea, 1978, p. 39- 234.

Numai pe baza cunoaşterii unui număr atât de important
de biserici de lemn se pot înlătura , ştiinţific, afirmaţii de genul
aceleia, făcute, în 1941, de cercetătoarea maghiară Ilona
Balogh: "··· ceea ce ne izbeşte în cursul unei analize
penetrante este marea deosebire care separă monumentele
transilvănene de acelea ale Moldovei şi Valahiei . înseşi
ultimele diferă între ele».43 Au fost, de asemenea , depistate,
un număr însemnat de biserici din secolul al XVII-iea, şi chiar
mai vechi , depăşindu-se, astfel , aprecierea din 1937 a
remarcabilului etnograf Tache Papahagi , după care : «Cele mai
vechi exemplare însă existente, ca cel din Muzeul din
Bucureşti , nu datează decât de la mijlocul secolului XVlll „ .44
S-au strâns mărturii istorice care atestă că monumentele
de lemn, din secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea, reprezintă ,
după cum sesiza şi cercetătorul mai sus-menţionat , martori ai
unei tradiţii mult mai vechi. Vom sugera rădăcinile , din adâncă
istorie, ale lăcaşului de lemn, ca şi continuitatea sa, apelând
la inscripţia preţioasei biserici de lemn de la Pianul de Sus
(Alba), săvârşită conform acesteia, la 1761: «[.. .] cu toată
cheltuiala satului, cu lemnul, cu şindrila şi zugrăveala », în locul
celui despre care «[ ... ] nu s-a aflat nimeni să ştie cine a făcut
si când».
· Numai câteva nominalizări, din mulţimea propunerilor noi,
mai ales, tot în ideea sublinierii valorii istorice a bisericii de
lemn.
Prin lăcaşul de la Doba Mică (Sălaj) avem nu numai
semnalarea unei străvechi construcţii, de la începutul secolului
al XVII-iea, de plan deptunghiular cu absida nedecroşată
poligonală , dar şi o altă dovadă a lipsurilor conscripţiei lui
Bucov, care nu consemnează, în această aşezare, atestată
documentar în 1222, nici biserică şi nici suflet de român. 45
Lăcaşul este în funcţie , întrebarea firească ce s-a ivit însă,
după părăsirea acestuia, era în ce limbă se oficiază, din
moment ce nici crâsnicul nu mai ştie bine româneşte. Probabil
se citeşte de pe Evanghelia de la Bucureşti, din 1682, sau
de pe Cartea românească de învăţătură aflate aici .
Biserica de lemn de la Ghirbom (Alba), din 1688,
constituie, prin minunatele-i elemente sculptate, legătura în
timp cu vestigiile ce atestă continua locuire a aşezării , aduse
la lumină prin cercetările arheologice. 46
Monumentul din satul Sârbi (Sălaj) , care îşi află asemănări
artistice cu cel dăltuit de Horea, la Cizer, constituie şi el un
act de acuzare al menţionatei conscripţii , care nu-l înregistrează, deşi, conform inscripţiei, exista din 1707.
Semnalăm biserica Hida pentru motivul mâinilor de pe
ancadramentul intrării, motiv ce reaminteşte grinda-meşter , din
1759, a unei case din Pietroşiţa 47 (Dâmboviţa) , pentru
fragmentele din pictura realizată: «prin cheltuiala şi strădania
bunilor pravoslavnici din acest sat Hida» ,48 dar şi pentru starea
precară de conservare.
Prin bisericile din Lăzeşti şi Dealul Gioagiului, ctitorii ale
moţilor, dinainte de mijlocul veacului al XVIII-iea, cu împliniri
artistice ce le alătură « bisericuţii din Albac» (astăzi la Olăneşti),
aducem noi completări conscripţiei lui Bucov, care nu cuprinde
nici aceste aşezări.
La biserica din Bezded (Sălaj) , ridicată şi împodobită «CU
ajutorul a tot satu », între 1755-1759, ne oprim la reprezentarea
Judecăţii de Apoi şi anume la scena Cătana şi moartea,
viguros manifest social împotriva prinderii la oaste a românilor
de către cătanele austriece, 49
42
Ioana Cristache-Panait, Biserica de lemn-document al unităţii româneşti,
în «B.O.R." , an C, nr. 3-4, 1982, p. 315-325.
43
H. Balogh, «Les edifices du bois dans l'architectue hongroise»,
Buda,aesta, 1941 , p. 99.
4
Catalogue de la Section d'art paysane, Bucarest, 1937, p. 9.
45
Ioana Cristache-Panait, arh. Ion Scheleti, Bisericile de lemn din Sălaj,
p. 39.
46
Al. Aldea, Şantierul arheologic Ghirbon (corn. Beghin) , în «Apulum »,
X, 1972, p. 34-35, pi. I.
47 I. Voinescu , Monumente de artă ţărănească din România, Bucu reşti
1912, pi. 45.
48
Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din Sălaj , p. 326.
49
Ioana Cristache-Panait, arh. M. Oaia, Noi rezultate ale cercetării
arhitecturii de lemn din Sălaj, p. 76.
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Ancadramentul

uşii

Biserica din Ineu

bisericii din Hâida

(Maramureş) ,

(Să laj),

sec. XVIII

sec. XVIII

după

res taurare

· Biserica Sf. Arhangheli din Letca
Biserica din

Drăghia
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(Să laj),

sec. XVIII

(Ma ra mures). sec. XVIII

după

restaurare

Biserica din

Surdeş ti (Maramureş),

sec. XVIII,

după

restaurare

În 1966- 1969 a fost restaurat l ăcaş ul de lemn al fostei
Cioara din Săl iştea (Alba), aşezământ legat de
impetuoasa mişcare socia l ă , cu î nveliş re ligios , a românilor
transilvăneni de la mijlocul secolului al XVIII -iea, condusă de
Sofronie. Mărtu riile istorice atestă relaţiile acestuia cu sudul
munţi lo r, atât înaintea mişcării , 52 cât şi după aceea. O
scrisoare, din 1769 februarie 7, a lui Sofronie către Dumitrache
Pană, la Sibiu , propunea o întâlnire la M ă năstirea Berislăveşti
(Vâlcea) .53
Pe aceeaşi linie a re levări i caracterului de document istoric
al bisericii de lemn , reţinem salvarea de la prăbuşire a
monumentului de la Şi nca Nouă (Braşov) , născut, ca şi satul ,
din opoziţia românilor din Şinca împotriva habsburgilor, căci ,
spu ne documentul: «[ ... ] nevrând să ia arme , i-au mutat la alt
loc pe hotar, să-ş i tacă sat nou , e xcelenţia sa domnul Ghinărar
Siscovici „ .54
După cum am menţionat deja, activitatea de evidenţă a
monumentelor istorice , s u sţinută pâ nă la desfiinţarea Direcţiei
Monumentelor (decembrie 1977) , a î mbunătăţit în ceea ce
priveşte bisericile de lemn structura oficială din 1955. l-au
urmat acesteia rezultatele obţinute prin cercetările unor instituţii
de specialitate. Concomitent a fost î mbogăţită istoriografia
domeniului cu lucrări meritorii .55
Din nefericire , în aceeaş i perioadă , date fiind noile condiţii ,
a sporit numă rul bisericilor de lemn , ce necesită lucrări de
conservare şi chiar de salvare . Din acest punct de vedere ,
ne afl ăm în situaţia în care urm ătoarele cuvinte, din 1904, ale
lui Nicolae Iorga, recapătă actualitate şi profundă semnificaţie :
«pentru a menţ in e cât mai este vreme vechile monumente ,
trebuie să le ştim , însă câte sunt, unde sunt, şi în ce stare
adevărată se af l ă, trebuia să le preţuim tuturora valoarea de
frumuseţe şi vech ime» .56
mănăsti ri

RESU ME

a

Pe

ancadramentul bisericii de la Tisa (Hunedoara),
fonform tradiţiei de la Chelmac, în secolul al
XVIII -iea, este înscris anul memorial al răscoalei lui Horea,
Cloşca şi Crişa n , 1784 , eve niment pe care artistul ţăran
îndrăzneşte să- l evoce în 1793 pe bolta naosului prin acena
Tragerea pe roată . Tot pentru un emoţionant document
iconografic - manifest împotriva asupririi feudale , acela al
reprezentării în temniţă a ţăranilor băn ăţeni, cu mâinile şi
piciarele în obezi de lemn , sau l anţuri, cităm şi biserica de la
Poieni (Timiş) . 5 0 În sfârşit , dintre propunerile de monumente,
amintim biserica din V ă l işoara , care a preluat, în 1787, mesajul
lăcaşului anterior, şi care a păstrat, în izolarea Munţilor
Metaliferi, mărtu ria relaţ ii lor cu sudul Carpaţilor , prin cele şapte
că rţi de acolo sosite .
Cunoaştere a ş i valorificarea bisericilor de lemn au fost
însoţite , pe aceeaşi perioad ă şi de o meritorie activitate de
restaurare. Listele, p arţial publicate, ale acestora sunt edificatoare în ceea ce priveşte patrimoniul salvat.5 1 vom aminti, în
primul rând, dintre acestea pe cele din secolul al XVI I-iea, de
la Almaşu Mic şi Bretea Mureşană (Hunedoara) , depistate şi
salvate înpragul disp ar iţiei , ca şi pe cea de la Târnăviţa , din
acel aşi veac , ş i ea dovedită , prin antimisul din zilele lui
constantin Brâncoveanu voi evod, în strânse leg ături cu cetatea
voievodală de pe Dâmb oviţa.
strămutată ,

50
Ioana Cristache-Panait, Contribuţii la cunoaşterea picturii bănăţene din
bisericile de lemn de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi Începutul secolului al
XIX-iea, în «SCI A„, tom 19, 1, 1972, p. 127.
51
Cronica principalelor lucrări de restaurarea a monumentelor istorice din
RSR ('1959- 1969), în «MBI », 1, 1970, p. 73- 78; V. Antonescu , Restaurarea
câ toiva biserici de lemn din Maramureş. în Monumente istorice. Studii şi lucrări
de restaurare. Ed . Tehnică, Bucureşti , 1967, p. 132- 147; Activitatea de
restaurare DPCN , în «Monum ente istorice şi de artă», 1, 1975, p. 94-95.

D'amples recherches ont fourni
J'auteur Ies preuves de l'anciennete
primordiale de l'eglise de bois. Elle lut en effet determinee par l'abondance
du materiei de construction mais aussi par Ies condition s historiques des
Roumains.
Cependant, Ies calamites naturelles qui se repetaient, Ies longues
periodes critiques causees par Ies envahisse urs etra ngers ou Ies guerres ,
ainsi que l'action destructive executee par ordre du general Bukov en
Transylvanie (1761) ont ete la source de graves prejudices apportes
ce
genre de monuments historiques de Roumanie.
Selon l'opinion de l'auteur, le XV llle siecle enregistre le passage a une
intense construction d'eglises en -mac;:onnerie - ce processus ·se manifestant
inegalement sur le territoire du pays.
L'article evoque une riche serie d'informations dont ie ressort - pour Ies
siecles anterieurs - que des eglises de bois existaient sOrement dans toutes
Ies zones de la Rouma nie, y co mpris Ies zones ou actuellement ii est
extremement rare de recontrer de telles eglises. On y remarque en meme
temps le role de .document historique de l'eglise de bois, en premier lieu celui
comp leter Ies statistiques d'epoque.
d'aider
La deuxieme partie de l'articl e est dediee
ce rtains aspects relevant du
soin officiel accorde aux eglises de bois. Remarquables dans ce sens, Ies
efforts de la Directi on des Monuments Historique (D MI) pour identifier et
restaurer quelques eglises de bois. Un momen t notable en ce qui concerne
l'inventaire de ces sanctuai res est ce lui de la parution de la Liste des
Monuments, legiferee en 1955. La compete nce don! jouirent Ies recherches
ulterieures a augmente, comme nombre et valeur artistique , l'inventaire de
ces sanctuaires. L'auteur souligne la necessite de h ă ter et etendre l'activite
de conservation et, implicitement, de sauvergard e de ces eglises - monuments
pr~stigieux de la cultura roumaine.
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a
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Ioana Cristache-Panait, Datarea biseticii de lemn din Şinca Nouă, p.
162-164.
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Dorinei Ichim, Monumente de a rhitectură popula ră din judeţul Bacău.
Bisericile de lemn, Ed. Episcopiei Romanului ş i Hu şilor . 1984; Ioana
Cristache-Panait, Bisericile de lemn. monumente istorice din Episcopia Alba
Iuliei. Mărturii de continuitate şi crea ţie românească, Ed . Episcopiei Ortodoxe
Rom. A Alba Iuliei, 1987; Idem, Bisericile de lemn din Eparhia Aradului, Ed.
Episcopiei Ortodoze româneşti a Aradului, 1989, p. 243- 262.
56 N. Iorga, Cum se cuvine să se Îngrijească monumentele istorice, în
« Semănătorul», III , nr. 46, 1904, p. 721-723.
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