
ARHITECTURA DE LEMN DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Aşezat pe colina sudică a Carpaţilor 
Meridionali , judeţul Dâmboviţa înfrăţeşte în 
perimetrul lui colina şi câmpia. Zestrea 
oferită de păduri a născut şi întreţinut, şi în 
această parte de ţară, un meşteşug al 
lemnului prin care, veacuri de-a rândul, s-au 
întocmit case le, anexele gospodăreşti, 
lăcaşurile de cult, ca şi alte obiective cerute 
de desfăşurarea vieţii. 

Documente din seco lul al XVII-iea 
vorbesc încă de marile păduri 1

, din 
platforma Cândeştilor , sau din plasa 
Cârcinovilor, atestând, totodată , procesul 
defrişării lor, în favoarea agriculturii 2 . 

S-a împuţinat, treptat-treptat , lemnul, dar 
nu într-atât încât să se renunţe la el ca 
material de bază în constcucţie, până în 
vremea din urmă, fapt ce se susţine prin 
informaţiile bibliografice 3

, dar şi prin dovezi 
concrete. 

Lemnul a dat nota caracteristică 
peisajului constructiv, nu numai al satelor, ci 
ş i al oraşelor. Ce înţeles poate avea 
dăinuirea, în tradiţia administrativă a fostei 
capitale a Ţării Româneşti , a unei „Mahalale 
a lemnului " 4

, decât acela rezultat din 
persistenţa, până târziu, a case i ş i a 
lăcaşului din lemn . Cu puţine decenii în 
urmă, în oraş se regăseau locu inţe în spiritul 
tradiţiei 5

, unele cu stâlpi în torsadă şi 
cosoroabe crestate 8 • 

1 Document din 1666 iulie 1 , privind Cobia, cf. N. 
Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor 
feudale din România, Ed. Mitrop. Olt„ 1970, voi. I, nota 
166, p. 258. 

' Document din 1670, privind viile din valea 
Potopului, de pe terenurile unde s-a tăiat pădurea, cf. 
Radu Geoglovan, Aspecte istorico-etnografice ale 
viticulturii în judeţul Dâmboviţa, în „Museum", Goleşti
Argeş, 1978, p. 342. 

' Referitoare la casele noi din lemn de pe Valea 
I alomiţei şi a râurilor adiacente, precum cele de la 
Pucioasa, Runcu, Glodeni , Doi ceş ti ş.a. Cf. FI. 
Stăncu l escu , Adrian Gheorghiu, Paul Petrescu, P. 
Stahl, Arhitectura populară românească, Regiunea 
Ploieşti, Ed. tehnică, Bucureşti, 1957, p. 26, 27, 31, 
35; idem, Regiunea Piteşti, Ed. tehnică , 1958, p. 27. 
Amintim, acum, şi preluarea la casele de zid a unor 
elemente arhitectonice din lemn, precum prispele şi 
foişoarele. Edificatoare în acest sens este comuna Malu 
cu Flori. 

' În 1810, Mahalaua lemnului , existentă , ca atare, 
avea deja ' l ăcaş din zid, cf. Pr. Alex. A Popescu-Runcu, 
Catagrafia Judeţului Dâmboviţa la 1810, Târgovişte, 
1936, p. 8 . Bise rica păstrează până astăzi, după 
vechea mahala, denumirea de „Biserica lemnului". 

5 În 1972, au fost cercetate casele cu foişoare de 
pe str. 23 August nr. 25; str. 30 Decembrie nr. 10 (cu 
decor în stuc, pe tavane); N. Bălcescu nr. 276. Se 
păstrează încă , pe aceeaşi stradă, casa Pârvulescu, de 
tip vechi, joasă, cu prispa pe arcade trilobate. 

• Grigore Ionescu , Arhitectura populară 
românească, Ed. Tehnică , 1957, fig . 11 3. 
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Pridvorul (foişorul sau prispa), ce a dat 
farmec locu inţei de deal, este nu numai 
reţinut de slova documentului de veac XVIII 7, 

dar şi ilustrat - prin exemplare din aceeaşi 
epocă, în cuprinsul primului album de 
monumente ţărăneşti din România. Autorul , 
I. Voinescu, rămâne prin această lucrare 8 un 
nume de vrednică aducere aminte în cultura 
românească. Referindu-ne la mărturiile 
transmise din judeţul Dâmboviţa, prin 
exemplele de case joase, ca ce le din 
Doiceşti 9

, sau prin cele înalte, din aşezări le 
moşnenilor de la Cândeşti şi Pietreni 10

, ce 
şi-au oprit dăinuirea, vom insista asupra 
casei din Pietroş iţa, existe ntă numai prin 
imaginile transmise atunci 11 şi fără de care 
s-ar fi mistuit, neştiută, asemenea celorlalte 
contemporane, mai bătrâne sau mai tinere . 
Şi dacă dovezi ale folosirii bârnelor rotunde 
se mai găsesc în Dâmboviţa, ca şi peste 
munţi, în Alba, Hunedoara şi Harghita 12

, 

dacă foişorul peste gârlici îşi are urmaşi, 
meşterul-grindă ar fi fost lipsit de unul din 
documentele cele mai de preţ pentru sudul 
Carpaţilor, căci pentru centrul sau sud-estul 
Transilvaniei el a fost semnalat, din destul 13

. 

Sculptat, ca şi acesta, datat ca şi acesta, 
meşterul-grindă al casei de la Pietroşiţa 
venea din văleatul 1759. Că procedeul 
decorării grinzilor de susţinere a podurilor a 
fost un apanaj al caselor de demult se 
argumentează prin aflarea sa, în cazul 
judeţului Dâmboviţa, la o casă de veac XVIII 
(din satul Cetăţuia) 14

, ca unic exemplu 
rămas . 

Din nechibzuinţă, în răstimpul scurs de la 
apariţia albumului şi până la mijlocul 
secolului , consemnările bibliografice sau prin 
imaginile şi desenele asupra arhitecturii de 
lemn din judeţul Dâmboviţa nu .au sporit, iar 
dovezile ei s-au împuţinat. ln volumele 
privind arhitectura populară a fostelor regiuni 

7 Într-o diată din 1756, privind ctitoria de lemn de la 
Glâmbocata- Argeş, a egumenului Nicodim 
Câmpulungeanul, se consemna ,şi casa cu pridvorul şi 
alte dichise împrejurul lor„. moştenire de la părinţii şi 
moşi" , cf . Pr. Il ie Gh. Diaconescu , Materiale 
documentare istorice la monumentele feudale 
bisericeşti din raionul Găeşti, Regiuna Argeş, în „GI. 
Bis.', XXIV, 5-6, 1965, p. 466 , 468, n. 62 bis. 

• Monumente de artă ţărănească din România, 
f. 1„ f.a. (1912). 

• Idem, pi. 50-51 . 
'
0 Idem, pi. 31-32, 42. 
" Idem, pi. 44-45. 
" Ioana Cristache-Panait, Casa de lemn din judeţul 

Harghita, în „Mon. Ist. şi de Artă," 1, 1987, p. 30-41. 
" Ibidem. 
" Cicerone Mareş , Gh. Bulei, Elemente decorative 

ale construcţiilor ţărăneşti din zona pomicolă a văii 
mijlocii a Dâmboviţei, în „Museum", Goleşti, 1980, 
p. 497. 

IOANA CRISTACHE-PANAIT 

Ploieşti şi Piteşti, din deceniul şase, şi-a 
aflat locul şi aceea di_n perimetrul actual al 
judeţului Dâmboviţa. ln cadrul acestuia au 
fost stabilite, în limitele celor două zone mari 
(muntele şi câmpia), subzone etnografice şi 
anume : platforma Cândeştilor şi câmpia 
Pici or de Munte 15

; Valea Dâmboviţei 18
; 

Valea I alom iţei 17
; Câmpia subcolinară din 

sudul Târgoviştei 18
. Au fost sesizate şi 

relevate însuşirile, aspectele tipologice şi de 
decor, notele specifice şi cele comune, au 
fost date exemple (spre regret 
nenominalizate, în genere), insistându-se 
asupra plaiurilor colinare. A fost remarcată 
prezenţa casei înalte, de tip muscelean, pe 
Valea superioară a Dâmboviţei, îndeosebi la 
Voineşti şi Cândeşti, vechi sate de moşneni 19

• 

Cercetarea nu a putut fi exhaustivă. 
Materiale de fototecă atestă existenţa 
atunci a unor case valoroase şi în subzona 
subcolinară şi de câmpie, nesemnalate de 
autori şi dispărute curând după aceea, 
precum cele din Băleni 20

, de plan primar, 
două încăperi cu o singură intrare din afară, 
şi prispe cu stâlpii remarcabil sculptaţi, pe 
motivul 11 cruci în creste" (din romburi adân
cite) şi al dintelui de lup 21

• 

Insuficienta cercetare a judeţului, din 
punctul respectiv, a fost şi cauza succintei şi 
impropriei înfăţişări a casei dâmboviţene şi a 
decorului ei, în volumu l de si nteză asupra 
artei populare româneşti 22

• 

Cu excepţia câtorva exponate muzeistice, 
casei şi anexei gospodăreşti din lemn 
dâmboviţene nu li se poate asigura viitorul 
decât în existenţa repertoriului. 

Lista monumentelor istorice din 1955 nu 
prevedea, ca atare, nici un exemplar de 
arhitectură civilă dâmboviţean. Într-o fază de 
proiect, încheiată în 1968, erau propuse 35 
de obiective de arhitectură civilă, în lemn, 
spre a primi atributul de monument. Printre 
acestea se aflau şi frumoasele case de 
moşneni de la Aninoşani-Cândeşti (una din 
casele Parnia şi aceea a lui Aurelian 
Dumitrescu) 23 ca şi interesante exemplare 

" FI. Stănculescu, Ad. Gheorghiu, Paul Petrescu, 
P. Stahl , op. cit., Reg. Piteşti, p. 229-254. 

'" Ibidem, Reg. Ploieşti, p. 11-18. 
" Idem, p. 19-36. 
'" Idem, p. 105-116. 
1
• M. G. Regleanu , O condică de moşteni 

dâmboviţeni: Dr~godăneşti, Cândeşti şi Aninoşani, în 
„Revista Arhivelor , V, I. 1942, p. 115-128. . 

'° Fototeca D. M. AS. I„ 594-18, 19, 22 (1961) 
" Una din case era învelită cu paie, după un foarte 

vechi obicei. 
"" Arta populară românească, Ed. Acad. R. S. R„ 

Bucur~şti, 1969, p. 71 . 
'

3 ln rudită, prin decorul sculptat al prispelor, cu 
l ăcaşurile de cult din zonă, cf. R. Creţeanu, Bisericile de 
lemn din Muntenia, Ed. Meridiane, Bucureşti , 1968, p. 
29-30, Fototeca D. M. A S. I„ 593-13. 
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de la Pietroş iţa (casele Grigore Stan ş i Şerb 
Popesc u) , exemplele citate d ispă r â nd 
ulterior. Lista de propuneri actuală numără 
nou ă obiective d â mboviţe ne ( ş i dintre 
acestea, unele nemaiexistând de fapt) 24

. 

Prezentul repertoriu al arhitecturii de lemn 
din judeţul Dâmboviţa cuprinde exemplare 
de case tradiţionale ş i anexe gospodăreşti , 
cunoscute din cercetarea terenului ş i în a 
căror prezentare se ins i stă asupra tipurilor de 
plan (aceleaşi de pe întreg cuprinsul ţării) , a 
decorului sculptat, traforat sau în tencuială. 
Se cuv ine a sublinia regăsirea bârne lor 
rotunde , la pereţii unor case, după forma şi 
procedeul semnalat ş_i la construcţii bătrâne 
din restul ţării 25

. ln ceea ce pri veşte 
sculptarea lemnului 26 in sistăm , ca şi 
meşterul creator, asupra stâlpului de prispă, 
cu motivul stelei în co lţuri „sau crucea în 
creastă" (prin adâncirea romburilor pe fiecare 
din mu chiile lemnului, de secţiune 
dreptunghiulară) , frecvent odinioară 27

, regăs it 
şi acum 28

, răspândit pe întreaga arie de 
locuire românească, la case şi biserici, dar şi 
la stâlpii înălţării, rămaşi în zona de străveche 
civilizaţie geto-dacică a Orăştiei. 

Dincolo de slova scrisă sau de imagine, 
se cuvine să dăinuie, în viu, din Dâmboviţa şi 
câteva exe mplare , măcar, din cele 
repertoriate. Pentru casele joase, compuse 
din două odăi , ne gândim la aceea din 
Lu deşti (Maria N. Stănescu) , cu stâlpii 
prispei după modelul mai sus relevat şi 
chenare în dinte de lup; la casa de la 
Voineşti (a losefinei Matei) , cu bârne 
rotunde, prispă cu stâlpi sculptaţi şi pitoresc 
acoperiş ; la casa Diaconu, din Aninoşani, cu 
decor în tencuială, pe mot~ve tradiţionale . 
Pentru casele înalte 29

, ne oprim la cele din 
Văleni-Dâmboviţa (Stan Lungu şi Gabrea 
Filofteia) , cu pereţii din bârne rotunde şi 
decor în tencuială , dar mai ales asupra casei 
de moş neni din Cândeşti -Aninoşani 30

, 

dovadă de trăinicie a tipului arhaic, cu prispă 
parţială, comun întregii arii de formare a 
poporului român 3 1

• 

Răspunzând necesităţilor de depozitare a 
produselor pomicole şi viticole, din zonele 
colinare 32

, meşterii au executat din lemn 

" Casa Cu cu Nicolae din Frasin Deal , cartier 

Cloşcani. 
" Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 30; idem, 

Valori de istorie şi artă din Repertoriul de arhitectură în 
lemn din sudul şi centrul Transilvaniei în „Ştiinţe l e 
sociale şi politice din România," Bucureşti, 1987, p. 87. 

"' Cicerone Mareş, Gh. Bulei, op. cit., p. 497, fig . 
11 a, b. 

71 I. Voinescu, op. cit„ pi 50; FI. Stănculescu, Ad . 
Gheorghiu , Paul Petrescu, P. Stahl, op. cit ., Reg. 
Piteşti, p. 250; Casele amintite de la Băleni ; Casa Cucu 
Nicolae de la Frasin Deal. 

"' Casa Maria Stănescu de la Ludeşti , pimniţa din 
Dragodana (Muzeul Goleşti) ; remarcabilii stâlpi ai casei 
vechi , Gh. Buţă din Valea Caselor, ea însăşi interesantă 
prin reluarea , în 1916, a tipului de plan al ce lei 
anterioare, două camere cu o singu ră intrare cu pereţii 
din cărămidă, în tre furci de lemn, pe teme lie de lemn. 

"' Locuinţe populare, cu influenţe în arhitectura 
cu ltă şi orăşenească, cf. Grigore Ionescu , Histoire de 
l'architecture en Roumanie, Ed. Acad„ Buc„ 1972, p. 
386-388. 

"' Casa Ion Parnia, secolul al XVIII-iea; cu pereţii 
din bârne rotunde, pe beci de piatră. 

" Ioana Cristache-Panait, op. cit„ 87-88; idem, 
Casa de lemn din judeţul Harghita, p. 30-31 ş i următ. 

32 Mircea Alexandrescu, Pîrva n Dobrin , Ştiri 
documentare referitoare la pomicultura din judeţul 
Dâmboviţa în secolele XVII-XIX, în ,Museum", 
Goleşti-Argeş, 1978, p. 315--322; Cleopatra Ionescu, 

construcţii speciale. În documentele 
medievale , pentru vin ş i legate de vie, ele 
sunt de trei fel uri , după term enii ce le 
definesc, şi anume: crama 33

, pimniţa şi 
slomnul 34

, uneori însoţite de consemnarea 
caselor de deal . De o pimniţă şi case de vie 
în Dealul Târgov i şte aminteşte un document 
din 1634, iar de o alta de pe acelaşi deal 
hrisovul 35 din 1717. Un inventar, din 1787, 
aminteşte, pentru o vie de la Dealu , „un 
slomn pe şase furci , bine acoperit, una casă 
la vie, acoperită cu fân" 36

. Faţă de Gorj sau 
M e hedinţi exemplarele de pimn iţe 
dâmboviţene existente sunt extrem de rare. 
Celor de la C ânde ş ti şi Dragod ana, 
conservate în Muzeul cu profil de la Goleşti, 
le-o adăugăm pe aceea de la Frasin Deal (a 
lui Gh. Liţescu), din buşteni sparţi în două ş i 
stâlpi sc ulptaţi , datată 1838, ce ar fi 
îndrituită la o păstrare În situ. 

Bisericile de lemn dâmboviţene , parte 
integrantă a repertor iului, cercetate cu 
atenţie sub învelişul înnoirilor, aduc preţioase 
şi certe informaţii privind comuniunea lor cu 
cele de pe întreg cuprinsul ţării, prin sisteme 
constructive, înfăţişare, tipologie, decor 
sculptat. 

Noianul ctitoriei de lemn dâmboviţene a 
fost mistuit în veacuri, prin treptata sa 
înlocuire cu cea de zid, a d,regătorului , 
vătafului de plai , sau chiar a obşti i . Situaţia 
se desprinde cu uşurinţă în lumina datelor 
oferite de catagrafia de la 181O 37

• Conform 
acestora 38 convieţuiau atunci 1 f 6 lăcaşuri 
de lemn 39

, cu 98 din zid 40
• Din cele 85, 

cărora li se menţiona atributul vremii 4 1
, 81 · 

erau „vechi ". Procentul cel mai mare, pe 
plăşi , era deţinut de Cobia , cu 17 
exemplare, în echilibru cu cele 16 din zid 42

• 

Urma plasa cârcinovilor, dominată de ctitoria 
în lemn (16 exemplare), în pofida celor două 
importante ctitorii de veac XVII (de la Ludeşti 
şi Butoiu) 43

, rămase singuratice. Menţionăm 
că din aceste plase vecine se adună numărul 
hotărâtor al lăcaşu~lor de lemn dâmboviţene 
existente astăzi 44

• ln plasa plaiurilor, bogată 

Date noi privind dezvoltarea pomiculturii şi viticulturii în 
judeţul Dâmboviţa, în idem, p. ;391-395; R. Geoglovan , 
Aspecte istorico- etnografice ale viticulturii în Judeţul 
Dâmboviţa, în idem, p. 377-390. 

33 13. Geoglovan, op. cit„ p. 385 ş i următ. 
34 lntr-un document din 1646, cf. idem, p. 386. 
35 Idem, p. 386-387. 
36 Idem, p. 387. 
'.<7 Pr. Alex. A Popescu-Runcu, Catagrafia judeţului 

pâmboviţa la anul 181 O, Târgovişte , 1936; idem, 
lndreptări şi adăugiri, Târgovişte, 1940. 

36 Se referă numai la satele ce făceau parte din 
perime.trul judeţului , la 1936. 

39 ln alte opt cazuri nu este specificat materialul. 
Catag rafia cuprindea numai bi sericile în fun cţiune . 
Dăinuiau desigur şi unele dezafectate, precum cea de la 
Băleni , ce a deservit cimit irul până la demolarea ei, 
întâmplată după 196 1 (când este fotografiată , 
O.MAS.I. 594-21, în ambianţa cruci lor străvechi , cu 
disc solar). Sauer semnalase, de fapt , bi se rică în 
fiecare din cele dou ă sate B ă l eni , cf. Memoires 
his torique et geographiques sur la Vala chie, 
Frankfurt- Leipzig, 1778, p. 16 1. 

'° Inclusiv cele 20 din oraşu l Târgovişte. 
" Cu excepţia celor din plasele Cobiei ş i Greci , 

lipsite de o astfel de rubrică. 
42 Pr. Alex. Popescu-Runcu, op. cit„ p. 72-87. 
43 Idem, p. 37-45. 
" Şase din fosta plasă a Cobiei (Frasin Deal , 

Şerbeşti, Frasin Vale, Bumbuia, Băciu i eşti, Mislea); 
patru din aceea a Cârcinovilor (Butoiu de Sus, Valea 
Mare, Valea Caselor, Cândeşti-Vale) . Se adaugă trei 
din fosta plasă a Dâmboviţe i (Cândeşti Deal , Gemenea 
Brătuleşti, Drăgăeşti-Ungureni) două din plasa Cornăţe l 

în păduri , mai sunt amintite de catagrafie, 13 
biserici din lemn, alături de cele 11 din zid 45

• 

îşi aflaseră deja sfârş itul , la 1765, ctitoria de 
la Pietro ş iţ a, iar aceea de la Brăneşti , 

consemnată de Bauer 46 fusese strămutată , 
în 1779, după ridicarea aceleia din zid 47

. 

Cele de atunci au di s părut pân ă la una, 
precum cea de la Moroeni , cele de la Runcu, 
Piatra ş i Dealul Mare (fost Ţâţa), sate cu 
vestiţi meşteri lemnari , sau aceea de la 
Glod eni, pe care o memorează pi sani a 
bisericii de zid, din 1868, când i-a luat locul. 

Patru ctitorii din lemn au rămas pe valea 
Dâmboviţe i 48

, spre aducerea aminte a celor 
dispărute 49

• Într-o imagine de la Pietrari , 
datorată lu i I. Voinescu 50

, se zăreşte, din
colo de puzderia crucilor bătrâne, lăcaşu l de 
lemn 51

, su rprins la limita dăinuirii. Din plasa 
Dealului , resi mţită de importanta vecin ătate 

a Târgov i ştei , ce le cinci ctitorii de lemn , 
consemnate în pragul veacului trecut, vor 
di s părea curând 52

. Soarta celei de la Gura 
Ocniţei 53

, de folos încă, fusese pecetluită, 
căci cu un an înainte se pornise la ridicarea 
celei de zid 54

• Din plasa Greci, pe atunci 
pendinte de Vlaşca, sunt semnalate 14 
biserici, toate din lemn 55

. Densitatea lor, 
odinioară , o vădeşte prezenţa repetată, în 
raza actuală, a aceleiaş i comune, exemplul 
constituindu-l Petreşti 56

• Extins la alte zone, 
procedeul reliefează acelaşi aspect. În 
perimetrul comunei Lu c ieni , din plasa 
Văcăreştilor 57 , existau la 1810, cinci biserici 
de lemn 58

, toate dispărute . Cu decenii în 
urmă, ctitoria de lemn din plasa Bolintinului 59 

(Lungu leţu-Pantazi şi Sălcuţa), unul din cea a Grecilor 

(V işina) şi unul , Mesteacăn , din plaiul Dâmboviţei de 

Muscel. 
46 Pr. Alex. A Popescu-Runcu, op. cit., p. 5-1 O. 
46 Op. cit„ p. 159. 
" N. Stoicescu, op. cit., I, p. 93. 
'
8 Cândeşti-Deal , Gemenea Brătuleşti , Ungureni, 

Mesteacăn - din plaiul Dâmboviţei de Muscel. 
" A celor 14 atestate la 181 O, împreună cu cele 

şase de zid, cf. Alex. A Popescu Runcu, op. cit., p. 
20-30 şi a celor patru (Mesteacăn, Văleni , Runcioasa, 
Micloşani) , atunci în judeţul Muscel, cf. Pr. Ion Vasile 
Voinea, Catagrafia bisericilor şi preoţilor din judeţul 
Muscel la anul 1810, Ed. Bis. Ort, Rom., Bucureşti, 
1977, p. 27-30. 

50 Op. cit., pi. 100. 
51 ,Vechi", în hramul Sf. Nicolae, cf. Pr. Alex. A 

Popescu-Runcu, op. cit., p. 23. 
" Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit„ p. 34-36 

(alături de importantele ctitorii de la Viforîta, Săcueni, 
Adânca, Răzvadu de Sus, Doiceşt i , Aninoasa, ş.a.) 

53 Idem, p. 33-34. 
64 În 1852, se renunţă la aceea din Ocniţa, iar şapte 

ani mai târziu, la aceea din Răzvadu de Jos. 
llll Pr. Alex. A Popescu-Runcu, op. cit„ p. 88-96. 
56 În 1810 sunt menţionate cele de la Gherg hişeşti , 

l oneşti , Petreşti , Greci, cf. Idem, p. 88- 92. 
•
1 Idem, p. 45-50 (ce cuprinde 9 biserici ,vechi" de 

lemn ş i 9 din zid) . 
t1a La Lucieni Ungureni , Lucieni Pământeni, Ciurari 

(înglobat la Lucieni) Şuţa (azi Şuţa Seacă) , Coborîşu 
(înglobat la Lucie ni). 

59 La 1810 avea 13 biserici de lemn şi 9 de zid, cf. 
idem, p. 65--72. Amintim, acum, aceeaşi categorie de · 
date pentru plasa Cornăţel: 1 O biserici de lemn, 5 de 
zid, 6 la care nu se precizează materialul de con strucţie, 
(cf. idem, p. 54-64) şi pentru aceea a I a lomiţei (cursul 
de jos), respectiv 5 de lemn, 9 de zid, în afara celor 9 
sate pendinte, în 1936, de Prahova (cf . Idem, p. 
50-54). 
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era evocată prin aceea veche de la Mărunţişu 00 . 
(comuna Costeştii din Vale) , demolată apoi 
în pofida clasării ei ca monument istoric 6 1 

Prin aceeaşi legi s l aţie din 1955 au fost 
declarate „monument istoric" l ăcaş urile 
dâmboviţene din lem n de la Frasi n Val~ , 
Mislea, Valea Mare, Cândeşti Vale 62

. ln 
urma lu crări lor de îm bunătăţire a evidenţei 
monum entelor, în scop ul punerii sub 
ocrotirea legii a patrimoniu lui nostru artistic, 
11 biserici de lemn din Dâmboviţa 63 au fost 
propuse pe li sta ce-ş i aşteaptă validarea, 
altele dcuă alăturându-li-se recent. 

Volumele monografice, pe reg iuni , privind 
arhi tectura popul a ră român ească, nu au 
integrat-o, precum era firesc, şi pe aceea a 
l ăcaşu ril or de cult 64

. Lucrări de specialitate 
fac referiri ş i la ctitoriil e de lemn 
dâmboviţene 65

, relevându-se grupul unitar, 
prin tipologie ş i decorul pridvoarelor, analog 
celor al caselor, pe care îl constituie cele din 
zona Găeşti - Valea mijlocie a Dâmboviţei 66

. 

Marcând vetre săteşti părăsite (Sălcuţa, 
Lunguleţu -Pantazi) sau rămase la o parte de 
forfota lor, actuală , în liniştea bătrânelor 
cimitire (Mesteacăn , B ăci ui eşti, Frasin-Vale, 
Mislea, Cândeşti-Vale), bisericile de lemn din 
judeţul Dâmboviţa aduc, în genere, dovada 
veacurilor trăite, dar ş i pe aceea a dorinţei 
de a fi păstrate, printr-un adaos, printr-o 
în locui re, printr-o dregere, printr-o înnoire. 
Nu este de mirare, în atare condiţii, că cele 
mai multe şi-au pierdut certifi catu l ridicării , 
săpat în vreunul din elementele la care s-a 
renu nţat. Cele rămase par un hazard: un an 
11 1701" pe uşciorul de la Valea Caselor, 
mărunt ca o tain ă; „văleatul 7210" (1702) 
pe lemn ul în negrit al proscomidiei de la 
Valea Mare (ce ar fi putut uşor să di spară la 
mod ifi ca rea din cărămid ă a aceste ia); 
inscripţi a de târnosire , din 20 feb. 7259 
(1751) a l ăcaşu lui de la Mesteacăn, pe o 
bârnă a peretelui spre pronaos, ce ar fi putut 
fi jertfită, de se proceda, după modă, la 
tăierea acestui primez. Alte momente de 
început au fost prelu at e în pisanii de 
renovare (1746, la Frasin -Vale; 1814, la 
Gemenea-Brătuleşti) , la altele au fost însă 
ignorate (Drăgăeşti-Pământeni), sau au 
dispărut ş i acestea, la noi prefaceri 
(Băciuieşti, Săl cuţa), existând la toate, ca o 
compensaţie, indicii indubitabile ale vârstei, 
pe care ochiul cercetătorului trebuie să le 
afle sub înveliş ul înnoit. 

60 O insc ri pţie , săpată în lemn, descoperită cu 
prilejul prăbuşirii, o datează în 1723, ceea ce confirmă 
atributul de „veche", cu care este menţionată în 
catagrafie, cf. idem p. 68-69. 

6
' Prin H. C. M. 1160/1955, poziţia 2041. 

62 ldem, poziţiile 2039, 2040, 2049, 2478. 
63 Frasin Deal-Copăcen i; Frasin Deal-Şerbeş ti ; 

Băci uieşti , Bumbuia , Lungu leţu- Pantazi; Drăgăeşti
Ungureni, Sălcuţa, Valea Caselor, Mesteacăn, Vişina, 
Gemenea-Brătuleşti. 

64 Câteva imag ini de la Cobia de Sus constituie 
singurele aluzii, vezi FI. Stăncu lescu, A. Gheorghiu , 
Pau l Petrescu, P. Stahl, op. cit., Reg. Piteşt i , p. 
246-247. 

65 R. Creţeanu , Bisericile de lemn din Muntenia, Ed. 
Merid iane , Bu c. 1968; A. Pănoiu, Din arhitectura 
lemnului În România, Ed. tehnică, 1977, p. 130-132; 
Pr. Ilie Gh. Diaconescu, Materiale documentare istorice 
la monumentele feudale bisericeşti din raionul Găeşti, 
reg iunea Argeş, în GI. Bis„ XXIV, 5-6, 1965, p. 
459-486. 

66 R. Creţeanu, op. cit„ p. 28-30. 
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Numele celor ce cu pricepere ş i dragoste 
au construit ş i împodobit au fost acoperite 
de uitare. Le suplinim, pe toate , prin 
amintirea lui Bratu meşter , din pisania de la 
Cândeşti Vale (1804); a lui lacov şi Ion 
Stanciu din Piatra Iepii, Ion Ungureanu din 
Ţâţa , Ion Linsu , fiul lui Marcu, din Hireţ , 
tocmiţi cu zapis, în 25 mai 1819, să ridice o 
altă bisericuţă la Obârş ia-I a l o miţei 67

; prin 
amintirea lui Pătru meşter , de pe chivotul de 
la Mislea (din văleatul 7331 - 1822) dar şi 
prin semnul de 11 mare meşter" 68 de pe cad rul 
intrării de la Frasin-Deal (Şerbeşti) . 

Din punct de vedere tipologic, biserici le 
din Dâmboviţa înfăţişează, în majoritate, 
planul dreptunghiular compus , cu naosul 
s upral ărg it (şi absida poligonală decroşată, 
cu cinci laturi) 69

, ele alcătuind de fapt grosul 
numeric de exemplare al acestui grup 70

. 

Aflarea lor într-o anume zon ă, dominată 
până târziu de l ăcaş ul din lemn , zonă, cu 
sate de moşneni, puternic ancorate în 
tradiţii , co nfirm ă vec himea acestui tip 
autohton de pl an a cărui împuţinare sau 
absenţă din alte părţi ale ţării se explică, în 
primul rând , prin numărul neînchipuit de 
mare al celor dispărute 7 1

. Forma poligona lă 
a părţii de vest a l ăcaşului de la Cândeşti 
Deal evocă, la rându-i , o formă străveche , 
spec ifică arhitecturii de lemn româneşti , cu 
răzleţe mărturii la sudul munţilor, dar cu 
numeroase şi compacte în Transi lvania ş i 
Moldova, în zonele conse rvatoare de 
l ăcaş uri de lemn ş i tradiţii 72

. Cu gândul la 
unitatea tipologică a bisericilor de lemn 
ro m â neşti , ades s ublini ată dar ş i la 
fenomenul dispariţiei aces to ra, vom 
menţiona su pravieţu irea, printr-un singu r 
exemplu 73

, a planu lui primar, cu altarul 
poligonal, în prelungirea navei, cât şi a celui, 
mai insistent, cu absida altarului (poligonală , 
cu cinci laturi) , în retragere faţă de navă 74

, 

forme tipologice persistente în toate cele trei 
provincii istorice româneşti 75

• 

Obiceiul de demult al aşezării temeliei de 
bârne direct pe pământ se mai constată în 
Dâmbov iţa 76

, în ci uda ce lui modern, al 
soclului de piatră, cu prezenţă timpurie, după 
inform aţi a cfocumentului catagrafi e de la 
începutul veacului trecut 77

. Pentru îmbinarea 
67 V. Brătu lescu, Inscripţii, Însemnări şi acte privind 

schitul Peştera de la Obârşia Ialomiţei, în „GI. Bis.", 
XXI II , 5-6, 1964, p. 519. 

65 X-ul cu braţe frânte, întîlnit în toate provincii le 
româneşti. 

69 Butoiu de Sus, Valea Caselor, Mesteacăn, Frasin 
Vale, Mislea, Frasin Deal (Copăceni), Băciu i eşti, 
Cândeşti-Va l e, Fras in - Deal (Serbeşti), Gemenea 
Brătu l eşti, Drăgăeşti-Ung u reni , Cândeşti-Deal 
(înşiruirea a ţinu t cont de cronologie). 

70 R. Creţeanu, op. cit„ p. 38-46; David Buxton, 
The wooden churches of Eastern Europe, Cambridge 
University Presse, 1981 , p. 194. 

" Grigore Ionescu, Tipologii specifice ale clădirilor 
populare din lemn, în Mon. Ist. şi de artă, 2, 1977, p. 
33. 

72 Ioana Cristache-Panait, L 'arhitecture roumaine en 
bois et /'art europeen, în Revue roumaine d'historie de 
l'art, tome XXV, 1988, p. 25. 

73 Bumbuia. 
74 Valea Mare, Lunguleţu-Pantazi, Sălcuţa şi Vişina, 

Ultimele două cu absida asimetrică, prin alungirea, 
pentru proscomidie, a laturii nordice . 

75 Ioana Cristache-Panait, op. cit„ p. 25. 
76 Bumbuia, Mesteacăn şi Frasin Deal (Copăceni) , 

la ultimele adăugându-se, pe alocuri , câteva pietre . 
77 La Cândeşti , Va lea Mare, cf. Pr. Alex. A. 

Popescu-Runcu, op. cit„ p. 25, 43 (ca ş i la altele ce au 
dispărut ca Sudu leni , Băseşti, cf. idem, p. 22, 39). 

pereţilor s-a folosit crestarea dreaptă şi în 
11 coadă de rând unică" (la altar) , după un 
meşteşug împlinit prin experienţa veacurilor, 
împănate adesea cu melci (cuie lemn) 78

, 

sistem întâlnit şi în Trans ilvania, la lăcaşuri 
sau b ătrâne anexe gospodăreşti (ş ur i 
poligonale). 

Capetele bâ rn elo r de sus, cu rol de 
console 79

, au crestături paralele, în retragere 
succesivă, sau o generoasă c restătu ră pe 
profil curb , decorată pe motiv ul 
dreptunghiului sau al dintelui de lup, în 
grosimea lemnului 80

• 

Sosite de demult, preluând modele ş i mai 
de demult, un ele l ăcaşu r i păstrează 
elemente arhaice, reg ăsi te pe în tre g 
cuprinsul ţării, precum peretele plin dintre 
pronaos ş i naos 01 ;luminatoarele (minuscule 
goluri de fereastră) 82

, cel de la Băciu i eşti , de 
form a fluturel ui cu aripile întinse , 
reîmpros pătând imaginea celor aflate în 
Transi lvania, Banat sau Moldova 83

. 

În urma şantiere l or de renovare au fost 
înlocuite cadrele intrării. Au rămas elemente 
puţine dar cu puteri evocatoare. La Valea 
Mare stă la locul lui pragul de sus dintre 
pronaos şi naos, tăiat în acoladă, cu un arc 
profilat şi sculptat în frânghie, deasupra unei 
cruci . Ancadramentul intrării este din 1819, 
înlocuindu-l pe cel vechi, aşa cum s-a 
procedat şi -n alte părţi 84

. Pe uşciorii de la 
Frasin Deal (Copăceni) urcă, în grosimea 
lemnul ui, două chenare, ce vor fi sfârşit 
poate în cap de şarpe pe pragul de sus 85

. 

Imaginea deplină a vechilor cadre transmite 
însă cel de la Mesteacăn , pragul de sus în 
acoladă este însoţit de cruce, având de o 
parte ş i alta câte o rozetă petalată, cu discul 
în dinte de lup. Uşcio rii au câte o baghetă, în 
grosimea lemnului (marcând soclul) plină de 
chenare pe acelaşi motiv, al dintelui de lup. 
La Cândeşti-Vale, Frasin Deal (Şerbeşt i), 
brâul median, sculptat în forma cos iţe i , ajuns 
la uşă urcă pe cad rul ei, luând, în partea de 
sus, forma unor colonete. Brâul median, în 
frânghie 86

, investit de strămoşi cu puteri 
dincolo de fire, încinge pereţii lăcaşurilor de 
la Sălcuţa, Vale a Mare, M esteacăn, 
Drăgăeşti-Ungureni . Pe acelaşi motiv este 
sculptată grinda tâmplei de la Frasin-Vale, 
dar şi prestalul de la Bumbuia. Belşugul de 
acolade (la uş i ş i ferestre, la pridvoare) este 
rezultat din interferenţa arhitecturii de zid şi 
imaginaţia meşterului popular. Nu rămân 

76 Băciuieşti, Valea Mare, Frasin-Deal (Copăcen i), 
~ islea1 Drăgăeşti-Ungureni. 

79 ln majoritate, retezate spre a uşura aşezarea 
straturilor de tencuială sau a le înfunda sub streaş ină. 

60 Valea Caselor, Mesteacăn, Frasin Deal 
(Copăcen i ) . Se remarcă, de asemenea, accentuata 
alungire a grinzii de sus, la altar şi crestarea ei pe profile 
curbe şi drepte (Sălcuţa). 

6
' Valea Caselor, Mesteacăn. Unii au fost modificaţi 

(precum la Frasin-Deal (Copăceni) , unde spaţiu l intrării 
este marcat prin doi stâlpi ca de prispă), sau în locuiţi 
prin cei de zid (Cândeşt i Vale, Băciuieşti, Drăgăeşti
Ungureni), din acelaşi material fiind peretele cu tâmpla, 
ca ş i proscomidia ş i diaconiconul. 

62 Cele de la Valea Caselor ş i Mesteacăn au evazare 
i nterioară; cel de la Valea Mare este de formă 
circu lară. 

63 La lara, Leu rda, Păniceni, Băteşti, Cetăţuia
Vaslui. 

"' La Sălcuţa ancadramentul intrării, asemenea celui 
de la Valea Mare , a fost adăugat în 1887 (anu l 
refacerilor) . 

85 Retezat spre a înălţa golul i ntrării. 
136 Ioana Cristache-Panait, op. cit„ p. 38. 
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neremarcate pervaze le fere st relor din 
platforma Cândeşti l or, dintr-o singu ră bucată 
de lemn , inclusiv zăbreaua , în fag ure de 
miere. La Frasin-Vale rama este străbătută 
de chenare sculptate, iar la Cândeşti -Val e, 
zăb reaua i zvodeşte din „pomul vieţii " (sub 
forma unei flori cu trei petale), aşa cum l-a 
gândit meşterul Bratu . La ultimul monument 
citat dar ş i la altele, din aceeaşi zonă 87

, se 
întâln eşte pridvorul cu baluştri ş i cosorabe 
pătru n se de puternice volute , asemenea 
celor de la vechi case de moşneni . 

La biserici le de demult , înd epărtând 
adaosurile, obţinem imag inea de început , 
fără clopotniţă ş i pri spă, comună ctitoriei de 
lemn româneşti , de pretutindeni 88

• 

Faima paletei târgovişten e îş i află în 
icoanele răz l eţe de prin l ăcaşurile cercetate , 
în fragmente le sau ansamblurile picturale, 
martori demni ce-i s usţin n·u numai harul 
arti stic , dar şi vitalitatea, până dincolo de 
mijlocul veacului trecut. Din prima categorie 
amintim, pentru secolul al XVII-iea, mărturiile 
de la Lunguleţu; pentru e mul aţia 
brâncovenească ş i paleta ei artisti că, u şi l e 
împărăteşti de la Drăgăeşti - Unguren i, 
elementele tâmplei de la Valea Caselor, 
icoane de la Valea-Mare ş i Băciuieşti; icoane 
de la Cândeşti-Vale, Frasin-Vale, Băci uieşti , 
Mislea 89

, Sălcuţa 90
, pentru partea dintâi a 

secolului trecut. 
După propia-i mărturi si re Radu zugravu 

din Hulubeşti a pictat , în văleatul 7291 
(1782-1783), biserica de la Mis lea. ln afară 
de pisanie, nici o altă dovadă. Îi putem 
atribu i , d'e la ve c in a din Frasin -Vale, 
preţioase l e fragmente decorative de la 
tâmpl ă, cu iz postbrâncovenesc. Pisania 
aminteşte activitatea din 1804 la Cândeşti
Vale a lui Enache zugravu, dar i se mai 
alătură şi resturile certe ale acelui strat de 
pictură ce au răzbit de sub cel suprapus. O 
stratigrafie de picturi murale se constată şi la 
Gemenea-Brătuleş ti , îns uş irile celei dintâi 
atribuind-o tot zugravului de la Cândeşti. 

Pictura, din 1854, a lui Luca Luculescu 
din Târgovişte, la Drăgăeşti-Ungureni ~ i tot a 
acestuia la Gemenea-Brătuleşti (1857) ; a lui 
Ghiţă Tănase, la Frasin Deal (Şerbeşti), din 
1858- 1862, toate împodobind ş i pereţii 
exteriori, fac parte din temeiurile ce susţin 
viabilitatea creaţiei artistice târgovi ştene, 
printr-o îndrăzneaţă simbioză de tradiţie şi 
nou (vădit , mai ales, în cadrul peisagistic 
decorativ). 

Bisericile dâmboviţene aflate în stare rea 
se impun a fi reparate, iar cele resimţite de 
refaceri a fi restaurate, căci la ele s-a oprit 

mesajul, ele vor rămâne singure să evoce în 
situ meşteşugul artistic al prelucrării 
le mnului, pe binecuvântatul pământ 
dâmboviţean. 

87 Frasin- Deal (Serbeşti), Gemenea-Brătuleşti, 
D răgăeşti - Ungureni, Vişina (ultimele trei înzidite) . 

•• Ioana Cristache-Panait , op. cit„ p. 30-37 . 
89 Datate. 
"' Semnate, Stan zugravu. 

Repertoriu 

1. Casă din Doiceşti (după 
FI. Stănculescu şi colaboratori) 

BRCĂN1· EţŞTI I I . - t- d I . . , . 
1v1 1za 1a emnu u1, 1n aceas a aşezare e p a1un, 1ş 1 

are consemnate, bibliografic, mărturi i l e. Din punct de 
vedere al arhitecturii popu lare ea face parte din 
subzonaa Văi i I alomiţei ', conturată şi studiată, ca atare. 
Aici, ca şi la Pietroş iţa, imaginea casei înalte, din secolul 
al XVIII- iea, a fost păstrată , prin cea a casei lui Vasile 
Enache, datată 1780, dispusă pe două nive lu ri, cu 
fo i şo rul, remarcabi l prin scu lptura stâ lpilor, peste 
gârliciul pivniţe i 2 • Alături de ea a dăinuit casa joasă, cu 
pri spă, ş i aceeaş i pitorească învelitoare de şiţă ' · 
Locuinţa, de tradiţ i e, cu două od ă i , s-a suprapus 
parterului de piatră , prispa înălţându-se ş i ea, cu reazem 
peste stâlpii ş i scara de acces, de la nivelul inferior '. 

Lemnul, ca material de construcţi e, s-a folosit până 
târziu, el regăsindu-se la case din veacul în curs, 
reprezentative pentru arhitectura tradiţională a prispelor 
şi foişoarelor •. 

Lăcaşu l străbun al brăniştenilor a fost din lemn. El 
este menţionat de Bauer•, în anul din urmă al sălăşluirii 
aici, căci în anul 1779, după sfârş irea celui de zid 7, este 
strămutatîn Pogorişu ". 

' FI. Stăncu lescu , Ad. Gheorghiu, P. Petrescu, P. Stahl, 
Arhitectura populară românească. Regiunea Ploieşti, Ed. 
Tehnică , Bucureşti , 1957, p. 19-36. 

' V. Drăghiceanu , Casa lui Vasile Enache Brăescu, în 
,Convorbiri Literare', XVIII , 1909, nr. 6, p. 682-687 (casă de 
zid ce prelua însă modelul din lemn); I. Voinescu, Monumente 
de artă ţărănească din România, f. 1, (1812) , pi. 28-30; N. 
Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, în 
,Bulet. Corn. Mom. Ist. ', 1936, pi. DCXVI, fig. 1032 (când 
obiectivul era deja distrus). 

' I. Voinescu, op. cil„ pi. 82; ,B.C.M.I. ', 1936, fig . 1032. 
• FI. Stănculescu, Ad. Gheorghiu, P. Petrescu, P. Stahl , 

op. cit. , fig. 14, p. 22. 
' Idem, fig. 16, p. 24; fig. 25, p. 30; fig. 29, p. 32; fig. 31, 

p. 33. 
' Memoires hisloriques el geographiqes sur la Valachie, 

Frankfurt-Leipzig, 1778, p. 159. 
7 Pe care o atestă catagrafia din 1810, cu 82 case, ci. Pr. 

Alex. A Popescu-Runcu, Catagrafia jude/ului Dâmboviţa la 
1810, Târgovişte, 1936, p. 19-20. 

' N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor 
feudale din România, Ed. Mitrop. Olt. , 1970, voi. I, p. 93. 

2. Casă din Pietroşiţa 
(după I. Voinescu) 

CÂND EŞTI 
Comuna, importantă, de pe valea superioară a Văii 

Dâmboviţei, aparţinând platformei Cândeşti l or, a fost 
frecvent amintită în lu c rările privind arta populară 
românească', pentru dovezile sale evocatoare. 

Moşnen i i, stăpânitori ai hotarelor sale, sunt atestaţi 
documentar din al XVI- iea veac, prin actele ce le 
înnoiau pe ce le distruse de turcii lui Sinan Paşa 2 . 

Sat~I Anino~ani 
ln izvoarele medievale apare numele de Aninişani ' , 

sub stăpânirea ohabnică a moşnen i lor , limitele teritoriale 
f ii ndu-i cuprinse în tre apa Dâmboviţei ş i aceea a 
Potocului '. 

De neamu l Parnia , al moşnenilor aninoşen i, se 
legau, până de curând , trei p reţioase exemplare de 
arh itectură pop ul ară, din care a rămas, spre paguba 
moşten i rii noastre artistice, numai unul. 
Casa Ion Parnia ' 

A fost constru ită în cea de a doua jum ătate a 
seco lului al XVI II - iea 8 , la ea putându- se referi 
următoarea clauză: ,lui Stan diaconu i-am dat moş ie în 
Cândeştii dil'.l Vale, în Si li şte de au făcut casă", din diata 
făcută, la 9 oct. 1777, de popa Milea ', s ili şte le de casă 
de la Aninoşani fiind semnalate, de izvoare, din al XVI-iea 
veac •. 

, ·I. Voinescu, op. cit.,; Fl.Stănculescu, Ad. Gheorghiu, P. 
Petrescu, P. Sthal, op. cit., p. 14, 16-17; Idem, Arhitectura 
populară românească. Regiunea Piteşti, Ed . Tehn ică, 

Bucureşti, 1 g58, p. 228-230, 232, ş . a. 
' M. G. Regleanu, O condică de moşteni dâmboviţeni: 

Orăgodăneşti, Gândeşti şi Aninişani, în ,Rev. Arhivelor", V., I, 
1g42, p. 115-128. 

' Idem , p. 11 7. 
' Idem, p. 11 5-128. 
' Ultimul moştenito r Pr. Corvin Parnia. Casa găzduieşte 

acum ~secţie de stropit pomii . 
• lnsumează, după tradiţia fami liei , peste 200 de ani. 
1 M. G. Regleanu, op. cit., p. 123. Dintr-un act, din 1804, 

bănuim că acest Stan se identifică cu Stan Parnia, ci. idem, 
p. 124. 

8 Diata, din 1777, mai menţionează locul pe care a pus 
casa diaconul Ion (alt f iu al popii Milea), precum şi casa cu 
coşaru, pe care a făcut-o înainte de a se naşte cei patru feciori 
şi pe care o lasă lui popa Nedelco. 
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Casa Ion Parnia, prin structura arhitectura lă • , prin 
plast ica deco rativă '0 , este un monument istoric de 
autentică valoare. Preia, atât la parterul din p iatră, cât ş i 
la etajul din bârn e rot und e (îmbin ate în cheie 
românească), planul arhaic al prispei parţiale. Scara de 
piatră se află între spaţiu l supralărgit ş i pilaştri i prispei , în 
dreptul tindei, cu intrarea din afară. Prin tindă se 
comunică cu „casa mare" 11

, cu cea zi l n ică, supra lărgită , 
ca ş i cu bucătăria din spatele ei I? . Prispa parţ ial ă, cu 
capetele pe pi l aştri de piatră ", se s prij i nă pe console 
crestate, cu profile drepte şi curbe, asemenea capetelor 
grinzilor ş i căpriori l or, de la streaş in ă . Stâlpii, ca i şi 
stenapul , sunt frumos c restaţ i, într-o s~ccesiune de 
volume geometrice, marcate de brăţă ri . Intre capitelul 
crestat în trepte ş i fusul stâlpului se află corola cu patru 
petale, în tâ l n ită nu numai la case şi biseric i din 
plat forma Când eştil or , dar şi la ctitorii a rg eşe n e 
(exe mplu Valea Cru cii) sa u vâlcene (exempl e 
Drăgu leşti , Valea Scheiului). 

Casa Ion Parnia se cuvine a primi atribu tul de 
monument istoric" ş i a fi restaurată " , dându-i-se o altă 
destinaţie , adecvată valori i ş i propice conservări i sale. 
Casa Parnia " (d i spărută) 

D atab i l ă în veacul al XV II I- iea, a at ras, prin 
vale nţe le- i artistice, pe alcătuitorul primului album de 
monumente ţărăneşti ", dar ş i pe harn icii cercetăto ri ai 
?rhitecturii populare, de la mijlocul veacului nostru " . 
lnfăţişa casa îna ltă, de tip muscelean, cu prispă (sală) 
peste peretele de piat ră al parteru lui, ce cuprindea ş i 
scara de acces. Stâlpii, scu lptaţi după modelul celor ai 
-::asei mai sus desc rise, sau ai l ăcaş ulu i de cult, 
sprijineau arcadele trilobate. Pe balustrada prispei ca ş i 
pe peretele scurt, cu u şa de acces la scară, se afla 
decor în tencu ială (cercuri ş i respectiv pi laştri „corintici"). 
Până la demolare edificiul ş i-a păstrat învelitoarea. de 
ş iţă . 

Casă din Picior de Munte 
(după FI. Stănculescu şi colab.) 

Văleni, Dâmboviţa. Casa 
Iancu Filofteia 

Casa Andrei Parnia - moşte nit o r Aurelian 
Dumitrescu (dispărută) 

Apa rţ i n e a primei jum ătăţi a veacului trec ut , 
prezentând prin decorul prispei, al stâlpilor, dar mai ales 
al cosoroabelor, cu volute adânc tăiate 19

, înrudirea cea 
mai vădită cu acela al bisericii monument din Cândeşti 
Vale-Vârtop. Păli maru l prispei avea balustrada crestată 
în ,ocn iţe " (procedeu întâlnit adesea, inclusiv la casele 
din Harghita). Era d i s pusă pe două nive luri, prispa 
desfăşurându-se de-a lungul faţade i , peste peretele ce 
ascundea scara'°. 
Casa Diaconu (moştenitor Popescu Filofteia) 

U rmează tipul casei joase, pe mic soclu de piatră , 
cu două camere ş i o singură intrare " . Pe reţii , din bârne 
cioplite, au fost ridicaţi pe la 1875, tencuiala, cu decor 
în stuc, traforul de la păl i mar şi dintre stâlpi datând din 
1916. Din motivele decorative în stuc se remarcă rozeta 
cu petale- şi triunghiuri, în disc simplu sau în dinte de lup 
22

, de pe faţadă , dar ş i de pe tavanul casei mari 03
. 

Satul Cânde;;ti-Deal 
Biserica Sf. Paraschiva '' 

Sauer menţionează la Cândeşti două sate, unul într-o 
vale ş i altul pe un munte, cu bise rică p;oprie 26

, cea din 
Cândeşti-Deal de.inuind până acum '". ln catagrafia din 

9 FI. Stănculescu , Ad. Gheorghiu , P. Petrescu, op. cil., 
Reg. Piteşti, fig. 324, p. 232. 

'° Cicerone Mareş, Gh. Bulei, Elementele decorative ale 
cons trucţiilor ţărăneş ti din zona pomicolă a văii mijlocii a 
Dâmboviţei, în „Museum", Gol eşti , 1980, p. 4g7, fig . 11 a. 

" Qe formă pătrată cu laturile de câte 4,60 m. 
" Intre bu cătă ri e .şi căma ră es te doar o f e reastră . 

Dimensiunile acestor încăperi măsoară 2,80 ml 4,35 m (din 
care, 2,30 m revine bucătăr i ei . 

'' Între care se află şi intrarea la pivn i ţă. 
" Ea a fost propusă , în acest sens, pe o lis tă proiect, din 

1968, dar nu mai figurează pe cea actuală . 
" Revenirea la învelitoarea de ~ind rilă; degajarea, de sub 

tencu ială, a balustradei prispei; lucrări de întreţinere. 
'" Ultimul moşten i lor: prof. Aristotel Stel ică Parnia. 
" I. Voinescu, op. cil„ pi. 31-32. 
" FI. Stăncu lescu , Ad. Gheorghiu, P. Petrescu, P. Stahl, 

op. cil„ Reg.Ploieşti , fig . 8, p. 16; fig . 9, p. 17; Idem, Reg 
Pi teşti, fig. 325, p. 233 (fă ră a o nominaliza). 

" Radu Creţeanu , Bisericile de lemn din Muntenia, Ed. 
Meridiane, Bucu reş ti , 1 g68, p. 30, fig. 22; detalii pridvor; 
Fototeca O.MA S. I, 5g3;13, 

"' Pe ea o reprezintă posibil fig. 5 (nenominalizată) de la 
p. 14, din volumul privitor la Reg. Ploieşti . 

'' Prin tinda cu vatră. 
"' Motiv trad i ţional , frecvent în lemn, semnalat şi la casa din 

preajma anului 1870, a lui Ghiţă Nicolae din Runceasa, cf. 
Cicerone Mareş, Gh. Bulei, op. cil., p. 4g5, fig. 6. 

"În contrast cu motivul decorativ, cu acelaşi amplasament, 
de la casa Ciortan Ion din Cândeşti-Vale, compus din cercuri 
concentrice, unele zimţate, ce închid ornamente în s-uri ş i 
Jriunghiuri, d. Cicerone Mareş, Gh. Bulei, op. cit., p. 495, fig . 
5. 

'' Nu este în evidenţa monumentelor istorice. 
'" Op. cit„ p. 156. 
26 Prezentarea ei se va face pe temeiul bibliografiei: Pr. Ilie 

Gh . Diaconescu, Materiale documen tare istorice la 
monumentele feudale bisericeşti din raionul Găieşti, Reg. Argeş , 
în GI. Bis„ XXIV, 5--6, 1 g55, p. 460-462; Radu Creţeanu, op. 
cit„ ~· 13-1 4, 29, 3g, 

' Cf. Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cil„ p. 25. 
'!6 Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit„ p. 462. Popa Iancu se 

dovedeşte doritor de carte, căci în anul apari ţiei, 1764, cumpăra 
ş i exemplarul din Peni tenciar, d . idem, p. 4$1 . 

'" ţlopotniţa, superînăl ţată frontonului de vest, este târzie. „ ln cinstea căruia Oprea pârcălab va fi ridicat, în 171 O, în 
zilele lui Vodă Brâncoveanu, crucea de piatră ajunsă sub scara 
pridvorului. 

Gândeşti- Vale. Prispa casei Aurelian Dumitrescu 
(dispărută) 

Casă din Glodeni (după FI. Stănculescu şi colab.) 

'tt 

1810 se spune că era veche, pe temelie de zid, pentru 69 
de case, satul făcând atunci parte din plasa Plaiurilor ". 

Data când megieş i i au edificat-o, în muchia· Dealului 
Luncii, nu se mai ştie , ea fiind înainte de 1764. Pe unul 
dintre îndemnătorii mai de seamă, pe „Parnia Dumitru 
ctit6'rul", îl aflăm cu pri lejul cumpărări i la Bucureşti, în 
1772, a Triodului, acolo tipărit , cu banii lui popa Iancu 
de la Cândeştii din Deal ""· 

Pereţii din bârne de stejar de l i mitează un naos 
s upra l ărgit faţă de pronaos şi un altar dec roşat , 
poligonal cu cinci laturi. Forma absidată a pridvorului 29

, 

presupus a fi inspirată după cti toria cronicarului de la 
Sudeşti , poate evoca traseul părţi i de vest a lăcaşu lu i 
anterior, cu acelaşi hram ""· 

Biserica din 
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Un brâu în frânghie încinge mijlocul l ăcaşu lui , pe 
ace laşi motiv fiind decorat cadrul intrării . 

Renovarea, de la mijlocul veacului trecut, a inclus 
pictura de pe proaspăta tencuială. Din pisania avariată 
de ploi ca ş i câmpul de desen şi culoare, s-au putut 
descifra: un nume, Băroi, al zugravului din Câmpulung, 
şi anul ostenelilor, 1851 . În acel an ş i în cel următor au 
fost realizate ş i icoanele tâmplei şi ale iconostasului mic, 
cu plata celor consemnaţi 3'. 

· Din pictura murală împuţinată, amintim doar: 
„Fericitul rai" din pridvor; prezenţa, în iconografia 
pronaosului, a împăraţi lor Constantin ş i Elena, alături de 
arhangheli ş i cuvioş i; a mucenicilor, în naos. Lucrările 
de lemnărie vor fi fost realizate de meşteri i ale căror 
nume, în rolul de donatori, au fost săpate pe icoana cu 
reprezentarea Arhanghelului Mihail 32

• 

Satul Cânde~ti-Vale 
Biserica Cuv. Paraschiva - din Vârtop 33

• 

Nu se poate identifica cu cea consemnată de 
Bauer 34

, sau de catag rafia din 181 O, când era deja 
veche 35

. Lăcaşul în discuţie era nou în vremea 
catagrafiei 36

, impunătoarele-i proporţii , elemente le 
arhitectonice şi de decor indicându-l vârsta. Conform 
trad iţi ei, se află pe amplasamentul de acum, în urma 
celei de a doua strămutări. Este aşezată inspirat, într-un 
amfiteatru de munţi împăduriţi, jn liniştea mormintelor, 
ce dovedesc un profund cult al st rămoşi l or, ca ş i 
monumentul însuşi, de curând re.staurat. 

Planul înscris este ce l ades întâlnit în platforma 
Cândeştilor ş i Valea Dâmboviţei, cu naosul supralărgit şi 
altarul retras, poligonal cu cinci laturi. Pridvorul, de pe 
vest, este o continuare a bârnelor de jos, cât ş i a celei 
de sus, de la pronaos. Stâlpi în formă de balu ştrii 
executaţi la strung se înalţă deasupra palimarului, la 
cosoroabele în care fierăstrăul a decupat bogate volute. 
Brâul ce înconjură pereţii pare o împletitură de cosiţe 
sau un lanţ de inimi tangente. Brâul urcă pe cadrul uşii , 
dar cu motivul mult mai strâns, sfârş i nd într-un fel ~e 
pinaclu, ce încadrează panoul închinat hramului. ln 
pragul de sus, toru l, puterni c profilat în grosimea 
lemnului, cu unduire trilobată, s ugerează decisiva 
confruntare a doi şerpi. Ferestrele svelte sunt executate 
într-o s ingură bucată de lemn inclusiv zăb re l e le (în 
formă de fagure), izvodite, la cea sudică, a pronaosului, 
dintr-o floare cu trei petale. Un arc în acoladă, festonat, 
decorează partea de sus a ferestrei . 

Pereţii ce compartimentează spaţiul interior sunt din 
cărămidă 37

, cu deschiderile în arcade sau acolade . 
Bolţile, de formă sem i c ilindrică, au fost refăcute din 
scânduri. 

În pictura murală (pe pereţii tencuiţi sau pe cei de 
zid) se disting, pe alocuri, existenţa celor două straturi. 
Din primul se detaşează: un frumos chip de arhidiacon 38

, 

în altar; Plângerea lui Isus, ce însoţeşte pi_?ania, de la 
proscomidie; viziunea Patriarhului Petru . ln naos, pe 
peretele de vest, chipuri de cuvioşi, acela al lui Simion 
Stâlpnicul fiind mai bine păstrat. Pe faţa spre pronaos , 
a aceluiaşi perete: Cina cea de taină; serafimi, motiv 
decorativ de tradiţie brâncovenească. Cea de a doua 
pictură, pe tencuială, avariată, a suferit 
intervenţ i i.Originară şi valoroasă, din această fază 
rămâne pictura exterioară de la pridvor: cu remarcabilele 
compoziţii: Izvorul Tămădui ri i şi Fericitul rai, grăitoare 
pentru vitalitatea şcolii de pictură muntenească. 

Pe realizatorul primei picturi , Enache zugrav, îl 
consemnează pisania din 1804, după ctitorii -moşneni, 
urmat, la rându-i, de „Bratu meşter", autorul iscusit al 
decorului sculptat. Zestrea de icoane s-a distrus, doar 
două: Maria cu Pruncul ş i arhanghelii; Cuv. Paraschiva 
şi Sf. Teodor Tiran 99

, îngăduind adm i raţia însuşiri l or 
artistice. 

" Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit., p. 460-461 . 
"' Platnici vor fi fost ş i lemnarii: Ion P(l)eşoi şi Gheorghe 

Dică, ce şi-au săpat numele pe spatele icoanei arhanghelului 
Mihail. 

33 Monument istoric, prin HCM 1160/1955, poziţ ia 24 78. 
"' Op. cit., p. 156. 
"' Pr. Alex. A Popescu-Runcu, op. cit., p. 38. Satul se afla 

în plasa Cârcinovilor. Hramul bisericii era tot cuv. Paraschiva, iar 
numărul caselor era de 29. 

"' N. Stoicescu, op. cit., I, p. 169; Anibal Grigore Gh. 
Despre unele biserici târgoviştene şi o biserică de lemn 
dâmboviţeană, în .G I. Bis". , 5-6, 1964 , p. 584-590; 
R. Creţeanu, op. cil., p. 39, 13-14 (monumentul beneficiază 
de câteva imagini edificatoare: fig . 19- 20, 24. 

" Din acelaşi material sun t vatra şi proscomidia. 
"' Analog cu acela de la Gemenea-Brătuleşti de pe acelaşi 

perete vest al altarului; pictură ce-şi află înrudire la multe 
icoane, răzleţe, din zonă . 

" Hramul bisericii de lemn de la Vălinaşi -Cândeşti-Vale , 
1822, cf. N. Stoicescu, op. cit., li , p. 704 (după mass. A. 545, 
f. 366, de la Acad. Rom.). 

Biserica din Cândeşti-Vale. Decor sculptat şi pictură 
murală (Izvorul TămăduiriO 

Ridicat pe un soclu masiv de zid, asemenea caselor 
înalte, l ăcaş ul este acoperit cu şindrilă, deasupra 
pridvorului, înălţându-se clopotniţa scundă, de secţi une 
pol igonală ca ş i coiful. 
Arhitectură civilă 

În lista cu propuneri de monumente sunt înscrise, 
de la Cândeşti-Vale, două case, din secolul trecut, 
nenominalizarea lor făcând impos ibilă identificarea în 
teren. În proiectul anterior (1968) figura: „Casa veche 
de lemn apr. Popescu Ion". 

Ex i stentă încă în deceniul şapte, în cel următor a 
dispărut. Compusă din pivniţă, cu zid de cărămidă ş i 
piatră, ş i loc uinţă; precedată de pridvoru l cu stâlpi 
sc ulptaţi , a fost remarcată pentru armonia, 
autenticitatea formelor şi măiestria decoru lui ' 0

• Lângă 
casa nouă, a rămas pivniţa veche, de lemn ", cu stâlpi 
crestaţi volumetric, peste timnic de piatră. 

Cu prilejul cercetărilor de teren, întreprinse în 1g14, 
au fost semnalate trei exemplare de case populare, ·pe 
care le amintim, nemaidăinuind. 
Casa Mîndrilă Steliana 

Data din cumpăna veacurilor XVII I-XIX şi reprezenta 
locuinţa cu tindă şi casă mare. Pereţii, pe mic s'oclu de 
piatră, erau din bârne rotunde , îmbinate în cheie („în 
frânghie", după termenul local), elementele de susţinere 
fiind prinse în cuie de lemn. Acoperişul, în patru ape, 
avea înveliş de ş iţă. 
Casa Maria David 

Secolul al XIX- iea, după acelaşi plan şi sistem 
constructiv, cu precedenta; avea şi o prispă. 
Casa Pavelescu Natalia 

A fost co n str uită în seco lul tre cut, de Ioan 
Pavelescu (din inscripţie au dispărut ultimele două cifre 
ale datei). Era dispusă pe două niveluri; pivniţă de 
piatră; locuinţă, cu came ră ş i tindă, prispă cu stâ lpi 
ciopliţi, învelitoare de ş iţă. 
Pivniţa de la Cânde~ti (în Muzeul de la Goleşti) " 

Constituie un exemplar reprezentativ al acestui gen 
de anexă gospodărească pentru valea mijlocie a 
Dâmboviţei destinat păstrării fructelor, a ţuicii, pentru 
adăpostirea uneltelor. 

Pereţi i din piatră al !imnicului (beciului) sunt ridicaţi, 
de la sol, cu 0,50m, pentru paturile de depozitare a 
fructelor. Accesul , la beci, se face pe sub o boltă de 
lemn, mascată de palimarul pridvorului. Pivniţa, de 
deasupra !imnicului , este din bârne rotunde, sparte în 
două şi îmbinate în c restătur i. Intrarea, axată spre 
stânga, este alcătu ită tipic, din trei uş~iori, pe cel mobil 
fiind săpate văleatul 7330 (1822) ş i numele: Ion, Radu. 
Târnaţul (prispa) este larg, cu stâlpi crestaţi pe forme 
geometrice. Coama acoperişului, de şi ndril ă, este 
prevăzut cu ciocârlani decorativi. 

"" f:icerone Mareş, Ch. Bulei , op. cil„ p. 497, fig . 11 b. 
" lnvelitoarea din şindril ă a fost schimbată cu cea din 

azbest. 
' ' Grigore Constantinescu, Profilul funcţional al 

construcţiilor amplasate în Muzeul pomiculturii şi viticulturii din 
România, în ,Muzeul Go l eşti, Studii ş i Comunicări de Ist. ş i 
etnog"., Goleşti- Argeş, 1974; Andrei Pănoiu, Din arhitectura 
lemnului, Ed. Tehnică, 1977, p. 72. 

COBIA 
În harta tipurilor de l ocuinţe ţărăneşti, o casă din 

Cobia a fost aleasă să reprezinte întreaga subzonă a 
platformei Cândeştilor ' . Planul ei este cel străvechi ş i 
bine cu noscut, în arhitectura populară de pe întreg 
cuprinsul ţări i , cu două odăi şi o singură intrare. Prispa, 
uşor ridicată pe piloni , are stâlpii sc ulptaţi , printre 
motive aflându-se şi cel al .crucii în creste" (reliefarea, 
prin adâncire, a crucii piezişe pe fiecare din feţele 
lemnului, de secţiune pătrată). Un amplu decor în 
tencuială, cu specific dâmboviţean, împodobeşte faţada: 
motivul , săpat ş i în lemn, al crucii piezişe, cu triunghiuri • 
între braţe, este închis între cercuri concentrice, cu 

' Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Ed . Ştiinţifi că. 
Bucureşti , 1973 (nr. 36 din harta cu tipurile tradiţionale de 
case). 

' Exemplarul , respectiv (din Mislea) a fos t ilustrat şi în 
volumul Arhitectura populară românească, Reg. Piteşti, fig. 336 
p. 239. 

3 Idem, fig. 335, p. 239. 
• Văzută în 1988. 

Biserica din Cândeşti-Vale 

discu l în dinte de lup, sau în forme patrulatere . 
Pitorescul casei este întregit de învelitoarea de ş iţă, cu 
margini dantelate 2 • Asemănător este ş i un alt exemplar, 
diferenţele constând în dispu_nerea motivelor în stuc, ca 
şi în vol umetria stâ lpilor 3 . ln genul caselor mai sus 
descrise, mai d ă inui e una', la intrarea dinspre 
Târgovişte, în Mislea (Cobia de Sus), cu ace laşi tip de 
plan, prispă uşor înălţată, decorul fiind în stuc pe motivul 
rozetei, acoperiş în patru ape.şi înveliş de şiţă. 

Printre mărturiile existente ale arhitecturii lemnului, 
demne a fi conservate, semnalăm pimniţa lui Gh . 
Liţescu (din Frasin Deal). Construită din buşteni sparţi 
în două (cu partea semicirculară la exterior), îmbinaţi în 
crestături, cu capetele mult alungite, este prevăzută cu 
o intrare (la capătul din dreapta) din trei montanţi, 
mobili, doi boiandrugi şi o uşă dintr-un singur lemn. 
Data ed ifi cări i , 1838, aflată deasupra intrăr i i, este 
săpată în văleat 7346 (1838), ca şi pe unul din stâlpii 
prispei, ce l mai bogat crestat, pe o succesiune de 
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Frasin-Deal. Casa Vasile Diaconu 

forme geometrice, cu brăţări, în dinte de lup, în 
grosimea lemnului. Ceilalţi stâlpi, mai simpli, i-au înlocuit 
pe cei de început, în apri lie 1866, cu prilejul unei 
strămutări. Sub streaşina acoperişului (cu învelitoare de 
şi ndri l ă), răzbat grinzile ş i podinile. Pi mniţa lui Gh. 
Liţescu se apropie de un anume tip al faimoase lor 
pimniţe mehedinţene . 

Pentru mărturiile semnalate, dar deja dispărute, 
amintim casa din cartierul Cloşcari, a lui Cucu Nicolae. 
Ea a fost nominalizată în lista de propuneri pentru 
monumente istorice din 1968 5. Era în stil bătrân , cu o 
singu ră intrare din afară, pentru cele două odăi, iar 
stâlpii, liberi, erau frumos sc ulptaţi , dintele de lup 
marcând volumele şi ornamentele, iar îndrăgita ,cruce 
în c~este" detaşându-se , prin brăţări 6. 

ln acelaşi sens, al mărturiilor artistice propuse 
pentru investitura istorică, dar dispărute în răstimp, 
menţionăm şi troiţa , din apropierea l ăcaşului de lemn de 
la Mislea '. Două cruci izvodite, prin ideea meşterului, 

Frasin-Deal. Biserica din cimitirul Copăceni 

Frasin-Dea/. Casa Cucu Nicolae 

Frasin-Deal. Detaliu de îmbinări de la pimniţa Gh. Uţescu 

din acelaşi trunchi de copac, cu braţe le cioplite în forma 
unor statuete antropomorfe, sugerând, prin ele ş i prin 
înlănţuire, sensuri profunde. 

În perimetrul comunei Cobia îşi continuă dăinuirea 
patru biserici de lemn •. Mănăstirea de zid a lui Badea 
Baloşin, din al XVI-iea veac •, nu a zăticnit, în evoluţia 
sa, lăcaşul de început, căci ctitorilor-moşneni le era mai 
la îndemână ş i pe măsura puterilor lemnul marilor 
păduri, asemenea celei în care se afla îns uşi 
aşezământul monahal 10

• 

Satul Frasin-Deal 
Biserica Cuv. Paraschiva " din Cimitirul Copăcen i " 

Se află pe muchia apuseană a dealuri lor Cobiei, pe 
povârnişu l vâlcelei Cătuşa , sub straja teilor uriaşi. Anul 
ridicării nu i se cunoaşte, intrând în uitare o dată cu 
pragul de sus al intră rii pe care se vor fi confruntat 
capetele şerpilor , sugeraţi de chenarele în dinte de lup 
ş i feston, de pe montanţ i. Văleatul pierdut era, fără 
îndoială, dinainte de mijlocul celui de al XVII I-iea veac 13

• 

Nava, dreptunghiulară, are naosu l supralărgit, 
altarul fiind retras, poligonal cu cinci laturi". Temelia, 

sub care s-au pus târziu căteva pietre, este uşor în 
afara pereţilor . Se remarcă iscusinţa îmbinării în coadă 
de rândunică a bârnelor ca şi prezenţa melcilor (cuie de 
lemn, ajutate, târziu , pentru consolidare, de cele 
ţigăneşti). Consolele, masive la început, au fost tăiate 
apoi, pentru a încăpea, împreună cu cosoroabele, în 
fundătura streşinii. Indicii decorării lor, pe motivul 
dintelui de lup, se păstrează pe alocuri. 

În anul 1858 martie 12, conform pisaniei '5 : ,s-au 
prefăcut biserica de al doilea, cu zugrăvia" 16

, activitatea 
ctitoricească revenind preoţilor: Marin, Radu , Istrate, 
Dumitru Soare, Badea, Ioan, de aici şi din împrejurimi " , 
ca şi diaconilor: Vlad„ Matei, Niţu Cătunoi. De atunci' ' 
sânt stâlpii cu alternanţă volumetrică ai pridvorului, cât şi 
aceia ce marchează intrarea dintre pronaos şi naos '9, 

toţi cu câte un chenar în dinte de lup (orizontal sau 
vertical), la cel din urmă apărând şi simbolul mărului "'. 
Din ,zugrăvia' consemnată de pisanie nu a rămas nimic. 
Pictura murală 21

, pe tencuială, datează de la 18g 1 , 
făcută fiind de Ghiţă Ionescu din Târgovişte. Aceluiaşi 

' A fos1 preluată pe cea actuală, sub titlul : Casă, sec. XIX. 
• O imagine fotografică în fototeca D. M. A. S. I„ 

3735/36. 
7 Idem, 3735/49. 
• Le amintim aici ş i pe celei dispărute, nu demult, biserica 

de la Călugăreni, ca şi pe aceea de la Gherghiţeşli, înlocuită , în 
1960, prin biserica de zid. 

• N. Stoicescu, op. cit„ I, p. 182. 
" Idem, nota 166, p. 258. 
" Este, desigur, cea de la Frasinul , în Catagrafia de la 

1810, cf. Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit„ p. 74 (cu 19 

Frasin-Deal. Prispa 

case). Pe locul unei alte biserici de lemn, din Frasinul , s-a 
construit una de zid în 1832, ci. N. Stoicescu, op. cit„ I, p. 
316. 

" Propusă pentru lista monumentelor istorice. 
" Dimensiunile ş i tehnica elementelor construclive o 

recomandă a fi anterioară ce le de la Frasin-Vale (1746). 
" Dimensiunile pereţilor: pronaos: 3,50 m/3,58; naos 4,55 

m/4,53 m; laturile altarului între 1,60 m-1 ,89 m; înălţimea 
pereţilor 1,97 m. 

„ Scrisă pe tăblii de lemn, procedeu frecvent folosit în 
zonă. 

" Pisania, ca şi alte informaţii despre lăcaş, la: Pr. Ilie Gh. 
Diaconescu, Materiale documentare istorice la monumentele 
feudale bisericeşti din raionul Găieşti, Reg. Argeş, în ,GI. Bis'„ 
XXIV, 5--6, 1965, p. 463. 

" Preotul Istrate este cti tor la Mislea, preotul Soare la 
Frasin Deal-Şe rbeşti, iar preotul Radu poate fi ace l aşi cu 
ctitorul, din 1819, de la Mislea. 

08 Fereastra, de pe latura de nord a pronaosului cu rama şi 
zăbrele le (în fagure) dintr-un lemn. 

'' Ce a înlocuit peretele plin . 
"' De la această prefacere sau chiar de mai înainte este 

mobilierul cu baluştrii, ale căror speteze au capetele în volută, 
decorată cu câte o rozetă. 

" Aflată în stare rea de conservare, ca de alttel în treg 
interiorul lăcaşului. 
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Frasin-Deal. Biserica din cartierul Şerbeşti. Îmbinări şi brâu 

şantier de renovare i se datorează refacerea , din 
scânduri , a bolţilor semici lindrice de peste navă ş i a 
ce lei de peste altar (un tavan drept intersectat de 
suprafeţele înclinate). Clopotniţa de peste pridvor, cu un 
diaf'!:Jetru neob i şn uit 22

, a înlocuit o alta mai sfioasă. 
ln jurul lăcaşului a fost dintotdeauna cimitir, menirea 

de acum fiindu- i doar aceea de a-l deservi . Despre grija 
împrejmuirii, o mărturie săpată pe o bârnă a altarului 
arată : „Să se ştie de cându s-au refăcutu curtea bisericii 
la leatu 1843, Stavre Berechet" . Crucile tradiţion a l e, 
crestate în lemn, încă numeroase, şi-au atras admiraţia 
lui David Buxton , minunatele cruci având darul de a 
reliefa simplitatea l ăcaşului ales de sine spre ilustrarea 
tipului de bise rică valahă 23

• 

O învelitoare bine alcătuită, din şiţă măruntă, se află 
peste acoperiş, prin generozitatea unui regretat ctitor " , 
starea lă caşului impunând în să ş i alte măs uri de 
conservare. 
Biserica Cuv. Paraschiva şi Sf. Nicolae •• -
Şerbeşti "" 

Aleea de frasini , ce duce la ea, evocă pădurile de 
odinioară, de la care aşezarea însăşi şi-a luat numele. A 

Frasin-Deal. Fereastră şi detaliu brâu 

Frasin-Deal. Latura de sud a bisericii: pictură şi brâu 
median 

Frasin-Deal. Pridvoru/ bisericii 

rămas izol ată, vădind o vatră părăs ită de sat , cel căruia 
în însemnările de pe cărţile bătrâne i se spunea Gura 
Frasinului 71

. 

În pisania de deasupra intră rii "" ce consemnează 
sfârşitul unei etape de renovare, au fost cuprinse câteva 
date din istoria de început a construcţi ei, pe care , în 
tran scrierea ce urmează a textului , le redăm c u 
îndreptările cuvenite 29

: ,Această sfântă şi dumnezeiască 
biserică cu hram Cuvioasa Paraschiva ş i erarh Nicolae au 
fost clădită de lemn; leat 1813 "', în zile[le] preot Mincu 31 

ş i temelia de piatră leat 1826 şi cu ajutorul de la mai 
mulţi fraţi şi la leat 1858 în zi lele preotului Soare s-au 
tencuit ş i s-au zugrăvit , cu ajutoriu de la locuitorii acestei 
sfinte bisearici şi cu ajutoriu de la alţi fraţi. Şi acum s-au 
făcut clopotniţa şi de Ita, precum se vede în zilele D. D. 
Cuza şi preas finţitul Mitropolit Nifon, cu ajutorul 
locuitorilor de mai sus zişi prin îndemnarea domnului 
Soare Iliescu, în zilele preotulu i Ioan Donoi . Şi s-au 
zugrăvit de mine Ghiţă Tănase, şi s-au isprăvit la leatu 
1862 iunie 14". Pomelnicul, pe table de stejar, pictat, 
înşiruie, pe două lungi coloane, comunitatea ctitoră. 

Lăcaşul înfăţi şează, în dimensiuni sporite "', planul 
ce lui de la Copăcen i cu naosul supra lărgit 33

• Brâul 
median, sculptat în coş iţă ş i profilat cu îndrăzneală, 
creează un sentiment de desăvârş ire, mai ales la pereţii 
altarului, unde plastica este completată de iscusitele 
îmbinări în coadă de rând unică. Pe vest, de la brâul 
median, sunt angajaţi în urcuşu ri , pe cadrul intrării, doi 
pilaşt r i , tra taţi în partea supe ri o ară în genul unor 
colonete. Profile în acoladă decorează pragul de sus al 
uşii, pe acelaşi traseu fi ind tăiate şi cele ale intrărilor în 
altar , ca ş i prag ul de sus al unicei desc hi deri din 
peretele plin dintre naos şi pronaos, ş i , în sfârşit, rama 
ferestrelor originare, cu zăbrea în fagure. Analogiile de 
decor sculptat de aici cu cele de la Cândeşti Vale, ne 
întoarce cu gândul la Brat meşteru l de acolo, ce va fi 
figurat, desigur, şi în pisania de început a Şerbeştilor " , 
elemente care, regăs ite şi la case, dau specificul 
arhitecturii populare din platforma Cândeşti l or. 

În ceea ce priveşte decoraţia pictată de la Şerbeşti, 
apreciem a fi rezultată din două etape, din două peneluri 
distincte. Celei dintâi îi aparţin icoanele împărăteşti 36

: 

Maria cu Pruncul şi arhanghelii în spatele tronului; Cuv. 
Paraschiva, ale că ror însuş i r i arti stice pot fi ale lui 
Enache Zugravu, pomenit la Cândeşti. Îi ataşăm pictura, 
tot pe lemn, de pe peretele exterior al pronaosului, cu 
următorul program iconografic: Sf. Nicolae cu Maria ş i 
un arhanghel, sfinţi militari; arhanghelul Mihail , „Ţaru" 
Constant in şi Elena, Sf. Damian ; ca şi motivele 
decorative, de tradiţie brâncovenească, aflate de o 
parte şi de alta a uş ii spre naos. Celei de a doua etape 

" A. Pănoiu , op. cit., p. 130 (p. 131, plan şi sec\iune). 
" David Buxton, The Wooden churches of Eastern Europe, 

Cambridi:ie University Presse, 1981 , p. 199, fi!:]. 254 G şi 257. 

" Dr. Niculae Liţescu , ce-ş i are mormântul în apropierea 
l ăcaşului . 

" Celui de al doilea patron i-a fost înch i nată după 
prefacere, în catagrafia din 1810, apare numai cu cel dintâi. 

"' Propusă pentru lista monumentelor istorice (sub hramul, 
impri;priu, Sf. Arhangheli). 

Pr. Il ie Gh . Diaconescu, op. cit., p. 465 (cu alte informaţii 
privind lăcaşul) 

28 Pe un panou de lemn. 
"' Inadverte nţe l e pisaniei provin, desigur, dintr-o citire 

aproximativă a celei dinainte. 
"' În pisanie se poate citi "1843", prin înflorarea lui 4. În 

referirile bibliografice este indicat anul 1804 (R. Creţeanu , op. 
cit„ p. 39; A. Pănoiu, op. cit„ p. 130), an dezminţit de prezen ţa 
lui Popa Mincu, hirotonisii , în 1806, d. Pr. Alex. A. Popescu
Runcu, op. cit„ p. 75. 

' ' În pisanie: Micu. Numele corect, Mincu, este preluat din 
catagrafia de la 181 O, fiind menţionat primul dintre cei trei 
preoţi. Avea atunci 47 de ani, ceea ce presupune o îndelungă 
vreme de diaconie. 

" Pronaos: ·4,50 m/ 5,08; Naos: 5,20 m/6, 10 m; laturile 
altarului între 1,24 m-2, 12 m; înălţimea 2,50 m. 

" R. Creţeanu , op. cil„ p. 13, 14, 39; A. Pănoiu , op. cit., 
p. 130. 

" Pe uşciorul intrării este săpat semnul, binecunoscut, de 
meşter mare, X-ul cu capete frânte (întâlnit de o parte şi de alta 
a munţilor) . 

116 FI. Stănculescu, Ad. Gheorghiu, P. P„ P. Stahl , op. cit„ 
Reg. Piteşti fig . 348-351 , p. 246-247; R. Creţeanu , op. cit., 
p. 29. 

"' Ne referim la cele autentice. 
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Biserica din Frasin-Vale. Detaliu Îmbinări 

n revine pictura pe tencu ială, realizată de zugravul Ghiţă 
Tănase, consemnat de pisania de la 1862. Ea este 
d ist ribuită pe frontonul pridvorului ,., , pe p lan şeu, pe 
pereţi i exteriori ai pronaosului "'· Ne vom opri la cea din 
urmă, mai bine conservată, ea purtându-ne în lumea de 
pitoresc şi culoare a veacului trecut. Pe latura de nord 
se afl ă rep rezentăr i l e: proorpcu l Ilie cu Carul ; Sf . 
Gheorghe, în tema iconog rafică a întâln iri i cu fata de 
împ ărat; pe latu ra de sud: Sf . D im itr ie cu ţaru l 
Maximi lian; pătim irea proorocului Ieremia; proorocul 
Danţil. Zugravul Ghiţă îşi aşează personajele în decor de 
plaiuri , pe povârni_ş uri ş i vâlcele, cu numeroşi fras in i. 

Satul Frasin-Vale 

Biserica Sf. Paraschiva "' 

I n sc ri pţia, săpată în lemn , deasupra intrăr i i , are 
următorul cuprins: „leat 181 4 de când s-au prefăcut 
această sfântă biseri că, la avgust în 4 zile„. 40 ş i s-au 
târnosit noiembrie în 5: iar cel vechi văleat din începutul 
biserici i au fost din 7254 (17 46) ş i s-au târnosit în 
hramul prepodoamnei Paraschivei" ". Pomelnicul mobil , 
pe panouri de tei 42

, pictate, TI aminteşte pe jupân Ristea 
titoru " · La exterior, o bârnă a pronaosului deţine două 
însemnă ri, una fi ind un văl eat: 7324 (1815-1816), 
cealaltă evocând un acoperiş înnoit: „această bise rică s
a învelit la 1891 martie 19, în zilele preotu lui Dumitru, 
cu îndemânarea dumne'!lui şi ajutoru a mai multor 
locuitori ce au ajutat ". ln răstimpu l co n semnă ril or 
păstrate, lăcaşul se resimte de alte adaosuri, prefaceri " 
ş i înzestrări: preze nţa pridvorului 48

, cu stâlpii segmentaţi 
prin brăţări; refacerea, din scânduri, a bo lţ i l o r , d u pă 
modelul celor înlocuite 46

, turla, octogonală, de peste 
pridvor, cu coiful , de secţiu ne circu lară, învelit în s ită, 
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Biserica din Frasin-Vale. Fereastră 

asemenea acoperiş ului ; icoane, respectiv a ce lei de 
hram, datată: 1830 martie 15 47

• 

Pereţi i l ăcaşu l u i din bârne de stejar din pădu rea 
locului înscriu planul, fam ilial zonei, cu absidă poligOF1ală 
şi naos supralărg it 48

• Îmbinări le sunt în crescături drepte 
sau în coadă de rândunică (la altar). Talpa, alcătuită din 
trei bârne, dispuse în t repte, a primit, pe alocuri, un 
sprijin de piat ră. Ferestre, cu rama şi zăbreaua dintr-un 
singur lemn, se află pe estul altarului şi sudul pronaosului 
49

, străbătute de chenare sculptate'(pe motivul zigzagului , 
şi mărgelelor şi încoronate în acoladă). 

Peretele tâmplei oferă surpriza decorului sculptat , 
asemenea multor ctitorii transilvane. Deasupra i nt răr i lor, 
în aco ladă, esţe reliefat în grosimea lemnului un frumos 
brâu în frânghie 50

, sub el stăruind fragmente dintr-o 
p re ţi oasă pi ctu ră„ de veac XVIII 01

: se rafmi , câte o 
pas~re de o parte şi alta a unei cruci; motiv vegetal. 

Intre pronaos ş i naos, peretele a rămas cel i niţial , 
plin, cu intrarea în aco ladă ". 

În cimit irul din jurul lăcaş ului atrag ate nţia cruci le 
ad ă p ost i t e , cu braţe l e un it e prin arce şi mâini 
invocatoare, pe care le vom revedea şi la Mis lea. 

Monumentul din Frasin Vale a rămas singuratic 63
, la 

marginea drumului de pe valea Cobei, cu faţa nordică 
spre dealuri. 

Satul Mislea 
Biserica Sf. Nicolae 64 

A fost construită în văleatu l 7291 (1782-1783), în 
zilele scurtei domnii a lu i Nicolae Vodă Caragea, de erei 
Ion ş i Ierodiaconul Axene, pomelnicul înşi ruind şi un 
n umăr mare de meg ieşi „ce au ajutat cu ce au putut" 66

• 

Amplasamentul dintâi a fost pe malul Cob iei 56
, 

Biserica din Frasin-Vale 

in u nd aţ i i l e dete rmi nând urcarea ei spre dealuri. 
Conside răm că evenimentul a avut loc între 1819 ş i 
1822, meşte rul Petru încununându -ş i osteneli le prin 
executarea, în văleatul 7331, a chivotulu i, numele său 
fi ind urm at de acela al preotu lu i Stoica 57

. Alte 
pomelnice 56

, a l ţi ctitori principali , aj u taţi de obşte, 

" Aceasta poate corespunde ,deltei", din pisanie, legată de 
clopotn iţă, atu nci făcută. Turnul de secţiune pătrată este 
deasupra pridvorului, pentru el modificându-se şi partea de vest 
a acc;peri şului. 

Registrul de la brâu în sus. 
"' Monument istoric, 203g;1 g55. 
" Un cuvânt indescifrabil, grafia, în genere, fiind dificilă. 
" Capetele rândurilor sunt delimitate printr-un decor incizat, 

reprezentând câte un coif cu înveliş de şiţă. 
" Dintr- un semen al ce lor bătrâni ce umbre sc şi 

îmbălsămează lăcaşul. 
" Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit„ p. 465-466 (şi cu alte 

date despre monument). 
" R. Creţeanu, op. cit„ p. 17, 29. 
" Cosoroaba prezintă un t raseu tri lobat deasupra intrării. 
" În pronaos şi naos câte o boltă, semicilindrică, retrasă; 

peste altar, o boltă trunchi -conică intersectată de trei fâşii 
curbe, din scânduri profilate. 

" Din aceeaşi serie făcând parte şi icoana cu reprezentarea 
Deisis, cu rama în grosimea lemnului, ca şi elementele tâmplei: 
crucea Răstig nirii ş i moleniile, cu margini sculptate. 

" Dimensiunile: pronaos 3,45 m/3,60 m; naos, 4,80 
m/4,44 m; laturile absidei, între 1,30 m-1,80 m; înălţimea 
2,60 m, din care un spor a fost obţinut la adăugirea pridvorului 
(bârna de coroană alungită pe vest). 

" Aceasta, probabil refolosită la un nou gol de fereastră, 
este aşezată pe orizontal. 

"' Lăcaşul nu are brâu median. 
•

1 Din aceeaşi vreme considerăm a fi fost icoanele din 
pronaos, complet avariate. 

Biserica din Mislea 

02 Acelaşi traseu dar mai puţin îngrijit, are pragul de sus al 
intrării executat, desigur, în 1814. 

03 La 1810, cînd catagrafia ates tă biserica, satul număra 
7g case, (cf. Pr. Alex. A Popescu-Runcu, op. cit„ p. 74-75), 
vatra fiindu-le comună. 

" Monument istoric, 2040/ 1955. 
" Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit„ p. 472-473. 
"' Aici o afla, deci, catagrafia din 1810, vreme în care satul 

avea 35 de case, cf. Pr. Alex. A Popescu-Runcu, op. cit„ p. 
86-87. 

" Semn că meşterul dăruia chivotul. 
'" După modelul frecvent în zonă, pe panouri mobile din 

lemn. 
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reliefează desele dregeri şi împodobiri ale l ăcaşului •• . 
Consemnarea „la leat 184 7 ~ al treilea rând de înveliş şi 
alte odoare s-au mai făcut" delimitează la aproximativ 
22 de :;ini intervalul de rezistenţă a unei învelitori de şiţă . 

Planimetric, biserica este în frăţie tipologică cu toate 
cele rămase în hotarul comunei Cobia, având naosul 
supralărgit "' , propo~iile ş i dimensiuniJe 6? fiind strânse cu 
cele din ace laşi veac de la Copăceni ş i Frasin Vale. 
Talpa "" şi îmbinările în coadă de rândun ică, împănate ~u 
melci, vădesc un înde lu n~ meşteşug constructiv. ln 
elevaţia interiorului se află • câte o boltă semicilind rică 
peste pronaos şi naos, iar peste altar un semicilindru, 
recardat la traseul pereţilor, prin fâşii curbe. 

Prispa, cu stâlpi gemeni cu cei de la Frasin Vale, cu 
volumele segmentate prin brăţări ş i un modest inel în 
dinte de lup , a fost , ca şi clopotn iţa de deasupra , 
rezultatul unei prefaceri. 

Amintitele împodobiri au martori sporadici. Nimic nu 
îngăduie să apreciem arta zugravu lui Rad u de la 
Hulubeşti, însuşi mărturisitor al activităţii sale aici, în 
polemicul ctitoresc din văleatu l 729 1 . 

Câteva icoane (Sf. Nicolae cu Maria şi Ioan; Maria cu 
Pruncul şi arhanghelii, întregi, în spatele tronu lui ; Deisis, 
de vie tradiţie postbrâncovenească, datate 1822, susţin , 
ca ş i chivotul din acelaş i an, gătarea unei etape de 
renovare. De la mijlocul aceluiaşi veac provin o altă serie 
de podoabe (poate 184 7), precum uşi le împărăteşti, 
icoana de hram a Cuv. Paraschiva, Dreapta Judecată, ca 
şi aceea ce întruneşte pe Sf. Haralambie, Cuv . 
Paraschiva şi Sf. Nicolae , cu semnătura lui Ilie Zugravu. 

Picturi murale, pe tencuială, din 1857, 1881 , au 
cedat locul celei din 191 O (extinzându-se, de această 
dată, ş i la exterior, pe faţada de vest 66

) . 

Lăcaşul de la Mislea, departe de vatra satului, pe 
nord, sub poalele Piscului Rău, nu a fost uitat de obşte 66 , 
graţie , mai· ales, destinaţiei de capelă a cimitirului din 
preajmă . 

" Pr. Il ie Gh„ Diaconescu, op. cit„ p. 472- 474 . 
00 Principal ctitor este popa Istrate (sau Eustratie) , pe care , 

prin în semnăril e sale, „mais torul de mul te ş tiinţe, Varlaam 
monah Co1ii'' ni -l atestă în preocuparea de bună păs t rare a 
că~ilor vechi, ci. ibidem. 

P• R. Cre\eanu, op. cil., p. 13--14, 42; A. Pănoiu , op. cit„ 
p. 131. 

"' Pronaos: 3,20 m/ 3,60 m; naos 4,80 m/ 4,25 m; laturile 
paralele ale absidei - 1,75 m, cele poligonale - 1,55 m. 

63 Soclul mic, din piatră ş i cărăm idă, este ulterior. 
" Tencuite, ca ş i restul pereţilor . 
"' Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit„ p. 472. 
66 Acoperiş ul , avari at în 1974 , a fos t dres ulterior , 

învelitoarea de acum , cu şi \ă mărun tă, f iind în bună stare. 

Biserica din Băduleşti 

CRÂNGURILE 

Satul Bădulei;ti 
Biserica Sf. Nicolae din cimitir ' 

În catagrafia din 1810 figurează trei sate Băciuieşti 
(de Jos, de Mijloc şi de Sus) ce însumau 69 case, într
unul singur, în cel de Sus, lăcaşul de cult fiind din lemn >. 

Obiectivul, propus repertorierii, se af)ă pe malul 
drept al Potopului, în vecinătatea dealurilor. ln alcătuirea 
lui se observă uşor trei etape de construcţie. Cel mai 
vechi este .altarul, o mărturie autentică a unui întreg 
veac XVII. lmb i nările în coadă de rândunică, întărite cu 
melci 3, sunt remarcabi le. Într-o bârnă a peretelui de 
sud-est se păstrează luminatorul, arhaic, în forma unui 
fluture cu aripile întinse, întocmai acelora întâlnite la 
unele ctitorii străbune, de peste munţi, rămase din 
aceeaşi vreme'. Absida, poligonală cu cinci laturi •, s-a 
aflat eventual în prelungirea navei, sau din ceri nţa de 
spaţi u, aceasta a fost demolată la începutu l secolului 
trecut ş i înlocu ită cu un naos supralărgit, decroşurile 
faţă de altar constituindu-le capetele noului perete, de 
zid, dinspre altar •. Din acelaşi material este ş i latura de 
vest a pronaosului, ca ş i cea de est, străpu nsă de trei 
arcade , asemenea celei de la Cândeşti-Val e. Pridvorul, 
larg, cu clopotniţă deasupra, constituie cea de a treia 
etapă. Cei zece stâlpi, cu fusu l de secţiune circu l ară, au 
vo lumul bazei şi al capite lului marcate printr-un inel, 
între ei cosoroaba fiind crestată în acoladă. 

Câteva piese de patrimoniu • evocă podoabele, de 
altădată, ale lăcaşu l ui, ca şi emulaţia artistică brâncove 

' Propusă pe lista monumentelor istorice. 
' Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit„ p. 84-86. 
' Asemeni multor biserici sau şuri poligonale transilvănene . 
• La Cetăţuia-Vaslui , Săteş ti -Timiş, Leurda-Sălaj , Mura 

Mare-Mureş. 
' Cu dimensiunile: laturile paralele de câte 1 ,30 m, 

celelalte între 1 ,56 m-1 ,67 m. 
' Peretele are ro l de tâmplă, pe el fiind realizate, în stuc, 

două frize de ocniţe în acoladă. 
1 Cea cent rafă pe stâlpi angajaţi. 
' Din păcate unele iremediabil distruse. 
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Biserica din BăduleW 
pereţii altarului 

Biserica din Băduleşti. 
împărătească din pronaos 

Prispa bisericii Băduleşti 

nească ş i postbrâncovenească. Amintim, în spiritul celei 

dintâi, valoroasa i coană a Mariei cu Pruncul 9
, ca ş i pe 

cea cu reprezentarea Deisis (cu Maria: ş i Ioan întregi) , 

iar pentru cea de a doua, icoana mucenicilor militari 

Gheorghe şi Dimitrie, realizată, împreună cu altele, pe la 

mijlocul secolului trecut de artistul venit să zugrăvească 

ctitoria de la Băciuieşti a lui Ioan ş i Iordache Bădulescu. 

Lăcaşul de lemn - capelă de cimitir revendică 

înnoirea învelitorii de ş iţă, a cărei stare aduce prejudicii 

înfăţişării lui, ameninţându-i totodată dăinuirea . 

' Pe un singur blat, 0,76 m/0,52 m. 

128 

Biserica din Băduleşti. Icoană cu Sf. Gheorghe şi Dumitru 

DRAGO DANA 
S-a păstrat , în luc ră rile de specialitate, imaginea 

casei de lemn din Dragodana ' , asemenea celei din Doi
ceşti •, sau de prin alte sate •, din platforma Cândeştilor, 
de pe Valea Dâmboviţei sau Ialomiţe i. Două odăi , cu o 
s ingură intrare, după un model străbun , cu prispă în 
console, cu acoperiş de şindrilă , în patru ape. Decorul în 
tencuială se alătură celui de demult, crestat în lemn. 
Stâlpii, liberi , ai prispei sunt sculptaţi , fusul octogonal fiind 
segmentat printr-un grup de brăţări , între fus şi baza de 
susţinere fiind săpată ,crucea în creste" (reliefarea crucii 
piezişe, pe fiecare dintre cele patru feţe ale lemnului de 
secţiune patrulateră). Acest motiv, îndrăgit în arta 
populară românească , a împodobit ş i anexe le 
gospodăreşti. 

Pimniţa din Dragodana (Muzeul Goleşti) 
Constituie un exemplar reprezentativ pentru acest 

gen de construcţie din zonele cu profil pomicol ' şi viticol ', 
ale judeţulu i Dâmboviţa , Dragodana delimitând una din 
importantele zone viticole, a dealurilor şi colinelor 
Subcarpaţil or Meridionali 6 . 

Pi mniţa , din bârne, cioplite, cu capete le alungite 
mu lt faţă de îmbinare, este alcătuită dintr-o singu ră 
încăpere 7 (4, 1 O m/3,50 m) şi o pris pă, sub acelaşi 
acoperiş în patru ape, cu învelitoare de şiţă. Elementele 
prispei sunt decorate prin sculptare: cosoroabele (de pe 
cele trei laturi), pe motivul profi lelor curbe şi al crucii 
piezişe, ultimul fii nd reluat la stâlpi marcând începutul 
baze i, capite lul sugerând la rându-i o cupă florală, 
petala tă. 

Elementele de decor, de la casele ş i pivniţe le de la 
Dragodana ne întorc cu gândul la acelea, cu certitudine 
înrudite, ale lăcaşuri lor dis părute. În catagrafia de la 
181 O sunt prezente trei din acestea, în perimetrul de azi 
al comunei, şi anume la Dragodana, la Cuparu şi la 
Burduca, aşezări ce însumau, atunci, 135 de case ' · 

' FI. Slănculescu, Ad. Gheorghiu, Paul Petrescu, P. Stahl, op. cil., 
Reg. Piteşti, p. 230; fig. 357, p. 250. 

' I. Voinescu, op. cit. , fig . 50 şi 51; FI. Stăncu lescu, Ad. Gheorghiu, 
Paul Petrescu, P. Stahl, op. cit., p. 33 şi 34. 

3 A se vedea Cobia, Urdeşti ş.a. 
~ Mircea Alexandrescu, Pârvan Dobrin, Ştiri documentare refen'toare 

la pomicultura din judeţul Dâmboviţa în secolele XVII-XIX, în ,Museum', 
Complexul Muzeal Goleşti, 1978, p. 315-322; Cleopatra Ionescu, Dale 
noi privind dezvoltarea pomiculturii şi viticulturii fn judeţul Dâmboviţa, în voi. 
cit., p. 391--395. 

11 Radu Gloglovan, Aspecte istorico-etnografice ale viticulturii i'n 
judeţul Dâmboviţa, în voi. cit., p. 377- 390. 

' Idem, p. 381 . 
' Cu intrarea puţin axată spre stânga (ocupând 1,30 m). 
' Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit. , p. 78-79, 82, 87. 

DRAGOMIREŞTI 

Satul Decindeni 

În faza de proiect, din 1968, a listei monumentelor 
istorice, f igura de aici o casă, din cartierul Pârvuleşti, a 
lui Dinu C. Dumitru '. 

Constituia o mărtu rie a viabi l ităţii folosiri i lemnului la 
pereţii caselor, dar şi a tipu lui arhaic , al casei joase, 
a l cătu ite din t in dă şi cameră, cu o singură intrare . 
Cosorobii prispei erau crestaţi pe un motiv în trepte, iar 
capetele grinzilor cu muluri curbe şi în unghi. Tâmplăria 
ferestrelor avea decor de profile. Acoperişul, cu ·ş iţă , era 
p revăzut cu l ucarnă. Pentru vremea r i dicării sale, 
sfârşitul u i secolului t recut, modelul îi era frecvent. 

' în 197 4, exemplarul exista. 

GURA FOII 

Satul Bumbuia 

Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva ' 

Se af lă pe Valea Bumbuii, sub Dealul „Bisercii". 
Trad i ţi a spune că a fost adusă de sute de ani, din 
Stârcu, aşezare dispăn,1tă. Catagrafia din 181 O înscrie 
la Bumbuia, biserică de lemn cu hramul Sf. Nicolae, 
pentru 62 case •. A fost înno i tă, în 1823 (fapt ce-i 
confirmă vechimea), bârnele fi ind cuprinse în tencuială •. 
Tot în secolul t recut au fost adăugate pridvorul ' şi 
clopotniţa. Bolta navei, comună întregului spaţi u, a fost 
refăcută, recu rgându -se la o porţiune de favan în 
f.avoarea cl opotniţei 5

. Peste altar este un so i de 
semicupolă , din suprafeţe curbe. 

Planul pereţilor este dreptunghiular cu altarul , în 
prelungirea navei, poligonul cu cinci laturi constituind 
singurul exemplu ce mai evocă astăz i , în perimetrul 
judeţului , această străveche şi larg răspând ită formă 
tipologică . 

Dimensiun ile îi sunt mărunte 6 , proprii veacurilor 
XVII -XVIII , şi tot acelor vremi potrivindu-i-se ş i obiceiului 
aşezării temeliei direct pe pământ. 

Prestatul, din lemn , es te o piesă i stor i că ' ş i 
artistică , asemănătoare multora din Transilvania. Două 

1 Propusă pentru lista monumentelor istorice. . 
' Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit., p. 75; satul cu numele de 

Stârcu, nu apare. 
' De la pre facere lăcaşu l a primit cel de al doilea hram: ,Cuv. 

Paraschiva'; vezi N. Stoicescu, op. cit. , I, p. 101 (Acad. Rom., mss A. 
545, f. 343) 

~ Renunţându-se la panta de vest a acoperişu l ui, în schimbul 
pinionului. 

' Aceasta fiind pe pridvor şi parţial pe pronaos. Este scundă, de 
secţiune pătrată. 

' Nava: 7,20 m/4,60 m; laturile absidei între 1,53 m-2,05 m (cea de 
est). 

' Bătrânii au reţ inut de la străbuni că a fos t adusă o dată cu lăcaşul . 
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masive elemente bitronconice sunt unite printr-un · 
puternic tor, sculpta.t în frânghie, piesa în întregime fi ind 
crestată dintr-un singur trunchi de copac. 

B iserica, dezafectată cultului, este părăsită • . 

Drumul către ea a fost acoperit de rugi ş i , nu după 
mu ltă vreme, cuprin să de păduricea sălbatică , se va 
mistui în uitare 9 . 

' Acoperişul de şiţă este încă în stare bună. 
0 De nu va avea' un alt destin bun, prin restaurare ş i punerea în 

valoare, cum I se cuvine. 

HULUBEŞTI 

Satul Butoiu de Sus 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul - „Mănăstire" ' 

Începuturile din lemn ale mănăst irii de la Butoiu, 
tradiţia le-a strămutat la acest l ăcaş, singurul rămas , în 
perimetrul comunei, din cele „vechi", atestate ca atare, 
în catagrafia pragu.lui de veac XIX 2 , alături de numitul 
aşezământ monahal. Pomelnicul , aflat aici, „preluat de 
pe alt pomelnic vechi la anul 188g decembrie 7, în 
vremea ieromonahului Justin stareţ' pare a da temei 
tradiţi ei. El provine, însă, de la biserica prefăcută a fostei 
mănăstiri 3. Acesta, ca ş i pisania de la 1853, îl socot ca 
prim ctitor pe Vladislav Voievod ' în rândul celor din zi lele 
lui Matei Basarab fi ind menţionat numele de Spahiu ' . 

Biserica, ex istentă, de la Butoiu de Sus, se poate 
suprapune aceleia deja vechi, la 181 O, în hramul Sf. 
Nicolae de la Butoien i 0 • Acesteia i-a fost hărăzit în 
1789, Octoihul de Târgovişte , cumpărat, printre alţii, de 
Dumitru Dorobanţu, Preda ot Butoi, Gheorghe Necşul, 

Ion Pârcălab ot Butoi, conform însemnării lui Sandru 
(Alexandru) dascăl ul 7 . 

Tipologia, l ăcaş ul se înscrie în grupa celor cu naos 
sup ra l ă rgit ş i altar poligonal, cu c inci laturi. Doar 
micimea pereţi lor • nu-i ascunde vârsta, toţi cei la l ţi indici 
aflându-se sub haina prefacerilor sub straturi le de 
tencu ia lă , de pe ce le două feţe ale bârnelor. Bolţi le 

(semicilindrice , de peste pronaos şi naos; trunchicon ş i 
fâşii curbe, peste altar), din scânduri profilate, susţinute 
de nervuri , le-au înlocu it pe cele originale. Pridvoru l, de 

Biserica din Bumbwa 

Ludeşti. Casa Maria 
Stănescu 

zid , cu arcade pe stâlpi, cu baze ş i capitele florale 0 

constituie un adaos. Data 1873, a uş i lo r şi icoanelor 
împără-teşti 10

, poate f i extinsă şi asupra importantului 
şantier al prefacerilor. 

Restaurarea de la Butoiu de Sus (fost Butoieni) " ar 
avea menirea să eludeze confuzii le ştiri lor păstrate şi să 

pună în valoare o mărturie rară a arhitecturii lemnului din 
fosta plasă a Cârcinovi lor. 

f Nu este în evidenţa monumentelor ls'lorlce. 
' ŞI anume la Hulubeştl, în hramul Adormirii, deseivind 93 case; la 

Strâmbu (azi Măgura) , cu 35 case; la Găineşti (sat înglobat la Hulubeşt i), 
cu 27 case, cf. Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit., p. 42-44. 

' Situată în satul Butoiu de Jos. 
' Văleatul 6900 (1392), preluat de pisanie, neconcordând cu anii săi 

de domnie (1364-1377); nici numele Doamnei Neacşa nefiind acela ş tiu i , 

de Ana (Chirana), al soţiei voievodului. Pisania ca şi pomelnicul conţin şi 

alte inadvertenţe . 

" Sub care ~ recunoaştem pe marele şufar din Vâlsăneştl, cti torul din 
1648-1649 al bisericii de zid a mănăstirii (vezi N. Stoicescu, op. cit„ p. 
110). 

' Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cil., p. 42-43 (aşezare cu 26 
case). · 

' Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit., p. 463. 
' Cărora le dau substa nţă, marele soclu, pe care au fost ridicafi 

ulterior. 
11 Distrus, în mare parte, de cutremurul din 1977. 
10 Remarcate prin picioarele, cu chip de grifoni, ale tronurilor. 
11 Ca ş.i înscrierea în rândul monumentelor Istorice. 

LU DEŞTI 
Un document, din 1670, aminteşte pădurile de pe 

Valea Potopului, ca şi despre curăţi rea lor în favoarea 
agriculturii, după slova izvoru lu i: „că cine va munci să 
taie pădurea şi să facă vii acolo„." ; Voievodul ceda 
vină ri c iul domnesc al acelor vi i bisericii din Ludeşti, 
con stru ită de l ogofătu l cronicar Stoica Ludescu ', cu 
puţini ani înainte 2, în locul vreuneia bătrâne din lemn. 

Pădurile, îm pu ţinat e, au ră mas furnizoarele 
materialului de co n strucţ ii ale ct itorii lor săteşt i , 
catagrafia de la 1810 consemnându-le pe cele „vechi" , 
de la Schei, Gura Potopului ' , Valea Morii ' , toate 
dispărute, ca ş i aceea, cu o mai înde lungată vieţuire, de 
la Te l eşt i ' . Din lemn a fos t , până nu de mu lt şi 
gospodăria săteanulu i, dar abia câteva exemple mai pot 
fi date. 

Casa Maria N. Stănescu , nr. 72 
A fost propusă pentru atributul de monument istorc •, 

în temeiul valenţe lor isto rice şi artistice. 
Înfăţişează planul cu două odăi (tinda cu intrarea şi 

casa mare). Stâlpii prispei surit executaţi cu mu ltă mă
iestrie. „Crucea în creste" (prin rel iefarea rombului), de 
la mijlocul f usului , cuprin să în chenare, pe motivu l 
dintelui de lup, este desăvârş ită, ea am intind-o pe 
aceea de la casa din llovu (Mehed i nţi), pe cele de la 
case ş i bi serici din toată ţara, pe cea de pi') stâlpii 
înălţări i din zona de putern ică tradiţie a cetăţilor dacice 
din Munţii O răştiei. 

În te ncuiala ulterioară a casei au fost realizate 
motive decorati ve în stuc. Înve litoarea de şiţă ' , pe 
acoperiş ul în patru ape TI sporea farmecu l, ca şi florile, în 
ghivece, de pe pol iţa dintre stâlpi. 

Satul Scheiu de Jos, nr. 246 
Casa Gh. Togan 

De la mijlocul secolului trecut, cu acelaşi plan al 
casei cu tindă. Stâlpii , liberi ai prispei , ca şi cei de la Lu-

Scheiu de Jos. Casa Gh. Togan 
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deşti, îi înlocuiseră pe cei originari scul ptaţi. Acoperişul 
îşi păstrase învelitoarea de şiţă. 

Pimniţa gospodăriei Maria Neaci;;a •, nr. 172 
Secolul XIX; o singu ră încăpere, cu intrare centrală, 

din uşă, în două foi, realizată în decor de profile dispuse 
în romburi. Motivele, în stuc, de pe tencuiala de la 
sfârşitu l veacului, a pereţi l or, au fost alese din 
repertoriu l st răvechi: rozete petalate; brăduţi între 
petale; discuri în dinte de lup. Temelia, uş_o r în decroş, 
este aşezată pe un rând de piatră de râu. lnvelitoare de 
şiţă, peste acoperişu l în patru ape. 

Satul Scheiu de Jos 
Casa Badea Paraschiva 

Secolul XIX; casă joasă cu plan tradiţional ; prispă, 
pe tem~lie de bârne, ca şi încăperile. Grinzi ş i stâlpi 
ciopliţi. lnvelitoarea de şiţă a acoperişului are ciocârlani, 
decorativi , pe coamă. 

Casa Nica Maria •, nr. 127 
Secolul al XIX-iea în cea de a doua jumătate. 

Modelul obişnuit, al pereţilor de lemn, aşezaţi pe un 
soclu din piatră ş i cărămidă. Prispa uşor în conso l ă. 
Ornamente (geometrice, rozete cu discuri în dinte de 
lup), în tencuială 10

• 

' R. Gioglovan, Aspecte istorico-etnografice ale viticulturii în judeţul 
D~mboviţa, p. 382. 

' N. Stoicescu, op. cil„ I, p. 403. 
' Azi Potocelu. 
• Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cil„ p. 37-42. 
' A ars în 1949. Satul, deşi vechi, 1 atestă documentul menţionat, 

din 1670, nu apare în catagrafia de la 1810 (de nu va fi sub all nume, 
neidentificat). 

' În faza din 1968, a listei cu propuneri. Nu mal figurează în cea 
actuală. Obiectivul acesta, cât şi cele ce urmeaz din perimetrul comunei, 
au fost cercetate de autoare, în 197 4. 

' Din păcate distrusă şi înlocuită cu carton. 
' Pe lista cu propuneri de monumente istorice, taza 1968. 
' În lista cu propuneri, faza 1968. 
" Învelitoarea de şiţă, înlocuită, recen t, prin cea de tablă. 

LUNGULEŢU 

Biserica Sf. Voievozi-Pantazi 1 

Împreună cu şir ul de pl opi, din axul ei, rupe 
monotonia unui câmp nesfârşit, odinioară vatra satului 
Pantazi, după numele căpitanului de lefegii, întemeietor 
şi ctitor 2. Harta austriacă de la 1790 le figurează, ea 
furnizând datarea antequem a construcţiei. Catagrafia 
din 181 O o semna lează ca veche ' , asemenea altor 
două ', din hotarul , odinioară comu n, al Lungilor, 
dispărute în răstimpul aceluiaşi veac •. Izolarea i-a fost 
adusă prin tragerea la linie a caselor, după prevederile 
Regulamentului Organic. 

1 Propusă pentru lis ta monumentelor istorice. 
' Iancu Anastasescu, Contribuţii la istoricul bisericilor din comuna 

Lunguleţi, în ,GI. Bis .' , XXIV, 1- 2, 1965, p. 11 3-114, 121-122. 
' Gherganl-Pantazi, cu 45 case, ci. Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, 

op. cil„ p. 56; Idem, Adăugiri şi îndreptări, Târgovişte, 1940, p. 7. 
• Idem, Catagrafia, p. 65, 71-7'2 (bisericile Sf. Nicolae - şan ţurile şi 

respectiv, Sf. N icolae - Lunguleţu,cu 30 şi respectiv 74 de case). 
' Iancu Anastasescu, op. cil„ p. 118-121. 
' Pe un soclu de cărămidă, de la vreuna din reparaţii (1818, 

1853-1858). 
„ R. Creţeanu, Bisericile de lemn din regiunea 

Bucureşti, în ,GI. Bis.', XXIII, 1-2, 1964, p. 70-71. 
' Ca şi clopotniţa ce-l înalţă. 
' Nu este exclus ca sub căptuşeala de scanduri a interiorului să 

dăinuie resturi de pictură. 
•0 Au reparat-o pe măsura posibilităţilor, acoperind-o în mod impropriu 

cu tablă. 
" Cu discul soarelui şi două braţe scurte, orizontale. Model regăsi i 

pe în treg cuprinsul ţării. 
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Sche1u de Jos. Magazia Mariei Neaq;.i 
Scheiu de Jos. Decor in stuc 

. Lunguleţu. Pereţii altarului 

Pereţii 0, din bârne groase, cu dibace chei în coadă 
de rândunică, înscriu forma dreptu ngh iulară a navei şi 

pe aceea poligonală, cu cinci laturi , a altarului retras '. 
Profilele cioplite pe montanţii intrării sugerează şerpi. 

Pridvorul larg 8 , cu stâlpi ciopliţi, i-a fost adăugat în 
deceniul ce a urmat mijlocului de veac. Din podoabele 
r au însoţit ac I moment de renovare au riim'lr c îl0v1 

Icoană a bisericii din Lunguleţu, atnbuită secolului al XVII-iea 

Cruce de mormânt din preajma bisericii din Lunguleţu 

piese, după cum preţioasa icoană a Mariei cu Pruncul şi 
busturile arhanghelilor face parte, fără îndoial ă, din 
zestrea începutului 9 şi din osteneala, ce se poate 
identifica, a unuia dintre artiştii cu spirit de echipă, de la 
Nuceşti sau Corbii Mari. Atribuim rolul de mesager, al 
ctitorie i anterioare, icoanei cu reprezentarea Deisis, 
databi l ă în secolul al XVII - iea, ce se impune a fi 
conservată. 

Slujind cimitirul, săteni i nu au uitat-o 10
• Cruci cu 

braţe l e asemenea unor figurine culti ce 11 se mai 
regăsesc la mormintele moşi lor. 

MĂNEŞTI 

Gospodăria de pe valea mijlocie a Dâmboviţei îşi 

află , prin aceea dusă de la Măneşti în Muzeul tehnicii 
populare din Dumbrava Sibiului , un fidel reprezentant. 
Casa joasă cu o s ingură intrare are stâ lpii prispei 
sculptaţi şi un acoperiş abrupt, învelit cu şiţă 1

• 

Porţile de la Măneşti au rămas o dovadă a harului 
de a înfrumuseţa lemnu l, a ingeniozităţii împletirii 
motivelor decorative geometrice cu rozete, pomul vieţi i, 

cu frânghii, S-uri ş.a. '. 

Satul Drăgăe~ti-Ungu ~eni 

Biserica Sf-t ii Voievozi ' 
' Pisania', de deasupra intrării pe pridvor, în grafia 

legendelor picturii , consemnează: ,Această sfâ ntă şi 

dumnezeiască biserică ce se prăznuieşte hramul sfinţilor 
vni0vo1i Mihail 5i G;ivril s-au făr ul la anul 1854 . ru 

http://patrimoniu.gov.ro



osteneala poporanilor satu lui şi [ajutorul] din satul 
Căpşuna, Valea Cobiei şi s-au sfi nţit în zilele sfinţitul ui 
Mitropolit Nifon, D. D[imitrie] Barbu Ştirbei Voievod, au 
mai ajutat şi a lţ i pravoslavnici creştini „ ." O ate ntă 
cerce ta re a monumentului dovedeşte că se ns ul 
cuvântului „făcut" este, în reali t ate, al aceluia de 
„prefăc u t". Pictura, de la 1854, d in interio rul şi 
ex t er iorul navei este unitară faţă de cea de pe 
s uprafeţele de tencuia l ă 5 , intervenite la un pridvor 
ex iste nt. Căci ce rost ş i -a r fi avut osteneal a de a 
decu pa în conoroabe graţioase volute 0 şi a le înzidi 
imediat? Analogiile dintre aceste elemente şi acelea de 
la Cândeşti-Va le, Frasin-Şe rbeşti , ca şi ident it atea 
stâlpilor (baluştr i i strunj iţ i , cu inelul în dinte de lup) 
fixează timpul construi rii monumentului, în primul sau în 
cel de al doilea deceniu al secolu lui respectiv. Şantierul 
a fost amplu , atunci alungindu-se naosul (supralărgit), 
prefăcându-se pronaosul 7 • 

Eliberarea de sub tencuia l ă, pr in de la s in e 
desprindere a acesteia , a pereţilor altarului, a adus la 
lumină nu numai iscusitele „cozi de rând unică", întărite 
cu melci, nu numai temelia, cu capetele mult petrecute , 
dar ş i frumosu l brâu în frângh ie, a cărui execuţie duce 
cu gândul la exemple certe din al XVIII-iea veac •. Pe 
temeiul celor de mai sus afi rmăm că partea in iţ ia lă a 
biserici i este a aceleia consemnate de catagrafia din 
18 10: ,veche", cu hramul Sf. Voievozi, la o colectivitate 

de 80 de case 9, fapt ce i-a impus, pe l ângă starea de 
conservare, mări rea spaţi u l ui. Aceeaş i vechime (mij loc 
de veac XVII I) o asumă uş ile împărăteşti '0 (descoperite 
în pod), a căror pictu ră (abia desc ifrab il ă) prin, capul 
plecat al Mariei (din Buna Vestire) , se înrudeşte, prin 
mâna ace l uiaşi zug rav, cu aceea de la Băci u ieşti ". 

Decoraţia pictată din 1854 a fost real i zată, d upă 
consemnarea pisaniei, de Luca Luculescu din o raşul 
Târgovişte . Cu îns u ş iri artistice, cu bogate elemente 
t radiţionale , dar şi înnoitoare (ca peisajul de dealuri şi 
densitatea copac il or), ansamblul de la Drăgăeşt i 
Pământeni face cinste viabilei şco l i artist ice din fosta 
capitală a Ţării Româneşti. 

' Muzeul Brukenlhal-Slbiu, Ghidul muzeului tehnicii populare, 1974, 
p. 146--147; Ion Miele, Civilizaţie mi/enară, Sibiu, 1982, fig. 76. 

' Cicerone Mareş, Gh. Bulei, op. cit„ p. 498, frg. 14. 
3 Propusă pe lis1a monumentelor Istorice. 
4 În partea deteriorată, cuvinte Indescifrabile sau dispărute, printre 

care şi cele de sfârşit, cu numele zugravului. 
11 Prin folosirea unor panouri din lemn. 
' Observabile pe lângă stâlpi, prin desprinderea tencule lll, şi 

asemenea celor de sub streaşină. Tencuiala a cuprins, în întregime, ş i 
stâlpii de lângă peretele vest. 

' Nu putem afirma căre i etape de prefaceri aparţin pe reţii din 
că rămidă, ce compartimen tează Interioru l. Nu am observat un strat de 
pictu ră sub cel de la 1854 (dar este posibil ca la Cândeşti -Vale şi la 
Gemenea-Brătuleşti). 

' Exemplu ales fii nd Mesteacăn-Văleni Dâmboviţa; Sălcu\a-Titu. 
' Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cil„ p. 29. 

10 Localnicii af i rmă că icoanele vechi, anterioare celor dln 1854, au 
fost duse la muzeu. 

11 De pe !coana Marlel cu Pruncul, ş.a. 

Programul iconografic pare a f i transpunerea murală 
a unui întreg caiet de modele , asemenea ce lui al 
antecesorului său, Radu Zugravu 12

• 

Vom înşi ru i temele iconografice de la interior şi 
exterior, începând cu altarul. La proscomidie: Plângerea 
lui ls. (lângă o pisanie ştearsă); „Dumnezeu tatăl "; Maria 
Plat itera; Arhanghelii Mihail ş i Gavril; prooroci (pe bo ltă) , 
tema ierarhilor, Jerfa lui Avram, ierodiaconi (pe pereţ i i 
verticali). Frizele tâmplei: Răstignirea ; Apostolii cu ls.; 
praznicele (separate prin chenar decorativ, sugerând 
cărăm ida în zimţi) sunt dominate de culoarea au rului ca 
ş i re,stul picturii . 

ln naos d in ceea ce s-a păst rat '3 amintim 
reprezentările: Ioachim şi Ana; Cei 40 de muceni~i; 
sfin ţi militari ; Cina din Memvri (pe pereţii verticali) . ln 
pronaos : ls. şi Evan g h e l i şt i pe bo ltă; cucuvioşi şi 
mucen iţe (pe pereţii verticali). 

Pe su prafeţe l e dinspre in terior ale pridvorulu i: 
Arhanghelii M i~a il şi Gavril; Apostoli i Petru şi Pavel (pe 
latura intrării ) ; lnvierea lui Lazăr ; Fericitul rai; scena din 
Ge n eză (câ nd au despă rţ it D umnezeu lumin a de 
întuneric; Zidirea lui Adam, Zidirea Evei din coasta lu i 
Adam, înşe larea Evei, Feric itul rai, Izgonirea din rai. 
Când s-au apucat Adam de muncă). Pe ace iaş i pereţi 

n Teodora Volnescu 1 Radu Zugravu, Ed . Meridiane , Bucureşti, 
1978. 

13 Gradul de deteriorare a naosului este mal mare; scenele din 
registnul de sus al pereţi lor sunt de neidentificat. 

Paramentul originar al bisericii din Orăgăeşti -
Ungureni 

Biserica din Drăgăeşti - Ungureni. Detaliu din prispă 

Latura de sud, cu pictură, a bisericii din Drăgăeşti -
Ungureni 

( adaugaţi) ai pridvorului: Sf. Gheorghe; Proorocul Il ie; 
ospeţia lui Irod ~n cântec de buhai şi scripcă) ; Tăierea 
capului Sf. Ioan; Botezul ; Daniil în groapa leilor; Când 
au h rănit corbii pe Ilie în pustiu. Pe pereţii de nord şi 
sud ai navei (registrul superior): apostoli şi prooroci; 
„Când au tăiat David cap ul lui Goliat '; „Moartea". 

Din 1932, când, prea aproape şi-a făcut apariţia 
l ăcaşu l de zid , ce l bătrân, dezafectat, nu a mai fost 
dres. Starea îi ame ni nţa existenţa" . Restaurarea se 
impune, sp re salvarea acestu i p reţ i os monument , 
pe nt ru punerea în va loare a etape lor istorice cu 
va lenţe le lor constituante''. 

1
• Bolta semicilindrică a naosului, pe console, a căzut. Se menţine 

încă aceea a altarului, din f âşii curbe, şi a pronaosului, parte din tavan 
drept (pentru porţiunea, respectivă, a clopotniţei, de pe pridvor) şi parte 
semici l indrică. 

111 Se va pune. desigur, problema aducerii pridvorului ta înfăţişarea 
orig inară, prin jertfirea picturii de pe s uprafe ţele adăugate (acestea putând 
fi însă conservate prin extragere). 

PIETROŞIŢA 

Păstrarea documentară ' a imaginii casei din veacul 
al XVIII- iea de la Pietroş iţa 0 are multiple sensuri: evocă 
frumuseţea acesteia şi prin ea a multor asemenea din 
zonele pla iu ri lor; atestă folosirea bârnelor rotunde; 
preze nţa foişorulu i cu stâlpi sculptaţi; dar mai ales a 
grinde i -meşter, cu văleat , respectiv 725g ( 1751 ), şi 
decorului sculptat, pe motivul soarelui şi al mE.in ii , şi pe 
lângă toate acestea ea dovedeşte rolu l consemnărilor ş i 

puţi n ătatea lo r , în raport cu teza urul ris ip it , fără 
asemenea aduceri aminte . 

În proiectul listei monumentelor, din 1968, figurau, 
de la Pieţroşiţa, opt case trad iţiona l e, iar în cel prezent 
nici una. Intre timp au d ispărut casele înalte , cu prispe şi 
fo i şoare, printre care ş i aceea de la mij locul veacului 
trecut , a lu i Şerb Popescu. Tipul primar al locu i nţei cu 
tindă şi o cameră a deţinut mu l tă vreme primordialitatea, 
un exem pl u fiind oferit de casa Miei lui Achim 3, di n 
cartierul Adunaţi. 

Satul Dealu Frumos 
Au fos t alese de aici, pentru a f i declara te 

monumente istorice, două case'. 

Casa Dima Maria, nr. 156 
Secolul XIX, mijlocul veacului; tindă, cameră şi prispă , 

pe soclu mic de piatră. Acoperiş, cu învelitoare de şiţă, 
în patru ape. 

' I nformaţiile bibliografice privind obiective ale artei noastre capătă 
valoare de document, în condi~ i ile d ispariţiei acestora. 

' I. Voinescu op. cit„ p. 44- 45; FI. Stăncu lescu, Ad. Gheorghiu, 
Paul Petrescu, P. Stahl, op. cit„ Reg. Ploieşti , fig. 18, p. 26, fig. 34 p. 35 
(o imagine a interiorului, cu mobilier vechi). 

' Existentă în 197 4. Aşezată pe soclu de piatră cu privni\a parţială. 
• Ele nu sunt nominalizate, considerăm că sunt aceleaşi ce figurau ş 1 

în faza de proiect din 1968: 
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Casa Gh. Oprea , nr. 96 

Secolul XIX, în preajma anului 1875 ; re p rezi ntă 
casa îna ltă; parter de piatră (folosindu-se ş i denive larea 
terenului), cu beci ş i hambar; la etaj , două încăperi , sală 
(pri spă) cu arcade. Învelitoare de şiţă • . 

RUNCU 
Slova unui zapis din 26 mai 181 9 confirmă faima 

meşte r i l o r lemnari , de aici, prin ace i lacov ş i Ioan 
Stanciu , tocmiţi să ridice l ăcaşu l de lemn de la Obârş ia 
Ialom iţei ' . 

În ilustrarea arhitecturi i populare din subzona văii 
I a lom iţei, ce rcetăto ri i au aflat exemple gră i toare la 
Runcu, subliniind nu numai folosirea până târziu, a 
lemnu lu l la înă l ţa rea ca se lor dar ş i p e r s i s t e nţa 
elementelor t radiţ iona l e 2

. A fost re ma rcată atenţia 
acordată decorări i po~i lor '. 

În vederea con servă r ii lo r au fost se lectate ş i 
propu se în eviden ţa monumentelor istor ice ' două 
exemplare de case runcene, din secolul trecut. 

Casa Ciurea Elena (pe deal) 

Este com p u să di n două came re , cu pri s pă ş i 

aşezată pe soclu de p iatră, cu pivn iţă pa~ială . Corn işa 
este decorată în trafor. Pe coama acoperişulu i, cu ş iţă, 
se înşi ru ie ciocârlanii , cu rol decorativ. 

Casa Ghiţă Bălăşescu , nr. 77 
Rep rezintă plan ul ş i st ructura ce lei anterioare . 

Poarta din vremea lui „Cu za Vod ă 1859" este 
împodobită cu rozete•. 

' V. B rătu lescu , însemnări şi acte privind schitul Peştera de la 
Obârşia Ialomiţei, în „GI. Bis.' XXIII, 5-6, 1g54, p. 51g. 

' Fi. Stănculescu, Ad. Gheorghiu, Paul Petrescu, P. Stahl, op. cil., 
fig. 33, p. 34, fig . 35, p. 35. 

' Cicerone Mareş, Gh. Bulei, op. cil„ p. 4g5, 4g9, 
• Faza listei din 1 g59, 
' Poarta cu aceeaşi datare, de la gospodăria Elenei Popescu este 

decorată pe motivul ,pomul vieţ i i", sub forma brăduţului, cf. Cicerone 
Mareş , Gh. Bulei„op. cit„ p. 4g5, 

TĂTĂRANI 
Convieţu i rea b i nec u noscută a casei joase cu cea 

înaltă o reliefează şi mărtu r i i le artei lemnului din această 
aşezare de pe Valea Dâmboviţei ', ele aducând dovezi şi 
în favoarea amploarei luate de decorul în stuc şi în 
trafor. 

Casa Cârstoiu Constantin 

Din preajma anului 1875; două încăperi ; pr i spă , cu 
stâlpi c iop li ţi ; decor în stuc la corn işă, ferestre, ş i pe 
plafonul „casei mari". 

Casa Badea Năstase Ion ' 
Datată 1889 (probabil renovarea şi decorul); două 

camere; prispă ş i fo işor; elemente ornate în tencuială pe 
motivul rozetei. 

Casa Grigore T. Alexandru, nr. 93 
Documente priv itoare la ea, din 1824; pi vn iţă 

pa~ i al ă , mai veche, din p i at ră ş i că răm idă . La cal ul 
superior: locu i n ţa, cu prispe pe două laturi ş i fo i şor 

central, deasupra gârliciului ' . 

Casa Ioana Săvulescu 

Casă dezvo l tată, din jurul anulu i 1875, cu t i ndă 

centrală şi câte o încăpere laterală. Prispă pe două laturi 
cu elemente t raforate ş i fo i şor la capătu l drept al 
faţadei. Ş iţă peste acoperiş ul în patru ape. 

Pivniţa de la gospodăria Pană Andreiana ' 

Secolul XIX; bârne masive; pris pă la rg ă, cu stâlpi 
ciop liţi. 

Anexă gospodărească (Muzeu Goleşti). 

Secolul XIX; partea de j os din bâ rn e în che ie 
rotu ndă; deasupra pătul din nuiele; ciocârlan i, sub forma 
frunzei de iederă, pe creasta acope ri şu l ui. 

' Cercetată în 1 g14. 
' Pe proiectul listei monumentelor faza I g59, 
' Acoperiş tradiţional, învelitoarea de ş iţă fiind însă, recent, cu \ig l ă. 
• Pe lista cu propuneri de monumente istorice. 
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TITU (oraş) 
Satul Sălcuta 
Biserica Sf. Nicolae şi Cuv. Paraschiva -
Cornetu ' 

Evocă vatra unui sat d ispărut , dar mai mult decât 
atât , evocă meşteşugu l artistic al ctitoriilor de lemn din 
zona de câmpie; rudele de neam, al celor de pe întreg 
cuprinsul pământu lu i românesc. 

Se află, ca şi singura-i vecină, în lunca Dâmboviţe i , 
ş i tot ca ea, într-o tăinu ită izolare. Marchează hotarul 
d int re aşezarea de pe „drumu l Să r i i " , la ca re s-a 
ren unţat din pricina ravagi ilor unui pârâu, secătu it mai 
apoi , ş i cea de nevoie aleasă 2• 

Anul transmis pentru edificarea ei este 17 40, acesta , 
sau chiar altu l mai vechi urmând să f ie confi rmat prin 
în l ătu rarea „prefacerilor" de la 18873 astratu rilor de 
tenc u i ală' . Căzute pe alocuri , acestea au permis citirea 

1 Propusă pentru lista monumentelor. 
2 R. Creţeanu , Bisericile de lemn din regwnea 

Bucureşti, în ,GI. Bis.', XXII I, 1-2, 1g54, p. 74. 
' Ibidem; N. Stolcescu, op. cit., li , p. 566: 
' A observa· limita dintre pereţi şi soclul de cărăm idă adăugat (cu 

înă l ţimea intre 0,60 m-1 m, la altar). 

Biserica din Să/cuţa. Ansamblu 

Biserica din Să/cu/a. 

Vedere sud-vest 

iscus itelo r îmb i nă r i în c oa d ă de râ nd un i c ă 5 ale 

remarcabilului brâu median , adâncit în miezul bârnei ş i 

sculptat în frânghie 6. 

Din ce se poate des l uş i , pereţii urmează un plan 

dreptunghiular ' , latura de sud a navei retrăgând u -se în 

planul tâmplei •, cea de nord a l ungită cu doi metri -

pentru real izarea proscomidiei -: racordându-se absidei 

poligonale 9 printr-un decroş teşit. Elevaţia interiorului a 

sufe ri t mod ifică ri 10
, în· pronaos rămânând bârnele, în 

• A bârnelor de stejar martorele pădurii. La crestăturile drepte se văd 

melci i - cuiele de lemn, presupunem că există şi la cele de la absidă. 

' Pe acelaşi motiv şi altele va fi fost decorat şi ancadramentul Intrării, 

înlocuit în 1887 cu cel sim plu ce păstrează însă dovada arhaicului zăvor. 

., R. Creţean u, Bisericile de lemn din Mun tenia, 

p. 12, ti p. li d 1; A. Pănoiu, Din arhitectura lemnului, 

p. 121. 
6 Absenţa brâului de pe acest spaţiu poate fi urmarea unei prefaceri. 

' Pă~ile de sud, sud-est par a întruni trei laturi. 

" În pronaos şi naos, câte un tavan drept şi o suprafa\ă în clinată pe 

nord ş i sud, iar în altar o s emicupolă joasă, poate din fâşii curbe. 
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Detaliu din prispa bisericii de la Sălcuţa 

trepte , ce alcătu i esc registrul de naştere al bolţii 
semicilindrice, orig inare 11

• 

Prispa are cosoroabele decorate cu feston .în 
aco l adă şi orificii pe rforate , din loc în loc, pe stâlpi 
simrili, înlocuitori ai ce lor de la început " . 

În pronaos, pe peretele de zid, au fost încastrate 
patru icoane împă răteşt i ce necesită conservare şi 
surplus de cercetare. Icoana de hram a Cuv. Paraschiva 
este mâna unu i zugrav, altuia aparţ in ând ce le cu 
reprezentările: Maria Platitera, ·pe j il ţ '" ; Deis is cu Maria 
şi Ioan, redaţi în întregime în spatele j ilţu l u i " , zugrav ce 
nu s-a depărtat de trad iţi ile iconari lor brâncoveni. Pe 
piesa la u rmă citată se desluşeşte de sub clei văleatul 
7300 (1800), ce nu poate fi susţi n ut cu convingere '0 . 

Icoana de hram, de pe locul rostuit al tâmplei 16
, deţine 

însemnarea „ 1832 Stan zugravu". 
Lăcaşu l de la Sălcuţa aşteaptă restaurarea, la care 

este pe deplin îndreptăţi t , ea incluzând şi amint itele 
piese pic:tate care, împreună cu cele de la Lunguleţu , 
constituie puncte de reper în evoluţia dintre două veacuri 
a zugravului muntean. 

11 A. Pănoiu, Contribuţia la cunoaşterea tipologiei bisen'cilor de lemn, 
în ,Bulet. Man. Ist.', I, 1970, p. 64. 

" Considerăm că tot de la 1887 au intervenit ş i pere\ii din ~d , ce 
compartimentează Interiorul. Clopotni ţa actuală de peste pridvor, frontonul, 
învelitoarea de tablă sunt mai recente. 

rn Picioarele j ilţ ului sub forma capului de balaur. 
1
• Icoane pe un singur blat, cu rama în grosimea lemnulu! 

18 Starea de conservare a icoanei Sf. Niculae nu îngăduie aprecieri 
stilistice. 

111 Un mobilier de factu ră neoclasică, mult mai scurt decât peretele 
respectiv 

VALEA LUNGĂ 

Satul Valea Lungă - Gorgota 
Casă (în Muzeul de la Goleşti) 

Reprezintă , în Muzeul cu profil pomicol yi viticol de 
la Goleşti , gospodăria de pe Valea Cricovului . 

Locuinţa, de tip vechi, are două camere 2 (cu 
intrarea prin tindă) şi este aşezată pe beci, de piatră. Pe 
faţadă se află: prispa, pe soclu de piatră; foişoru l peste 
gârlici ; scara, cu ba lconaş în console, sub o palată de 
prelungire. Stâlpii un ităţ i lor constructive, svelţi, sunt 
crestaţi într-o succesiune de forme geometrice. 

1 A. Pănoîu, Dfn arhitectura lemnului, p. 86. 
' Dim. 7,50 m/ 4, 70 m. 

VALEA MARE 
Biserica Sf. Voievozi ' 

Cadrul i ntrării 2, cu pragul de sus în aco ladă , poartă 
pe unul din usciori, data 1819, a isprăvirii l ucrări lor de 
renovare ' . Piesa, în sine, se constituie martor nu numai 
al ce lei pe care o înlocuia, ci ş i al celor multe d ispărute, 
de la bătrânele lăcaşuri , o dată cu actul ridicării lor. La 
Valea Mare, văleatul de început, 721 O (1702) a fost 
păstrat , întâmplător, în lemnul înnegrit de veacuri al 
proscomidiei, el dând răstimpul de existenţă al bisericii, 
în momentul catagrafierii ' · 

Forma de plan d reptunghiu lară , cu absida altarului 
decroşată , pol igonală, cu cinci laturi 5 , este frecventă în 
fam ilia biserici lor de lemn, de pe întreg cuprinsul ţării. 
Se remarcă melcii (cuiele de lemn) pentru întări rea 
iscusitelor îmbinări în coadă de rândun ică, luminatorul 
circular de pe nord-estul altarului, precum şi dispunerea 
uşor în afară a bârnelor de temel ie. Brâul în frânghie 
răsucită, tăinuitor al unei cred inţe uitate, este prezent în 
una din bârnele de jos ale pereţilor " . Pe acelaşi motiv a 
fost decorată intrarea dintre pronaos şi naos, dovadă 
f iind pragul de sus ' . 

' Monument istoric, 2049/ 1955. 
? Poate pe marginea tăiată dinspre golul i ntrării să fi existat vreun 

chenar sculptat. 
' N. Stoicescu, op. cit. , li, p. 698; Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cil. , 

p. 476. 
~ în 181 0 era în regi strată ca veche cu hramu l Sf. Voievozi, pe 

temelie de zid, la o obşte de 49 case; cf. Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. 
cit. , p. 43. 

• R. Creţeanu , Bisericile de lemn din Muntenia, p. 12, 45 (o datează 
inexact în 1809). 

' El lipseşte de pe decroşuri ş i de pe laturile de nord ş i nord-est ale 
altarului. 

' Profilu l în arc deasupra unei cruci. Usciorii (ciuntiţ i parţ ia l ) cu 
chena1 în frânghie, suprapus, provin de la renovare. 

Detaliu de brâu ;;i prispă de la 
biserica din Valea Mare 

Casă din Va lea -Lungă 
(Gorgota), în Muzeul de./a Gole;;ti 

Icoană de la Valea Mare 

Prispa bisericii din Valea Mare 

Icoanele vechi evocă două din tâmplele de veac 
XVIII ale lăcaşului. Pentru cea dintâi amintim icoana Sf. 
Nicolae •, iar pentru următoarea , pe ce le cu: Deisis 
(plătită de Hream Gheorghe); Maria cu Pruncul şi 

arhangheli (redaţi în întreg ime în spatele tronu lui); Cuv. 
Paraschiva, între arhanghelii Mihail 9 ş i Gavri l, a căror 
pi ctură, puternic marcată de stilul brâncovenesc, cine 
poate şti de nu aparţin e zugravului Radu de la Hulu
beşti 

Pridvorul '°, sugerând un atrium, cu stâlpii bărduiţi , 

este adaosul şantierului din 1819, în contul cărui a 

punem şi alungirea navei 11
• Bolţi le originare au fost 

înlocuite cu cele din b l ăni de fag, semicilindrice, retrase, 
peste pronaos şi naos, ş i în leagăn intersectate de fâş ii 
înclinate, peste altar. Sub căptuşeala de scânduri a 
pereţilor poate că dăinuie resturile unei picturi murale. 

" Cu ls. ş i Maria (aşezată acum în pronaos). Vechimea ei poate fi 
anterioară incepululul de veac XVIII. 

' Ce calcă omul păcătos . 
'° Cu clopotniţă deasupra. 
" Cu 1,45 m. Capetele de bârne i ndică fostul perete despărţitor. 
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Icoana cu pairu scene, provenita de la 
biserica din Valea Caselor 
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Biserica din Valea Caselor 

Latura de nord a bisericii din Valea Caselor (în 
timpul reparaţiilor, 1990) 

Detaliu de îmbinare la altarul 
bisericii din Valea Caselor 

Ctitoria moş n e111icJ1 de pe apa Văii Mari este 
îng rij ită de urmaşi. Recent, acoperiş ului, cu traseu 
poligonal şi pe vest, i-a fost împrospătată învelitoarea de 
şi ţă '3 , ea înscriindu-se, cu cuviinţa patriarha l ă, între 
aleea brazilor şi pădurea dumbrăvii , la poalele căreia a 
fost aşezată. 

Satul Valea Caselor 
Biserica Cuv. Paraschiva " 

A rămas în afara satului , după tragerea la linie a 
acestu ia, în perioada regulamentară. Din 1904 a fost 
dezafectată 15

, servind doar cimitirul , în care se mai 
r egăsesc crucile tradiţionale, pe ale căror stâlpi verticali 
5unt incizate X-uri ş i cercuri concentrice. În preajma ei 
" unt colinele Carpaţi l or, cu dealul Vulpii , ce o străju ie pe 
nord . În drumul spre ea a fost adusă, din ,Câmpu l 
Basarabului", şi crucea, cu acelaşi hram, din 1647, a 
vistierului Stroe Leordeanu 16

• 

Era veche în 181 O, când deservea cele 23 de case 
de pe Vale 17

• Anul 1701 , în slove chirilice, este săpat 
măru nt, pe unul dintre uşciorii intrării 18

• 

Prin forma de plan sporeşte categoria l ăcaşurilor cu 
naos supra lărgit 1

• , dimensiunile f iindu-i modeste 20 

Bârnele de stejar sunt îmbinate cu crestături drepte, la 

" Până în 1936, când a ars, a dăinuii şi biserica de lemn de la 
1vezile (fost Săseşti), considerată ca veche cu hramul Bunei Vestiri, pe 

1emelie de piatră, în catagrafia de la 181 O; pr. Alex. A. Popescu-Runcu. 
•µ. cit. p. 39. 

13 În august 1988, prin meş1erul Vasile Avramescu dln Crângurile 
1
• Propusă pentru lista monumentelor is torice ( f ără hram, sub 

la larea, inexactă, 1831 ). 
111 Când, la drumul mare, s-a construii biserica de zid. 
" Pr. Ilie Gh. Diaconescu, p. 475, 478-479. 
n Pr. Alex. A. Popescu-Runcu, op. cit., p. 44. 
" Preluat, de aproape două secole, de pe pragul de sus, la care s-a 

enunţat. 

" R. Cre\eanu, op. cit„ p. 14, 45. 
"' Pronaosul , 2,30 m/3.80 m; naosul ; 4,70 ml 4,30 m; laturile 

1ils1dei, poligonale, înlle 1,24 m- 2, 18 m; înălţimea pereţi lor de 1,78 m. 

'r 

#· ~'„·~~ 
'1~ • . 

.. ~ . 
.... 
- -~ 

Icoana de praznic (secolul al XVII-iea), 
de la biserica din Valea Caselor 

Valea Caselor. Casa Gh. Buţă (nota 28 din 
studiu preliminar) 
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laturile drepte ş i în coadă de rândun ică la cele înclinate, 
împănate, aici, cu melci " . Capetele grinzilor, cu rol de 
console, sunt deosebit de alungite la altar, crestate în 
trepte la pronaos, cu un accentuat profil curb, decorat, 
pe intrados; cu adânci c restături geometrice, între naos 
ş i altar. Printre elementele ce- i confirmă vârsta este 
important a fi amintit peretele plin dintre pronaos ş i 
naos, ca ş i bârnele luminatoare de la altar, pe est ş i 
sud , (de numai O, 14 m/ O, 10 m), cu o marcată evazare 
inte rioară ,., , 

În seama unei re novări de la mijlocul secolului 
t recut , punem prispa 23

, cu stâlpi ciopliţi pe muchie, 
segmentaţi prin inele; clopotniţa scurtă , cu reazem pe 
coama acoperiş ului; fundătura streşinii 24

, din scânduri 
profil ate, ca şi uşa . Si stemul acope rir ii interioare, 
reluându - l pe ce l originar, cuprinde câte o bo ltă 
semici lindrică peste pronaos şi naos, cu arce ş i bârnă 
transversa lă de susţinere; o intersecţie de fâş ii curbe ş i 
o boltă trunch icon, peste altar. 

Câteva elemente pictate 25 sugerează ansamblul dis
părut al unei valoroase tâmple brâncoveneşti , fapt 
pentru care s-ar cuveni să fie salvate prin restaurare. 
Amint im, dintre acestea 20

, icoana cu re p reze ntăril e: 
Mari a cu Pruncul , Sf. Paraschiva , Sf . Ni co lae, 
arhanghelul Mihail ; o molenie; prăznicare le, Înălţarea şi 
Botezul Domnului 21

, precum ş i stinghiile decorative ce 
sepc:rau frizele, pe motive tipic brâncoveneşti . 

lnfrăţit cu natura şi cu amintirea strămoş i l or, lăcaşu l 
de la Valea Caselor este el însuş i o amintire pe care 
gene raţii de gene raţii de săte ni o cinstesc "". Starea 
bună a acoperişului constituie dovada afirmaţie i de mai 
sus, după cum învelitoarea de şiţă măruntă , cu rândul 
de margine tăiată în unghi , vădeşte si mţul artistic al unui 
meşteşug îndrăgit "' · 

" Temelia este uşor în decroş. Soclul din cărăm idă este ullerior. La 
1810 nu se amintea precum la Valea Mare, existenţa soclului de zid . 

" De .o. 15 m/ 0,24 m. Târziu s-au făcut alle goluri de ferestre, mai 
mari, unui chiar deasupra lum!natorului de pe sud. 

1:1 Fruntarul, cioplit pe muchie, în drep'lul i ntrării prezintă un traseu 
semicircular, pe intrados fiind crestai motivul dintelui de lup. 

' ' Ce ascund cosoroabele (al ăturaţ i pe re ţilor) ca ş i consolele. 
" Unele păs l ra t e în podu l bisericii de zid , al tele ră m a se la 

monument. 
21'1 Ţoale Icoanele au rama marcată în grosimea lemnului. 
'17 Pictura prezintă analogii cu aceea a icoanei Maria cu Pruncul, de 

la Băduleşll. 

" De câţiva ani este iarăşi folosită pentru slujbe căci , complet 
avariată la culremurul din I g77, biserica de zid a fost demolală ş i începută 
o alta. 

" În Valea Case lor, înve litori de şi ţ ă, pes te case ş i ane xe 
gospodăreşt i , sunt încă remarcate. 

VĂLENI- DÂMBOVIŢA 
Cu două decenii în urmă au fost alese, de aici, şase 

exemp lare de case pentru a fi trecute în rândul 
monumentelor istorice ' . 

Cercetările , în vederea a lcătuiri i repertoriului, s-au 
oprit asupra câtorva obiective de arhitectură populară , 
pe care le consemnăm spre a fi păstrate . 

Casa Stan Lungu 2 

Databi lă în prima parte a secolului al XIX-iea, este 
con struită din bârne rotunde, în cheie, ş i aşezată pe les
pezi de piatră, în panta terenului. Preia tipul primar cu 
două odăi şi o unică intrare. Prispa, cu pălim aru l din 
bârne orizontale, se reazemă pe soclul de piatră al 
parterulu i ( s tră pun s de i ntră r i le la bec iul 
compartimentat) . Scara, din lespezi, se află lateral, la 
capătul prispei. Suprafaţa de te n c uial ă s ubţire ' a 
pereţilo r este dens decorată , în lut, pe motivul S-ului ', 
dar ş i al unor chenare în romburi , sau capete sti lizate de 
păsări (pajuri-bicefale). 

Casa Gabriela Filofteia 
Aminte şte, cu in s i s tenţă , casa di s p ă rută a 

moşnenilo r Parnia din Cândeşti şi reprezintă , cu demnă 
ţinută 5 , l ocuinţa înaltă de pe plaiurile Dâmboviţei. A fost 
con struită, la începutu l secolu lui trecut , din bârn e 
rotunde la pereţi i celor două odăi (cu intră ri separate) ş i 
din lespezi de piatră pentru panta terenului, în care a 
fost amenajat beciul . Pri spa se afl ă pe ste zidu l 
parterului , ce ascunde scara de acces (cu intrare 
laterală), capetele grinzi lor ca ş i capitelele stâlpilor sunt 

1 În lista actuală, de propuneri, nu se mai a flă nici unul. 
' Stare de părăg in ire. Es te lo los ită ca a nexă gos-podărească . 

Învelitoarea de şiţă a acoperişu l u i, este cârpită cu lablă . 
11 Căzută în mare parte. 
' În tâlnit şi pe plafonul unei case de la Cândeşti-Vale, ci. Cicerone 

MareI ' Gh . Bulei, op. cit„ p. 4g5, fig.5. 
Este în stare bună de conservare. 

' Şi\a acoperişului a fost înlocuită prin plăci de azbest. 

Văleni - Dâmboviţa. Casa Maria V. Zăbavă 

Văleni - Dâmboviţa. Casa Gabrea Filofteia 

cu crestături , în descreştere , pe profil curb. Streaşin a 
acope riş ului (în patru ape, cu ş iţă) este traforată , în 
acolade. Un decor în stuc (vrej floral ş i rozetă cu petale 
triunghiulare) încadrează ferestrele. 

Casa Gabrea deţine valenţele monumentului istoric. 

Casa Pojereanu Luca 
Înfăţi ş ează t ipul dezvoltat , cu tind ă ce ntral ă 

(prevăzută cu intrarea din afară) ş i câte o cam e ră 
laterală 0• Este aşezată pe soclu de piatră cu beci parţial , 
în panta terenului . Prispa este între ruptă, la mijloc, prin 
prezenţa scării , adăpostită printr-un foişor cu pinion. 
Capite lele stâlpilor, cât ş i c orni şa streaş inii sunt 
asemănătoare celor de la casa Gabrea. 

Anul constru irii, 1912, ş i numele proprietaru lui, 
Luca Pojoreanu , sunt consemnate, în stuc, pe foişor. 

Văleni - Dâmboviţa. Casa Pojoreanu 

Văleni - Dâmboviţa . 
Casa Mironescu Filofteia 

Văleni - Dâmboviţa. 
Casa Diaconescu Const. 

Văleni - Dâmboviţa . 
Casa Stan Lungu 
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Biserica din Mes teacăn 

Satul Mesteacăn 
Biserica Adormirea ' 

De un veac şi mai mult " a fost destinată cimitirului •, 
rămânând pe deal, într-o i ncintă de pini, în vecinătatea 
munţi l or. Existenţa îi era ameninţată cu două decenii în 
urm ă, afirmaţie întemeiată pe imaginea ei de atunci 10

• A 
fost reparată ", stare? fiindu-i din nou „bună", aşa cum 
o aprecia, în 181 O, catagrafia de atunci " . Bârnele, cu 
plastica îm binărilor, cu frumosul brâu în frânghie 13

, au 
fost eliberate de sub tencuial ă. Pereţ i i au rămas la 
nivelul solu lui, doar ici şi colo fiind ridicaţi pe câteva 
lespezi. Au fost puse în valoare consolele cu crestături 
paralele, sau alungite, ca cele de la Valea Caselor, dar 
şi luminatoarele, de asemenea înrud ite prin forma şi 
evazarea interioară, ca şi ferestrele înalte şi înguste cu 
ramă în clet ". S-a renunţat la încăperea pronaosului, 
poate din neputinţa recuperării , locul fiindu-i luat de un 
pridvor, deschis pe f a ţ adă, cu stâ lpi crestaţi, 
supraînă l ţat de clopotniţă. Un nou acoper i ş, cu 
învelitoare de şiţă, proteguieşte , laolaltă, întreg edificiul. 
Peretele plin, dintre pronaos ş i naos " (acum despă~itor 
de pridvor), este străpuns doar de uşa i ntrării, cu cadru 
sculptat. Pragul de sus, în acoladă, marcată de cruce şi 
rozete cu discul în dinte de lup, ne readuce imaginea 
celui de la Horodnic (Suceava), dar şi pe a altora. Pe 
uşciori este evidenţ i ată, în grosimea lemnului, câte o 
baghetă, cu şiruri de dinte de lup . I nscripţia săpată pe o 
bârnă din dreapta uşii cere: „Să se ştie cându s-au 
târnosit, 7259 (175 1 ), această sfântă biserică în zilele 
prea înălţatu l u i domn Ion Grigore Ghica voievod, febr. 
20." Este anul cert al sfinţirii, cel al ridicării sale putând 
fi rămas în pragul secolului al XV-iea, dar ş i în pragul 
ri sipit al intrării or iginale, de pe ves t . 
Lăcaşul a înfăţişat planu l dezvo ltat , a l naosulu i 
supralărgit '", cu absidă decroşată, poligonală, cu cinci 

7 Propusă pentru lis ta monumentelor. 
' Din 1868- 1871. când s-a construit , în vale, biserica de zid. 

Tabloul vo tiv al familiei ctitorulu i N i ţă Lungu , în straie ţărăneşti, este 
zugrăvit în pronaos. 

' În care se observă cruci mici de piatră , unele cu rozeta înscrisă în 
cerc. în faţa bisericii se află o cruce ma1·e, în hramul Uspenii (al l ăcaş u l ui), 
înălţată în vă leatul 723 1 ( 1721-1723) prin osteneala lui Ion Mesteacăn şi 

a altora. 
'" Imagini fotogra fice în fototeca D.M.A.S.I. 845/8,9. 
" În 1971 cu plata obş ti i şi priceperea lui Cos tea Diaconu . 
" Pr. Ion Vasile Voinea, Catagrafia bisericilor şi preoţilor din jude/ul 

Muscel/a anul 1810, Bucureş ti , 1977, p. 27. 
" De pe pereţii naosului, Inclusiv la cei decroşaţi. 
14 Îmbinate în clet cu bârnele din jur. Considerăm că aceste ferestre 

au intervenit la o repara\ie din veacull trecut. 
15 Ca şi la Valea Caselor. 
16 A fos t trec ut ă, în mod greşit, în ca tegoria ce lor de plan 

dreptunghiular simplu cu absidă decroşa lă; R. Creţeanu, op. cil ., 
p. 11-12, 45. 
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Of?la/Ju de îmbinări şi brâu median la pere/li bise1icii 
din Mesteacăn 

Detaliu din ancadramentul intrării în biserica din 
Mesteacăn 

la i ur1 ,- , d1 spune1 ea, 1n 1el1age re, a pr1dvo1ulu i 
întregindu- i, cu înţelepci u ne, conturul. 

Lăcaş ul de la Mesteacă n, în hotar de judeţ (cu 
Argeş), are puterea evocării celor multe dispărute, din 
plaiul Dâmboviţei, şi în primul rând al ce lu i prea de 
demult, al vecinilor din Văleni '8. 

17 Dimensiuni: naos, 4,53 m/3,75 m: altar: între 1,44 m-l,79 m. 
iA În acelaşi hram al Adormirii Maicii Domnului. După 18101 când era 

vechi (cf. pr. Ion Vasile Voinea, op. cit., p. 28) a mai dăinuii puţi n , fiind 
înlocuit, prin cel de zid, în 1827. 

VIŞINA 

BISERICA DUMINICA TUTUROR 
SFINŢILOR ' 

Vişina 11 2 

Într-o fo rmă in i ţială a fost construită în 1622, la ea 
referindu-se restul de inscripţ i e de la t âmplă 3 . Î i 
însoţesc începuturile o icoană prăzn icar ', dar mai ales 
masa de piat ră a presto lului , frumos sculptată cu 
palmete , semipalmete şi flori. A fost refăcută în mai 
multe rânduri, dar numai restaurarea ştiinţif ică îi poate 
stabili etapele prin eliberarea bârnelor de sub tencu i ală, 

a consolelor ş i căprio ri lo r din fundătura streşin ii . 

Forma pereţi lor este aceea întâlnită la Sălcuţa, cu 
abs id a altarului, po l igona l ă cu ci nci laturi, as imetric 
decroşată 0, pentru obţinerea proscomidiei. În elevaţia 

' După hramul menţionat în catagrafia de la 1810, cf. pr. Alex. A. 
Popescu-Runcu, op. cit., p. 90-9 1. 

1 Propusă pe lista monum ntelor istorice. 
' Pr. Ilie Gh. Diaconescu, op. cit., p. 474. 
• Ibidem. 
' Latura de sud a navei are 8,75 m, iar cea de nord , 10,75 m. 

interiorului se af l ă o bo ltă comună " , se mi ci lindrică, l 
intersectată, deasupra altarului , ,cu fâşiile curbe, ce o 
racordează la traseul pereţ i l or. ln secolul trecut i s-a 
adăugat pridvorul '', cu stâl pi i scu l ptaţi ş i cosoroabe 
crestate , elemente înzid ite ulterior. Acele i etape de 
renovare îi apa~ine ş i tâmpla (cu pictura acoperită de 
fum), uş i l e diacon eşti, cu ch ipurile luminoase ale 
arhanghe lilor Mihail ş i Gavril, ca şi cele împărăteşti, 
bogat sculptate 8

. 

De curând a fost constru ită biserica de zid, la numai 
câţ i va paşi de cea veche, cuprinsă de paragină. Se 
impune a fi reparată pentru a nu urma calea celei din 
Broşten i i de Sus, pe care o amintesc că~ile şi icoanele 
vechi 9

. 

' Îmbrăcată cu scânduri. 
' Cu clopotniţă deasupra, modificându-se ş i panta respect ivă a 

acoperişului prin apari ţia unui fronton, ce păs trează urme de pictură . 
~ Medalioanele1 cu Buna Vestire, înconjurate de vrejuri, frunze şi flori, 

în relief; uşcioru l pe motivul alveolei. Uşi le împă ră teşti pot fi din secolul al 
XVIII-iea. 

' Pr. Ilie Gh . Diaconescu, op. cit., p. 459-460. 

VOINEŞTI 

i=>e:i tru arhitectura Văii Dâmboviţe i cercetători i au 
aflat la Voi neşti exemplare reprezentative, atât pentru 
casa joasă, cu plan primar (două încăperi cu o singură 
intrare) ', cât şi pentru aceea îna ltă, pe pivniţă , cu prispă 
pe două laturi (una pe zidul parterului , iar cealaltă în 
console) 2

. 

În lista cu propuneri de monumentre istorice 3 se 
aflau înscrise două obiective de la Voineşti' ş i anume: 

Casa Oprea Sidon (nr. 375), din primele decenii ale 
secolului trecut, formată din cameră, ti ndă, pri spă pe 
soci u mic de piatră şi acoperită cu paie. 

Casa Ioachim N iţesc u (nr. 395), datată 187 4 oct. 
7, cu tindă centrală şi două odăi , pe lespezi de piatră ; 
pr i spă şi fo işo r (pentru scara de lemn); acoperiş cu 
învelitoare de şiţă. 

Repertoriu l consemnează alte dou ă exemplare : 
Casa losefina Matei: a prelu at, în 19 16 , 

materialul ş i forma celei anterioare: bârnele rotunde, în 
cheie, cu capete alungite delim itează o tindă cu intrarea 
şi casa mare. P rispa are stâ lp ii crestaţ i , într-o 
succesiune de forme geometrice, marcate prin brăţări ş i 
palimar în trafor. Acoperişu l , foarte abrupt, este învelit 
cu ş iţă mare în partea dinspre poale şi cu parcea (şiţă 
măruntă) în regis-tru l de sus. 

Casele Tăicescu Alex. (vizavi de şcoală) 
Două case (în aceeaşi curte) de la finele secolu lui 

trecut, evoluate din tipuri diferite. Cea dintâi îl am inteş te 

Casa din Vo1n eş/1 (după FI. Stănculescu ş1 
colaboratori O 

pe cel arhaic, cu prispă pa~ială. Este compusă dintr-o 
cameră su pral ărgită şi una retrasă, cu tindă în faţă, 
prevăz_ută cu păli mar ş i o pazie frumos decorată, în 
trafor.ln continuare se află un spaţiu de depozitare , 
adăugat, de aceeaş i lărg ime cu prima î ncăpere. 
Acoperişul unitar este învelit cu ş iţă. Cea de a doua are 
încăperi le pe aceeaş i linie cu o singură comunicare din 
afară . La prispă (pălimar şi stâlpi), elemente traforate, 
pe motive de tradiţie. 

Povarnă (Muzeul de la Goleşt i) 
Con st r u cţie s pe c ific ă zone i pomico le, d intr-o 

singu ră încăpere , cu acoperişu l de şindrilă, întrerupt prin 
coşu l de aerisire. 

http://patrimoniu.gov.ro



SATUL .GEMEN EA - BRĂTULEŞTI 
Biserica Duminica Tuturor Sfintilor • 

' A rămas izo lată pe vale, în cimitirul satu lui Onceşti. 
Documente de întărire de după mijlocul secolului al 
XV I- iea fac referire la „Oancea din Vo i neş t i " sau 
„Oancea al _J udeţu lui ", cu proprietăţi l ângă hotarul 
Gemenilor •. ln 1778, satul Gemenele este consemnat 
cu două biserici de lemn 7 , catagrafia din 1810 înscriind 
numai una „veche", cu hramul Sf . Nicolae •. 

Pis ani a de deasupra intr ă rii , în pridvor •, 
consemnează că : ,această sfântă ş i dumnezească 
bi s eri că ce se prăznu i eşte hram Duminica Tuturor 
Sfinţilor i (şi) Sf. Nicolae, Sf. Ioan B[o]t[ezătoru l] s-au 
făc ut din temelie de lemn: la anu 1814 de robii lu i 
Dumnezeu Badea Cojoacă; Stan Parnia; lacov Vărzaru 
ş i cu ajutorul de la mai mulţi; iar acum la leat 1857, 
ajungându în proastă stare sau îndemnat D. N iţă sin 
Ene Ciocod ică de au prefăcut cu toate podoabele, dupe 
cum se vede, ajutor preotu (satului?) Marin Parnia; 
Dumitru Parn ia , Nicolae Rudeanu; Nicolae (şters) 
Grigore Rănja, făcîndu-se în zi l~le D. D. Nifon Mitropolit; 
caimacan Alexandru Ghica" 10

. ln apropierea de nord a 
l ăcaşului se ştie locul celui dinainte, desigur a celui cu 
hramul Sf. Nicolae, atestat de catagrafie " . Mormântul 
din cimitir, al unui oştean de al lui Mihai Viteazul, 
măsoară t impul îndel ungi i sale 
existenţe . 

Şantierul din 1857 a cuprins, fără dubiu , înzid irea 
cu cărăm idă a pridvorului. Prin dislocarea zidului a ieşit 
la iveală stâlpul de l ângă perete le de vest, al cărui 
model <? conturează imaginea i niţială a pridvoru lui, 
asemenea celor de la Cândeşti-Va le şi Frasin (Vale ş i 
Şerbeştii). Panta de vest a acoperişului a fost 
modificată, intervenind un fronton (tencuit ş i pictat) între 
creastă şi streaşină " . 

Tipoligic, pereţii lăcaşului " înfăţi şează, în dimensiuni 
ample, planul dreptunghiular compu s, cu naosu l 
supralărgit_ şi altarul poligonal cu cinci laturi '' . Elevaţia 
originară a interiorului a fost s uplinită printr-un tavan 
peste pronaos, o boltă semici rc u lară peste naos şi o 
calotă pe ste altar . Fere strele sunt fie mic i , 
semicircu lare, fie cu rama din lemn, tratată în acoladă. 

Pictura murală vădeşte ex i stenţa a două straturi. 
Cel dintâi se iveşte, cu hotărâre, în altar 16

, pe peretele 
despărţitor, prin chipul splendid al unui arhanghel (sau 
ierodiacon) asemenea celui de la Cândeşti-Vale, născut 
din paleta lui Enache Zugravu. Pe pereţi sunt zugrăviţi 
ierarhi , iar pe boltă o reprezentare a Mariei. În navă, 
pictura ce se vede este de la 1857, executată după 
erminie. Din temele iconografice, amintim teoria sfinţil or 
militari, al ături de împăraţii bizantini Constantin şi Elena, 
de ciclul patimilor. La exterior pictura ocupă registrul de 
sus al pereţil or , doar pe nord la navă extinzânau-se în 
cel de jos, pentru tema Judecăţii de apoi. Pe vest, în 
dreapta pisaniei este zugrăvită Deisis, cu Ioan şi Maria 
redaţi în întregime, după o statorn ică tradiţie, compoziţ ia 

' FI. Stănculescu , Ad. Gheorghiu, Paul Petrescu, P. Stahl, op. cit., 
Reg. Ploieşt i. fig. 4, p. 13, p. 10, p. 18. 

' Ibidem, fig. 3, p: 12, fig. 6, p. 15. 
' Faza 1968-1977. 
• Cercetate în 197 4. 
~ Propusă pentru lista monumentelor. 
' M. G. Regleanu, op. cit. , p. 11 6- 11 8. 
7 Bauer, Memoires historiques, p. 156. 
' Pr. Alex. A Popescu-Runcu , op. cit. , p. 25-26. 
' Poziţia ei pe peretele tencuit şi pictat al pridvorului dovedeşte că 

acţiunea de înzidire a acestuia a avut loc la 1857. 
10 În marginea de jos a pisaniei, de o parte şi de alta a unui înger, 

câteva cuvinte indescifrabile (poate autograful zugravului). 
11 Rămas, în acea vreme, să deservească şi pe cei din Onceşti şi pe 

cei din Bră tu leşti (cele două cătune ce formau Gemenele). 
1
' Balustru cu forme geometrice şi brăţara în grosimea lemnului, pe 

motivul din telui de lup. 
13 Deasupra pridvorul ui este clopotniţ a, de secţ i u n e pă t ra tă. 
" Aşezaţ i pe un soclu din cărămidă şi piatră. 
" R. Creţeanu , op. cit., p. t3- 14, 39; A Pănoiu, op. cit., p. 131. 
18 Proscomidia ş i diaconiconul sunt din cărămidă . 

din stânga, nemaifiind l izibi l ă. În restu l pereţilor sunt 
medalioane cu busturi de prooroci între şi ruri de copaci 
svelţ i şi apropiate ghirlande florale. 

Pictura din 1857, de la Gemenea - Brătu l e ş ti, 
p ri v ită lao laltă cu aceea de la Drăgoeşti - Ungureni , 
poate fi atribu ită aceluiaşi zugrav, Luca Luculescu, din 
oraş.u l Târgovişte . 

ln vara anului 1g74 un înveliş proaspăt ş i pitoresc 
din şiţă a luat locul celui ce se prăpădise . Fisurarea 
pe reţ i lor a continuat , punând în perico l pictura . O 
restaurare c h i bzuită se im pune spre salvarea şi 
valorificarea singurei ctitorii de lemn din pe(imetrul 
·Voineştilor 11

• 

Casa Dr. Dumitrescu 1
• 

Se număra printre exemplarele reprezentative ale 
casei înalte, de tip muscelean. A fost construită între 
veacuri le XVIII -X IX, legându-se de ea conăc i rea lui 
Tudor Vladimirescu . Parterul din piatră închide spaţiul 
de depozitare, atât de necesar într-o zonă pomicolă, dar 
ş i scara de acces la etaj (după o stru ctură am intită la 
Cândeşti -Vale sau Văle ni-Dâmboviţa). Locu i nţa, cu 
tindă şi două camere, este împrejmuită pe două părţi de 
prispe , una pe soclul parterului, ceala ltă pe latura 
scu rtă, în console. 

" Cea străbăMă a moşnenilor din Voineşt i a fost înlocuită încă din 
secol ul al XV III - iea prin aceea a vă t aful u i Radu şi a altora (cf. N. 
Stoicescu, op. cit.,_ li, p. 7 19). A dispănut şi cea din Suduleni, atestată ca 
veche, cu hramul !nălţ ării Domului, de catagrafie din 181 0, cf. pr. Alex. 
Popescu-Runcu op. cit., p. 22. 

18 Cercetată în 197 4, când se afla în stare de ru ină. 

Latura de sud, cu pictură, a bisericii din Gemenea - Brătuleşti 

Biserica din Gemenea - Brătuleşti. Faţada de vest 

RESUME 

Dans le perimetre du departement de Dâmbovitza -
situ e au Sud des Carpates Meridionales, dans une zone 
cumulant montagne , co lline et p lain e - la riche 
presence des forets a favorise le d eveloppement du 
travail du bois. Tout au long des si ecles passes, celui-ci 
demeura primordial el dominant dans la construction 
.rurale , qu 'il s'agisse de maisons, bâtiments-annexes 
d'une ferme ou eglises. 

L 'auteur de l'etude souligne que Ies temoignages 
de celte activit e - exploree de mani ere sporadique el 
insufisante lorsqu'ils existaient en nombre - ne sont 
aujourd'hui que rarissimes. Afin de Ies consigner, avant 
qu'il ne soit trop lard, l'auteur aelabore un repertoire el 
une etude prelim inaire qui font ressorti r Ies aspects 
historiques el Ies consid erants qui se degagent de 
l'observation - dans son ensemble - de l'architecture 
rurale traditionnelle du departement de Dâmbovitza. 

Le repertoire regroupe Ies exemplaires de maisons 
et annexes de ferme (Ies communs) d ecouverts a 
l 'occ asion de la reche rc he sur le terrain , leu r 
presentation tenant compte des criteres suivants: type 
du plan , systeme constructif , decoration (sculptee, a 
jour ou sur crep i). On y souligne l'existence, dans 
ce1tains cas, des madriers ronds aux murs de quelques 
maisons, de m eme que la frequence du pilier de la 
prispa/sorte de terrasse sur le devant de la maison ou 
l'entourant sur deux ou trois c6t es/sculpt e selon le 
motif de „la croix en aretes" . 

Les eglises en bois du d epartement - au nombre 
de 17 dans le repertoire - ont ele egalement etudi ees 
avec soin, souvent m eme sous Ies toitures renovees ou 
bien malgre la perle de certains el ements originaires. 
Ces exemplaires, par leur typologie, aspect, utilisation 
d' elements constructifs primitifs, decor sculpte el peint 
con sti tuent une source prec ieuse el revelatrice 
d'informations aptes a enrichir l'art roumain et, a la fois, 
a eclaircir certains aspects. 
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