BISERICILE DE LEMN DIN CENTRUL SI NORDUL JUDETULUI ARAD

'

'

IOANA CRISTACHE-PANAIT

Teritoriul avut în vedere la întocmirea prezentei
lucră ri a făcut parte, odinioară , dif ,,Ţara Zarandului ",
resimţindu -se de evoluţia acesteia . ln ist~ria lui şi-au
statornicit loc prestigios voievozii şi cnezii , fruntaşi ai
îndătinate lor obştii.

Bisericile de lemn ridicate în aceste părţi , prin
veacuri , începând cu acela al cre~tinării noastre, au fost
nimicite rânduri-rânduri de n ăvăl ito ri , Valea Grişului Alb
fiind le s nicioasă accesului spre inima Transilvaniei. Se
constituie drept martor numărul mare al aşezărilor
dispărute , dar să avem în vedere că este vorba numai de
cele căr~ra izvoarele documentare păstrate le atestă
ex istenţa .

„ până va ţine pacea ţării , însă cumva s-ar întâmpla să fie
răscoală „. " (1757, la Vădaş- azi Vânători).
Conscripţii parţiale , vizite canonice şi alte surse
documentare atestă , pentru secolul al XVIII-iea, prezenţa
covârşitoare a bisericii de ~mn , toate acestea prilejuind
conştatarea dispariţiei lor , cu puţine aduceri aminte .
ln sursele documentare, menţionate arareori , străbat
ş i alte informaţ ii despre lăcaş , în afara celor privind
ex i stenţa , materialul de construcţie şi hramul. S-a
identificat, a stfel , dăinuirea în veacul al XVII I-iea a 23

a bisericii de lemn la Sintea. Un document din 1338
august 30, o aminteşte pe cea existentă din acea vreme,
pe moşia Sintea, din comitalul Zarand , moşie pe car1 o
schimbau nobilii bărbaţi Ioan şi Nicolae, fiii lui Briciu o.
La o alta se face referire după mijlocul secolului al XVI IIiea. La 13 martie 1769, starea în care ajunsese din cauza
vechimi~ determină autorităţile să aprobe înlocuirea
acesteia 1.
Înlocuirea bătrânelor biserici de lemn , prin cele de
zid, frângerea tradiţiei , se constată în şirul amintit (nota
6) în decursul veacul ui al XVI 11 -lea (Cn\şineu - Criş ,
Năd~b , q~rtici , Pilu , Socodor, Şiria , Ga l şa) , ca şi în cel
urmator .

socotim de primă menţionare pe aceea referitoare la
vârsta de atu nci a unora, a a nteriorităţii dăinuirii lor. O
sugerează pe aceasta sem~a l area „ stării de ruină "
(Curtici , Gintei , Nădab , Ş iri a) " La mijlocul acelui veac,
erau „vechi " bisigi~ile din : Şiclău , Mişca („veche ,
căzută") , Comlăuş . ln aşeza re a din urm ă menţionată ,
sătenii intenţionau atunci înlocuirea bi9ericii vechi ,
dorinţă împ linit ă spre sfârşitu l veacu lui . Coroborarea informaţiilor luminează ş i ea unele aspecte, demne de a fi relevate. Remarcăm , astfel, îndelunga tradiţie

Subliniem surprinderea la mijlocul secolului al XVIIIiea a bisericii de piatră , cu hramul Sf. Nicolae de la
f'Jădlac , pe care Episcopul Sinesie o af l ă aproape ruinată .
ln locu-i se revine la ctitoria de lem n, cu turn după moda
vremii, ea nefiind cu totul gata în 1759. Devenită
neînc ăpătoare , se COf.f1r ui eşte , în 1829, cea de zid ,
păstrătoare de hram
. Nu ne îndoim de importanţa
rezultatelor unor săpături arheologice în preajma ş i in
incinta acestei biserici.

5 Pr. Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioară din protopopiatul
Lipova, în Mltrop. Banat . 1, 1987, p. 36- 45 ; Idem, Biserici de lemn de
odinirlf1ră din protopop/atul Arad, în Mitrop. Banat, 3, 1989, p. 84-90.
Berlndia , C hi ş ineu -C riş , Năd a b , Cu rtici, Ş i c l ă u , Macea , Mi şca ,
Nădlac , Slntea M ică , Pâncota, M ă derat, Pecica, P1lu , Vă r ş and , Com lă u ş,
Caporal Al exa, ş epre uş , Sintea Mare, Socodor, Şlria , Gal aşa , Gintei, Zarand
(ci. ldfm. op. cit.).
Pr. Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioa ră din protopopiatul Arad.
p. 85a87, Idem , Din protopopiatul Lipova, p. 44.
Ibidem. Din protopopiatul Arad. p. 85- 89.
9 De la aceasta provenind icoanele din Colecţia măn ăstirii Arad-Gal,
lnv. 1- 25, unele datate 1790.

1O Ioana Crlstache-Panait, Bisericile de lemn din Eparhia Aradului,
p. 241.
1 Pr. Pavel Vesa, Din protopopiatul Arad, p. 88 (În 1872 s-a construit
bi seri~~ actua lă , despre cea dinainte nema iş t i indu -se , acum, nimic.
Ibidem, p. 85-89; Idem, Din protopopiatul Lipova, p. 40, 44.
13 Macea, Mişca , Sintea Mică , Pliu, Vă rşand , Sepreuş , Gintei, Zarand
(CI. Ibidem, Protopopiatul Ar ad, p. 85- 90) : Măderat (ci. Ibidem,
Pro/opopiatul Lipova, p. 42) . Biserica de lemn din M ăşca , ex i ste ntă în
secolul al XVI II-iea (ci. Ibidem, p. 42) a fost înlocuită prin cea de piatră monument Istoric, la începutul secolului al XI X-iea, de la aceasta provenind
în Co l ecţia de la Arad -Gal, piese pictate lnv. 317, 523-545 (unele datate
1814)
.
14 Pr. Pavel Vesa, Pro/opopiatul Arad, p. 87.

biserici de lemn 6 · din spafiul supu s temei noastre,
dispărute în cuprins ul ace ui aşi veac sau mai apoi .
Câteva consideraţii despre ele se cer a fi evidenţiate . O

Icoane provenite
de la biserica din
Galşa , primajumătate a secolului
al XVIII- iea (Mă 
năstirea Arad-Gai ,
inv. 171-172)
Permanenţa stării de ameninţare a fiinţei bisericii şi
bunurilor ei , devenit simţământ tradiţional , ră z bate
emoronal, pentru veacul al XVIII-iea, din însemnările d,f
pe ca~ il e vechi. Alegând exemple din zona în discutie ,
vom detaşa, din acestea, condiţi il e în care cartea putea fi
luată de la biserică , respectând graiul zapiselor „fără de
vreo răutate" (1728, pe o carte de la Galşa); „de se va
întâmpla să fie răzme riţă să o grijească cine au cumpă
rat şi dacă s-ar face pace iar să o dee" (1745, Măderat) ;

1 Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din Ţara Zarandului, în
tom. 33, 1992, p. 59- 60.
Oe. Lupaş, Voievozifl cnezi români în jude/ul Arad, Arad , 1941 ; S.
Oragomlr, S. Belu, Cnezi ŞI crainici la românii din Munfii Apuseni şi din
regiunea Aradului în Evul Mediu, în „Acta Musei Napocensis", 3, 1966, p.
173- 181 .
S ituaţi a , î nto c m i t ă pe baza lu c r ă rii lui Coriolan Suciu , Dicţiona r
Istoric al localităţilor din Transilvan/a, li , Bucure ş ti , 1968, p. 287- 439 ,
în s um ează un num ă r de 113 aşeză ri d is p ă rut e în partea de est (fostul raion
G r iş) . numă r ce merge în scă d e re, înaintând spre vest, pân ă la 13 (în fostul
raion Brad , cf. Ioana Cristache-Panait , Bisericile de lemn din Eparhia
Aradului, în Episcopia Aradului. Istorie. Via~ culturală. Monumente de artă,
Arad, J989, p. 245, n. 18.
Ibidem, p. 111 - 11 2.
S . C . I.~.
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Ico ană de la biserica din
secolul al XVIII-iea.

Prin mutarea satelor în secolu l al XVI 11-lea, unele
au fost luate cu sine, altele fiind în să părăsite .
Localnicii din Caporal Ale xa (corn. Sântana) păstrează
amintirea vetr ei celei vechi a Chere cheului (fosta
denumire) ş i a bis eri cii de lemn , pe locul numi t
„ Bi se ricuţa " . Este l ăca~u l în hramul Sf. Arhangheli vizitat,
în 1755, de marele ierarh. Acelora şi patron i le este
înc hinat ş i cel din vatra actu.ftlă, ridi cat în deceniul de
sfârsit al secolului al XVIII-iea .
be la mijlocul secolului al XVIII-iea vine si imaginea
bisericii de lemn din Pecica, acoperită cu şi'ndrilă, fără
clopotniţă deasupra, ci a l ăturea. ln 13 noiembrie 1757,
săteni i , prin Episcop , cereau autorităţilor materialul
necesar (că ră mid ă sau lemn) construirii alteia, d~~ fiind
vechimea şi starea de degradare al celei existente .
Multora din bise ricile de lemn de altădată nu li se
poate evoca memoria decât global. Ele au di s părut , au
fost înlo cuite pân ă târziu în clim at ul neînţelegeri i
importanţei lor istorice ş i artistice , al lipsei de
preoc upare , dac ă nu pent ru conservare a lo r, m ăcar
pentru notarea pisaniilor şi a altor însemnări, descrierea
înfăţisării lor, p ~ ntru pictura, înşiruirea odoarelor. Pentru
un di mat fav orab il d ăi nu irii bi se ri ci lo r de lemn sa u
m ăcar memoriei acestora a pl edat şi a~~vat Coriolan
Petranu , în deceniul trei al veacului nostru .
Bisericile de lemn din cuprinsul actual al judetului
Arad se regăsesc în cele dou ă lucră ri monografice ale
sale : Bisericile de lem n din Arad, Sib iu, 1927 ;
Monumentele istorice ale judetului Bihor. Bisericile de
lemn , Sibiu , 1931 .
'
Num ă ru l celor consemnate sau doar menţionate este
de 73 din care 21 proviq ~in plasa Beliu , pe atunci în
curp rin sul judeţu lui Bihor .
C. Petra nu remarcă ri tmul grăbit al înlocui ri i
bisericilor de lemn , di spăru te unele cu puţini ani sau
puţine zile înaintea activităţii sale de cercetare. Procesul
a continuat şi în anii ce au urmat, prilejuindu-i afirm a'i~
că în doi ani au dispă rut şa pte biserici din judeţul Arad
(în ILmitele administrative de atunci) .
ln 1955 au intrat sub ocrotirea legii doar 27 biserici
de lemn din judeţul Arad, cele mai multe din partea lui
ce ntr a l ă şi ~8rdic ă; dint re acestea din urm ă ~Îi
d ă inui esc 13 , celelalte şa pte dispărâ nd între timp .
Cercetă ril e recente prop~ şase bise rici de lemn la
investitura: monument istoric .
Bi se ricile de lemn din centrul şi nordul ~~eţului
Arad , integrate sporadic în circuitul ştiinţific , sunt
adunate, de sine stătătoare , în repertoriul ce urmează. Au
fost avute în vedere nu numai exemplarele existente ci şi
cele d is p ă rute , în m ăs ura p ăstrării de la acestea a unor
informaţii sigure, convinşi fiind că ele îşi vor do~adi ş i
importanţa în strădania , re ze rvat ă viitorului
, de
elaborare a cuprinzătoarei si nteze as upra bisericii de
lemn româneşti.
l ăcasu ri

Biserica din

1~ Ibidem. p. 84.
1 Ibidem, p. 88.
17 Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din Eparl1la Aradului, p.
246-W
C. Petranu, Monumente istorice ale judeţului Bihor. Bisericile de
lemn, ~bi u , 1931, p. 8.
1 Ibidem, p. 5.
20 Ciun teşti , Secaci, Groşe n i , Nermi s, Honli şor (la Episcopia
Arad~~i ), Budeşti , Vo şdoci, Luncşoa r a, Ţă rmure, Tisa , l o neşt i , Cristeşti .
Cărand , Seliştea (fost Sic), Groşi. Poienari, Sârbi, Rostoci, l osaş .
22 Poiana, Buceava-Şoimuş, Bodeşti, l ercoşe ni , Agrişu Mic.
23 C. Petranu,op. cit.; Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din
Eparhia Aradului, p. 243-262; Id em , Arhitectura de lemn din Tara
Zaran1flui , p. 59-86.
Viitor dependent de com pletă repertoriere, pe j u deţe , a bisericilor
de lemn.

Repertoriu
Alma ş

De la b~se ri ca din vatra satulu i
împărăteşti ce întregesc imaginea

se păst rează icoane
tâmplei sculptate în
ajur, pe motiv floral , si pictate foarte posibil de zugravul
Constantin.
'
Amintirea bisericii din satul R ădeşti este păstrată în
toponimia amplasame ntulu i: „Dâmbu bi ~e ri c i i". Este
con se mnată , la 1740, cu acoperi ş de paie , gi rormaţi a
a l ăturân du -se astfel celei provenite de la Deag · ( Mureş).

din

1 Colecţia de la Mă năstirea Arad-Gai, inv. 245- 246.
2 A fosl st rămulală , pe all loc, în 1828, şi demolată în 1928 (Informalii
la Serviciul tehnic al Episcopiei Aradului).
Şematism, Blaj, 1900, p. 31 O.

li Şj1 alla l ă

AR CHI Ş

Biserica d is părută1.
A fost în l~c uită, în 1931 . Pe tâmp l ă era consemnat anul 1793 , probabil al real izării aceaste1a, inclusiv a
1 Ce rcetală de C. Petranu, cu doi ani înainte, cf. Morwmr.molo Istorice
ale iuffe/ului Bi/10r. Bisericile de lemn, Sibiu, 193·1, p.
Idem, p. 29.
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Groşeni (după

Alma ş ,

C. Petran u)

Gro§eni. Prag ul de sus al
intrarii pronaos-naos a
bisericii

Anul e d ifi c ă r ii monumentului, 1724, a fost luat din
pragu l i n t rări i1 5 . Era vremea când di ac ul Flore din
Groşe n i copia că rţi , îm~odobi ndu-le cu gravuri16.
Crucile de lemn1 , diferit sc ulptate, ş i-a u urmat
t ra di ţ ia . Pe unele dintre ele me şteri i au să pat, cu ră bd a re ,
num eroas e chenare, dis pu se în tre pte, pe motivul
dintelui de lup.

Satul Nermis
Biserica Cuv. Paraschiva 18.

Se s ~u n e că a fost s tr ă mu tată de pe un dea l
apropiat 1 .
Bârne le, unele ciop lite, altele rotunde (necoj ite) ,
î n făţ i şează planu l drep tunghiul ar, cu altaru l în
prelungirea navei , poligonal, cu trei laturi.
în 1953 a fost refăcută , neavându -se în vedere
salvarea elementelor p reţioase . Bârne cu p i ctură de pe
cerime20, poate ch iar din tâmplă2 1, au fost fo losite la
Detaliu din tâmpla bisericii din

registrului împă rătesc , ce s-a păstrat3 . Fragmente dintro p i c tură m u ra l ă se aflau pe b oltă ş i pe peretele de vest
al naosului4.
·

Groşeni

Satul Groş eni 5 .
Biserica Cuv. Paraschiva6.
Avizat de valentele sale artistice, prin desenele ji
imaginile datorate g'rupului de colaboratori, din 1929 ,
co nstaţi , cu regret, că ele nu mai corespund. Urcând
deal ul satului nu se mai iveşte lăcaşu l cu pereţii din
bârn e aparente, încin ş i de brâu în frânghie . peste care
co boar ă, ai doma povârnişurilor abrupte , acoperişul
învelit cu ş iţă, ca ş i potirul clopotniţei. Intrarea nu mai
este st răju ită de ancadramentul sculptat cu rozete i
pomul vi eţ ii (în forma brăduţului din cioplituri alveolare).
cu ş iraguri di n di nt~ de lup ş i frâ nghieB. Toate aces te
aspecte au dispă rut bârnele au fost îngropate, c1tinduse cu uşu rinţă planul dreptunghiular cu altarul decroşat,
poligonal cu cinci laturi. Acope ri şul are o s tructură
~trăină . ca s1învel itoarea din tab l ă. De o parte ş1 de alta a
cl opotniţei ş1-a făcut apa riţia câte un timpan cu decor în
tencuială . Ancad ramentul, mai s u s-me n ţio n at, a tost
m lăturat sau este ascuns.
La interior, ca o co mpen saţie pa rcă a celor şt iute dar
d ispărute de la exterio r, afli valenţe neme n ţionate.
Deasupra intrări i di ntre pronaos ş i naos a fost lăsat
pragul de sus, în care pe lângă motivele amintite de la
cel dispărut , se ada u g ă cel al dreptt ngh iul ui tă i at în
cruce p iezişe. Bolta origi na ră a navei o, semici l i n drică,
este s usţinută de un arc cu profil sculptat în frânghie 11.
Deosebit de valo roasă, f:entru arta secolului al XVIIIiea, este ~ ic t ura tâ mplei 2, scă pată de i.ntervenţiile
înnoitoare 3. Friza s u perioară cuprinde o re marca bilă
d esfăşurare a Ră stignir i i pe fu ndal arhitectural. De o
pa rte ş i de alta într-o a rcadă barocă es te z ugr ă vit
proorocul Ieremia ş 1 respectiv lezechiel. Friza apostolilor
are în centru scena Deisis cu Maria şi Ioan în spatele
tronului14. Zugravul este anonim. Trăsături l e artistice ale
penelului să u ne-au purtat gând ul la David de la Curtea
de Arge ş, dar s-a r putea ca ele să fi fost ale vreunui
zugrav al plaiurilor. El poate fi ace l aşi cu autor ul
icoanelor de la Ag riş u Mic, de la Gurba, al dverelor de la
Secaci, sau cu Iosif zugravul.

Ic oan ă

de la biserica din Bârsa, secolul al XVIII-iea

pod ea ( aşe zate cu pictura în jos). Nu ma i
valoare a rtistică.

p rezintă

15 C Petranu , op. cit., p. 27, 31 (Infirmându-se aceea din monografia
1790).
16 FI. D udaş, Manuscrisele româneşti medievale din Cri~ana.
Timişoara , 1986, p. 99.
17 C. Petranu, op. cil„ pi. XLV.
18 Monumenl istoric prin H.C.M. 1160/1955, poziţia 1806.
f 9 C. Petra nu, op. cit.. p. 9.
20 Ibidem, p. 191.
21 în colec\ia de la Arad·Gai au 1evcnit de la ea icoane pe lemn şi
stic)ă (inv. 329-334: 389-401) din secolele XVIII şi XIX.
unga ră

BÂRSA
Satul Ho di ~

3 Colec1ia Arad·Gal, inv. 326- 328. De la ea au revenii şi Icoane pe
lnv. 376-388.
4 C Pelranu , op. cil., p. 19.
5 Iesla!, în 1580, sub numele Grooş (ci. Coiiolan Suciu, Dicţionar
1stortc al local1t!lţilor dm Transilvania. I, B ucureşti, 1967, p. 272), nume
proveml din apelativul groşi (lrunchiurl de copaci), r.a şi în cazul celuilall
sal ză răndean cu aceas 1 ă denumire. Li se alătu ră, sub acesl aspect, şi
aşeza~ea Groşii Noi, din muncei1 Zarandulul.
Monumenl istoric prin H.C.M. 1160/1955, poziţ ia 1807.
7 C. Petranu, !olog raful I. Viragh , lng . arhll ect B. Vi rany. ci. C.
Petra~u , op. cit„ p. 4
Aspeclele în făţişări i rezultale din C. Pelranu, op. cit.. pi. I, XLIV, XLV.
9Jn urma lucrânlor din 1931 - 1932.
I Pesle pronaosul. alungit cândva, esle !avan drepl, Iar pesle allar, o
u ol lă rr lcilindrică, cu fâşii curbe ( tencuită ) .
Form a pereţ il o r esle d r ep t u nghiulară cu absida , decroşa t ă,
pollg01~ată cu cinci laturi.
I C. Pctranu m e nţion ează pictura din tind ă. reprezentând Judecata
din urma, cea de pe boltă ş1 în fală cu iconostasul (CI. op. c11„ p. rn-20).
Pere\lj~nc lu slv cei al pronaosului, au fost tencuiţi (deci pesle pict ură).
Vădite la aceea de pe bolla naosului (ce reprezintă ciclul Hrislologic
ş 1 1emţ, Evangheliştilor ). mai ales la decor
4 Uşile împă răteşti reprezintă Bunavestire. Iar cele dlaco neş1 1 pe Ioan
Zlatausl şi Sf Vasile. Pictura acestor elemente prezintă asemă nări cu cele
realizate. în B1ho1 de Oav1d zugravul de la Curtea de Arge

C. Petranu menţioneaz~ existenţa 1 bisericii, fără alte
, fii nd înlocuită prin cea de
ba lu strada corului sunt
ei două icoane împă răte şti :
Arhanghelul Mihail (cu sabie ş i potir) şi Sf. Nicolae (a
cărui câ rje are la ca păt doi dragoni) pe care le atribuim
zugravului Constantin. Icoane din friza praznicelor se află
în colecţia de la Arad-Gai3 , în stare p rec a r ă de
conservare. O men ţi on ăm pe aceea a Cuv. Paraschiva
(dim. 0,33 m/0,27 m) cu decor arhitectural de i nspiraţie

sllc lă ,

i nformaţii. Dispare curând
că rămidă , din 1930. Pe
conservate de la înain taşii

barocă.

1 C. Petranu, Bisericile de lemn din judeţul Arad, Sibiu , 1927, p. 5.
2 Din lemn de sleiar, îşi păstrase învelitoarea de ş11~ (din răspunsul
la adresa 1405/1987 a Episcopiei Aradului).
lnv 148-155.

paro~el
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Vedere de sud-vest a bisericii
din Secaci.

Console şi streaşină la biserica din Secaci

U ş ile împărăte ş ti din
monumentul din Secaci

XVlll -lea-·ae la
..... „... .

BELIU

Icoane, secolul al XVIII -iea, provenite de la biserica din

„..

Răpsig

Din perimetrul actual al cof unei au fost sem nalate,
în 1929, cinci lăcaşuri de lemn . Din informaţii de arhivă
reiese că unele dintre acestea nu mai existau, la acea
dată . Este cazul celei din s~tul Bene şti, unde s.u .nt
menţionate icoane din 18292. lntr-un raport al Com1s1e1
Monumentelor Istorice - Secţia Transilvania, din 1924,
se confirmă dărâmarea acesteia ~u un an în urmă ,
amintindu-se pictura de pe cerime . Ac eeaş i situaţie
rezultă pentru cea din Tăgăd ă u . Fusese dărâmată în vara
anului 1923, materi alul fiindu-i cumpărat de
antreprenorul din Boroşin eu. Conţinutul inscripţiei de pe
o grindă , ~e a mers laolaltă cu ce lelalte , a rămas
necunoscut .

Satul Secaci
Biserica Cuv. Paraschiva5.

în lipsa in sc ripţiei , ce poate dăinui pe vreun cadru
ascuns sub tencuiala pe6eţilor , prelu ă m d.ata.rea_j725,
semnalată în bibliografie . D restaurare şt 11nţ1f1ca prin
aducerea la lumin ă a elementelor originare îi poate
coborî vech imea. Pere ţii însc riu planul dreptunghiular,
cu absida decro şată , pătrată , plan cu îndepărta!e r~d ~c ini
în arhitectura lemnulu i. Traseul , spre golul intram, al
cadrului dintre pronaos ş i naos, pare a fi cel originar, cu
decor sculptat (sub tencuială) . Pictura, realizată pe
tencuia l ă, ca şi aceea de pe tâmplă (friza apostolilor) este
1 La Beneştl, Bochia, Lunca Teuz.ului .(fost M.ocirla). Secaci, Tăgă d ă u ,
cf. C. Petranu, op. cit., Monumentele 1stonce ale 1ude/ulu1 Bihor, 81senclle
de lm!in, p. 8.
Ibidem, p. 30.
3 Arhiva C. M. I. T. - Informaţie de la arh. Eug . Greceanu.
4 Idem. Raportul, din 1924, Info rmează că Icoanele împărăteşti au fost
duse la Episcopia ortodoxă a Oradei, iar în biserica nouă de zid s-a păstrat
proscgmidlerul din 1809.
.
Monument istoric, prin H.C.M. 11 6011955, poziţia 1809. în lista de
propuneri a~are cu hramul SL Ghe.~rghe . în fişa 9e la Serv .. teh~lc al
Episcopiei , cu cel al Adormim Malc11 Domnului. O msem nare istorică o
conflr~ă cu hramul Cuv. Paraschiva.
C. Petranu , op. cit„ p. 31 .
7 R eparaţiile l-au alterat înfăţişarea. Pereţii au fost tencuit.i la exterior
şi Interior; pe vest a fost adăugat un pridvor; acoperirea mtenoară a fost
refăcută .

recentă , dar dverele împărăteşti sunt, pe drept cuvânt,
opere de artă medievală . Un spaţiu mic este ocupat de
medalioanele apostolilor Petru şi Pavel , în rest fiind
zugrăvită Buna Vestire, pe fundal arhitectural . Autorul ,
demn repre ze ntant al artei post-brâncoveneşti,
presupunem a fi Iosif. îşi desăvârşise harul pen.elului .de
la zugravii veniţi de acolo de unde soseau ş 1 cărţile ,
adesea tot prin peregrini . Un exemplar din Evanghelia de
Bucure şti (1723) a fost cumpărată „ ... la biserica
Secaciului hramul cuvioasa Paraschiva ... la anul 1764,
noiembrie 7 şi o au vândut-o diacul Ion din Râmnic".
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BOCSIG
Satul

Răpsig

De la biserica de lemn , înlocuit ă prin cea de zid
(1883-1886) 1 a rămas registrul împărătesc al tâmplei,
de veac XVtt l2. Atribuim zugravului Constantin icoanele:
Maria cu Pruncul , ls. Hs., iar lui Iosif pe cele cu Sf.
Nicolae şi Arhg . Mihail.
1 Fişă . Serviciul tehnic Episcopia Aradului.
2 Colecţia Arad -Gal, inv. 468-471.

BRAZII
Biserica Adormirea Maicii Domnului1 .

Sub a~ectu l dat de lucrările de renovare, ultimele
din 1984 , 4tab il irea vâ rstei este dificilă3 . După
dimensiunile şi forma pereţilor (cu abs ida altarului ,
poligonală cu trei laturi , în prelungirea navei) ,
considerăm că a fost ridicată sp re sfâ'ifitul secol ului
al XV III -iea . A deţinut icoane pe st i c l ă din perioada
propusă pentru înă lţarea ei ş i din cea ulterioară.

Satul

Buciava-Soi~us

Biserica Sf . Arhangheli . '

Prima atestare docum?ftară din 1439 se referă deja
la patru a ş ezări , Buciava , începutul satului „ vatră "
neputându-se preciza. Procesul înmul ţiri i a fost ace la,
istorice şte surprins, al „roirii". O parte a cogi unităţi i , în
frunte cu un cneaz, forma o altă aşe z are . In st itu ţia
cnezia l ă, de la „Buchava perti nent ad Kapolna", îşi afl ă
certe m ă rturii de existenţă în urbariul din 1525 ,
intere s antă, de subliniat, fiind prezenţa , la Suceava de
Jos, a lui ~ u cea Kene z ş i a altor urmaşi din neam ul
întemeietor .
Bi seri ca de la Şoimuş - Buciava · a co nt inuat firul
neîntrerupt al ctitoriei de l em~a°e care l-a preluat cel
mai târziu în secolul al XVIII-iea .'
Bu ceava- Şoim u ş . Pictură

de la tâmpla bisericii

BUTENI
Biserici

dispărute

Satul Berindia
Din cauza vech imii devenise impractica~ilă1. în
mai af l ă , la ea

cerce t ă ril e sa le C. Petra n nu o
renunţându-se cu pu ţ ini ani înainte.

Satul Cuied

Vedere de ansamblu a bisericii din

Bu ceava-Şoim u ş

Tipolog ic se înscrie într-o form ă st r ăveche şi
p artic ul a ră a arhitecturii în lemn româneşti , aceea a unei
coră bii cu capetele de ~pus şi răsărit poligonale cu trei

şi respectiv cinci laturi1 . Consolele sunt analoage celor
de la Bud eşti ş i M ăg uli cea , cu o crestătură în unghi drept
şi o alta curbă , tă inuind cre din ţa în puterea magică a
reprezentării capului de cal.
în e l evaţia interf1ră, a avut, iniţial, o boltă comună ,
la care s-a re nun ţat când, peste pronaos, s-a adăugat
miniclopotniţa , ce ştrăpu ng e firav aco peri ş ul unitar, pe
conturul pereţilor. lnvelitoarea de şiţă este bună acum,
dar cândva, stri cându-se , a rămas mult timp n ed reasă ,
jertfindu-se o remarcabi l ă pictu ră murală. în pronaos se
mai distinge Cuv. M1r~n a ; pe p ereţ ii naosu lui crâmpeie
din teoria Sf. Militari , iar în altar din aceea a Marilor
Ierarhi. Pe timpanul de vest al naosului este repre ze ntată
1 C. Petranu o se m nalează fă ră nici o i nform aţie . Cf. Bisericile de lemn
din fuqefuf Arad, p. 5.
Pe r eţ i i sunt te nc uiţi la exterior ş i interior, inclusiv bo lţil e. învelitoarea
aco periş ului , ca ş i a volumel or barocizate ale cl o potniţei , este din tabl ă .
Pictur~ de Cosma Pavel de la Fe ni ş .
în răs pun s ul parohiei , la adresa Episcopiei, nr. 1405/1987, este
me nţi2n a l anul 1866.
Nava de 11 m/5 m.
5 Acum este în colecţia de la Arad -Gai, inv. 447-456.
6 Nu este pe lista monumentelor din 1955 ş i ni ci în aceea cu
propuperl.
C. Suciu, op. cit„ I, p. 108.
8 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, li , Cluj-Napoca, 1979, p. 26-27.
9 David Prodan, Domeniul celă/ii Şiria fa 1525, în „An alele Institutului
de lst?Se", Cluj, III , 1960, p. 71-72.
T radiţi a spune că a lost c ump ă rată în anul 1865 de la vecinii din
lacobrJ- dar nici o mă rturie Isto rică nu o s u sţine.
Bârnele, la exterior, sunt tencuite. Intrarea de pe sud este la locul
iniţi al ~ar nu credem să mal d ă in u i e cadrul originar.
~ Acum peste pronaos este un tavan drept, ca şi peste altar, unde s-a
recurs la o Intersecţi e de suprafe ţe , drepte ~i înclinate: bolta, serni clllndrlcă,
a n a o l ~lul este uşor re t rasă de la linia p ereţil o r lungi.
C. Pelranu me nţio n ează şi ex i st e nţa unor scene din viaţa lui Hs. (ci.
op. cit„ p. 16).

Bi serica actuală din pi at r ă este de la mijlo cu l
secolului al XIX-iea. Localnicii s u sţi n că e~stă , în cimitir,
urmele celei din lemn , din al XVI -iea veac . O tradiţie de
la Păi u şe ni (corn . Chisindia) p ăstra , despre}iserica lor
de lemn , amintirea aducerii ei din satul Cuied .
învierea în epi sodul Mariei şi al Mirono s iţelor la
mormânt 121 . Bolta naosului este împărtită în două travei,
în cea de vest fiind medalionul cu chipul Sf. Ioan iar spre
altar cel cu chipul lui Emanoil. Dincolo de ele, pe cerime,
apar soarele şi luna, cu chip omenesc, îngeri. în registrul
de naştere al tr ave ii de est sunt repr eze ntate cete
îng ereşt i , autorul dove dindu-se bun c uno scă tor al
redării , în p ers pe cti vă , a mulţimii .
Tâmpla (timpanul de est al bolţi i naosului ) a păstrat
pictura în stare mai bun ă . Ea este di stribuită pe două
fri ze (separate printr-o band ă în ca re sunt sc ri se
legendele): R ăstignirea între tâlhari; apostolii, cu Deisis
(Maria şi Ioan, de o parte şi de alta a tronului). Apostolii ,
cu câte o carte în mân ă, stau pe o la viţă cu decor floral,
acelaşi din chenarele ce împart bolta naosului. Legendele
tâmplei ca ş i cele din jurul madalioanelor, dezvă luie , fă ră
tăgadă , un alcătuitor de carte manus crisă . Num ele
zugravului nu l-am aflat la Bu ceava-Şo imu ş , pisania fiind
di s p ăr ută ca ş i seri a icoane lor împ ă răte şti. Arti stul nu
rămâne însă anonim, căci analogia p~~urii cu acee~ a
regi strului împărătesc de la Mădriţltştl , din 17771 , îl
fa ce cunosc ut. Semnează : lo~i~ zugrav, pe spatele
icoanei de hram a Sf. Gheorghe .
L ăcaşu l de la Şoimuş-Buceava este aşezat pe
podestul unor înălţimi stâncoase, în lini şte a crucilor de
lemn , sculptate ş i pictate. Nici un se mn de vieţuire
omenească , împrejur fiind numai mun ţi. Dinco lo de
capul Codrului (754 m altitudine) se află satul Ciungani ,
în a căr ui bi se ri că- monument ~ăi nuie alte mărturii
preţioase din arta zugravului losif1 .

1 Pr. Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioară din protopopia tul
în M. Banat. 1, 1987, p. 37.
C. Petranu, Bisericile de lemn din jude/ul Arad, p. 3.
3 Fi şă . Serviciul tehnic Episcopia Aradului.
4 C. Petranu , op. cit„ p.6.

Lipo v~ ,

I coană

de Iosif zugravul , 1777, provenită de la M ă drig eşt i

14 C. Petranu s ubl i niază că acea stă ternă „femeile sfinte la mormânt"
este o sxcepţl e (cf. Ibidem).
1 în colecţia de la Arad-Gal, inv. 142-147.
16 c. Petranu le menţionează cu data 1703 (ci. op. cit„ p. 7) .
17 Citind numai literele ce se văd , ar fi losf, dar dat fi ind faptul că
lit.?ra „s" este s uprasc ri să şi cu semnul respectiv, îl putem subînţ e leg e ş i pe
„I.
18 Biserica de la Mădrigeştl nu a fost monument istoric. în ultima
vreme a fost radi ca l re făc ută. în amintita h art~ turi sti că a lud e ţului
Hunedoara, satele M ă drlge ştl ş i Buceva -Ş oimu ş puiau semnul preze nţe i
lăcaş~l~i de cult din lemn .
Ioana Crlstache-Panalt, Zugravul zărăndean Iosif şi epoca sa. în
„S.C. l.A.", tom 40, 1993, p. 69-83.
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CĂRAND
Din perimetrul comunei au dispărut dou ă biserici de
lemn ce primiseră , prin legiferarea din 1955, a\ributul de
monument istoric, u~a din satul de reşedinţă , cealaltă
din Seliştea (fost Sic) .
Monumentul din Cărand3 avea pictură şi deţinea, în
patrimoniu , un chivot frumos sculptat4 , precum ş i
icoane pe lemn şi sticlă5 .
Lăca ş ul din Seliştea nu mai exista la inventarierea
din 1955. Se spune că se afla sub „ Us~mal " şi că s-a
surpat, din cau za vechimii , prin 1936 . O deosebită
importanţă _o are faptul că nu s-a mistuit fă ră precizarea
tipologiei. lnfăţi ş a planul dreptunghiular, cu pronaosul
polig~nal , cu trei laturi, ş i altarul decroşat , cu cinci
laturi ; plan specific arhitecturii populare rom â ne şti ,
regăsit în toată ţa ra . Aveg pictură , probabil din1816, dată
înscrisă pe grinda navei , ş i numeroase icoana., pe lemn
şi sticlă, din secolele xv111-x1x9.
1 Monument, poziţia 1784 .
2 Poziţia 1785.
3 inlocuit, prin cel de zid, în 1971.
4 C. Petranu, Bihor. Bisericile de lemn, p. 20-21, pi. CVI.
5 Parte dintre acestea sunt în Co l ecţia de la Arad-Gai, inv. 420-428.
6 in 1936-1937 s-a construit biserica de zid ( i nfo rmaţii din fişa de la
Serv. fehnic al Episcopiei).
C. Petranu, op. cil„ pi. LXXXII 15.
8 Ibidem, p 19, 29.
9 Colecţ ia de la Arad-Gal, lnv. 254-263, 411 -416.

atribuim zugravului bihorean Ioan Lăpuşanu . Data
executării acesteia poate fi anul 1866, înscris cu numele
platnicului loanne Catona, pe epitaful „Mormântul lui
Hs''. Din programul iconografic al naosului menţionăm
tema Răstignirii între tâlhari (pe timpanul de vest) ; aceea
a Evangheliştilor: împăraţii Constantin şi Elena; în altar,
într-un panou dreptunghiular, este z ugrăvit ls. în potir
„pâinea vieţii ". Frizele tâmplei (pe peretele despărţitor)
cuprinde: Răstignirea şi medalioanele profeţilor ; apostolii
cu Hs .; praznicele . Vie şi expresivă , prin desen ş i
culoare , pictura de la Ciunteşti, demnă de conservat,
constituie o mărturie a artei populare române şti.
C. Petranu semnala în perimetrul actual al comunei
Craiva alte şase biserici de lemn3, ulterior dispărute . La
cele de la Craiva ]i Şiad amintea picturile , subliniind
înrudirea acestora . La Sugag nota ex istenţa bârnei ce
trecea prin navă şi lega pereţii de nord şi sud , la nivelul
naşterii bolţ ii , considerând-o drept o soluţie curioasă de
acoperire5.
1 Monument istoric 1808/1995.
2 C. Petra nu , Bihor. Bisericile de lemn, p. 31 .
3 Şi anume în satele: Craiva, C h iş laca, M ă ră uş , Stoieneşti , Susag,
Ş Iad.

4 Ibidem, p. 19--20.
5 Ibidem, p. 11.

GURAHONŢ

Honţu 1 a fost o matcă din care au roit aşezări , unele
din ele n~semnalate până astăz i. Astfel o valoroasă piesă
artistică confirmă , la 1774, satul Honţu de Sus , cu
ş coal ă proprie la o corunitate cu manifeste aspiraţii
culturale şi artistice . Anterioritatea de veacuri a
existenţei sale se întrevede în denumirea lntrehonţuri ,
din 1519, a satului vecin Honţişor4. Cele mai multe
aşe z ări din perimetrul actual al comunei se află în
dreapta Gri ş ului Alb, pe văi adiacente.

Satul Hontisor

Biserica st'. Arhangheli5(acum la Arad , în incinta
Episcopiei) .

în 1932, Comisia Monumentelor Istorice , secţia
Transilvania, încuviinţa demolarea bisericii din Honţi
ş or, socotind faptul deja consumat. Pe baza raportului
1 Prima m e nţiun e d oc um e n ta ră ş t i ută este din 1386 . Honţ u şi
Identificându-se, ci. C. Suciu, op. cit„ I, p. 274.
în co lecţia de la Arad-Gal în lotul icoanelor strânse pentru expoziţia

G uratp nţ

din 1~36 .

Al ături de m e n ţ iun ea zugravului se afl ă ş i aceasta „scris-am eu diac
Ion câJ1d am fost d ască l în sat în H o n ţu de Sus".
C. Suciu, op. cit„ I, p. 294.
5 Monument Istori c prin H. C. M. 11 60/1955, poziţia 1787.

DEZNA
CHISINDIA
Biserică dispărută

A existat până în 1880, pe locul unde este cimitirul1 .

Satul

Păiuseni

Biserica dispărută

A dăinuit până în 19322. Planul ei P.r ezenta
particularitatea arhaic ă a unghiului în ax3. Dup ă
efectuarea unor lucră ri de renovare a fost pictat ă , în
1866, de Ioan Fei er „mol er'' şi Pavel Ţ~ c ra, dar se
c on s ervas eră ş i fragmente din cea ori g in a ră .
Ac e eaş i interesa ntă fo rm ă tiP.ologi că o va fi avut şi
l ă c aş ul satului veci n, Vă so a i a 5 . El e purtase ră prin
veacuri6 tradiţia lăcaş ului de cult al aşezărilo r de ob şti
conduse de cnezi, să răciţ i cu vremea (urbariu din 1525 îl
m e nţio n ează , la Văsoaia, pe Teodoran Kenez pauper)? .
I Fişă . Serv. tehnic al Episcopiei Aradului.

2 Materialul a fo st vândut unui locuitor din satul Joia Mare, care l-a
recuperat în construcţia casei. Pe locul bisericii este acu m locuinţ a lui
Teodor Oprea (date din fi şa de la serv. tehnic şi din răsp u n s ul parohiei la
adresa 1405/1987 a Episcopiei).
3 C. Petranu afirm ă că absitla era cu patru laturi ca la Ţă rmure ş i
l arco ş (ci. Bisericile de lemn din judeţul Arad, p. 10), iar acestea au laturile
altarului în ax.
4 Ibidem, p. 8.
5 C. Petranu o semnalează printre cele din plasa Sebiş (ci. op. cil. p.
5) , da5 despre ea nu rnal dă nici o altă Informaţ i e.
Despre biserica din Păi u şe ni , C. Petranu transmite i nformaţia din
bătr â~ că a fost adusă de la Cuied (ci. op. cit„ p. 6).
O. Prodan, op. cit„ p. 81 .

în răstimpul jumătăţii a doua a veacului al XIV-iea se
la poale de cetate, biserica de piatră cu
altar pătrat1 . Cercetă rile arheologice au dovedit, pe
ac ela ş i loc, un cimitir mai vechi, având în inventarul
funerar monede din prima parte a acelui veac, ce va fi
avut, foarte probabil , în centru o biserică din lemn2.
construieşte ,

Satul Buhani
C. Petranu consemna biserica de lemn , de aici ,
demolată3 , în locul ei construindu-se în 1925-1926,
actuala din zid.

Satul Laz
De la bi se ri ca de lemn· au fo st comunicate datele
1800, de pe altar, ş i 181 7 din proscomidier4. în 1938
era pe li sta C.M.I. Tran silvania, pen t ru ajutor de
re paraţie5. Dispare ulterior.

Satul Neagra·
E x istenţa bisericii de lemn este men ţ ion ată în ş irul
celor din plasa Sebiş6. Dispare fă ră a se păstra ştiri
despre înfăţişare ş i patrimoniu .

1 Radu Popa, Vechile biserici de zid din eparhia Aradului şi pictura lor.
în Episcopia Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente de artă, Ara d,
1989,,jl. 235.
< Ibidem.
3 C. Pertanu, Bisericile de lemn din judeţul Arad, p. 3.
4 Ibidem, p. 7.
5 Arhiva C.M.l.T. - informaţie de la Ion Opriş .
6 C. Petranu, op. cit„ p. 5.

CRAIVA
Satul Ciuntesti
Biserica Buna v'estire 1.

A continuat din cea de a doua j u mătate a secolului
al XVlll -lea2 t rad iţ i a lăcaşu l ui de cult al acestui sat,
înconjurat de mu n ţi.
Din punct de vedere tipologic se înscrie în familia
celor cu absida altarului, decroşată, de fo r m ă p ăt rată .
A suferit, de-a lungu l timpul ui , repa raţi i ce au ad us
prejudicii înfăţ i şă rii i ni ţ i a l e , ocazie cu care i-au d i s părut
elemente de datare, arh itect u ră ş i decor. Tencuiala s-a
suprapu s bârnelor, co nsolele au fost rete zate , iar la
inte ri or a aco perit fragmente di ntr-o p i ctură vec he.
E l evaţia interioru lu i a fost modificată , în locul bolţii
sem icilindrice, co mune, executându-se, în pronaos şi
altar, câte un tavan drept.
• Este l i psită de p r ispă , după un obice i străbun , iar
clo potniţa are forma modestă din vre mea când i s-a
destinat locul peste pronaos. Pe suprafaţa nete n c u i tă a
pe reţi l or , respectiv latura de vest a pronaosulu i; bolta
naos ulu i; ava nul altaru lui, se află o p i ctu r ă mural ă
din cea de a do ua j u mătate a secolului trecut, pe care o

DIECI
Satul Revetis
' .
Biserica dispărută
A fost d e m ola t ă în 1890. A rămas , de la tâmplă ,
registr ul împărăt esc 1, ce s p oreş te dovada h ărnicie i
zugravul ui Constantin.
Despre dulap ul proscomi die r2, cu re preze ntarea
apostolilor Petru ş i Pavel, în sem~a rea din 1819 spune
„acest lucru «iaste» făcut de Bă l e lovu , fiiu lui Filimon
pe ntru suf4etul lui ş i pen tru a muerii. „ " (pisa ni e
deteriorată) .
1 Tn colecţia de la Arad-Gal , lnv. 457-460 (fondul neutru al icoanelor a
fost v~ps it în ulei) .
în cole cţia de la Arad-Gai, provenind din landul vechi.
3 Familie de baştină din Revet iş . Conscripţia din 1746 menţion ează doi
hospites cu acest nume (ci. Gh. Ciuhandu, Românii din câmpia Aradului de
acum două veacuri. Arad, 1940).
4 Un proscomidier analog va fi fost cel semnalat cu data ele 1817 de
C. Petranu , la biserica din Laz (ci. Bisericile de lemn jud. Arad, p. 7).
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Biserica din
16. Biseri ca din

Honţi ş o r,

Honţiş or ( după

C. Petranu)

în incinta Episcopiei Aradului

întocmit de C. Petranu , s~ cerea păstrarea iconelor
de la tâmp l ă şi a sfeştnicelor . Peste şase ani , aceeaşi
comisie trecea obiectivul printre cele ce urmau să
primească aj utor de reparaţie . Probabil că i s-au făc u t
uneljl l u crări de întreţine re.
ln 1972, mon umentul a fost strămutat şi restaurat,
cu câteva aspecte noi în înfăţişare . Temelia (ce-i fusese
direct pe pă mânt) a fost ridicată pe un soclu de piatră .
Pe peretele de su~ au fost suprapuse cinci brâie
sculptate în frânghie .
Dimensiunea pereţ i lor8 , puţinătatea bârne lor ce-i
a l cătuiesc, forma de plan dreptunghiu l ară cu altarul, în
prelungirea navei , poligonal cu trei laturi , tehnica
îmbi n ă rilor , în c oad ă de rând u nică, cu capetele a~ungite ,
arcul crestat ce s u sţine bolta în leag ă n a naosului , toate
con stituie argumente ce pledeaz ă pentru datarea, în
veacul al XVI 1-lea, a l ăca ş ului. Cadrul intră rii , de la sud, a
fost reconstituit, credem , dup ă cel originar, căci motivele
decorative (frânghia, rozeta, li nia frâ ntă ş. a.) sunt cele
întâlnite în zonă. Autentice ş i valoroase sunt elementele
in trărilor în absidă , praguri le de sus, de formă
se micirculară, cu multe ş iraguri din „ dinţi de l up "şi unul
din striuri.
După mijlocul secolului al XVIII-iea, pereţii l ăcaşu l ui
au fost î mpodobiţi cu p i ctur ă, din ea disp ă râ nd p ă rţ i
în semnate în răstimpul în care i se întârzia refacerea sau
i se tocmea ex i ste nţa. în „ 1902, 9 iunie, Cri şafo Simon
pictor de biserici ş i şe d e în Naghi Halmaghi ... " îi face
unele intervenţi i. După străm utare , fragmentele salvate şi
îndeosebi regiWele tâmplei au fost supuse unor lu c 1ă r i
de conservare .
·
în altar, de o parte şi de alta a repreze ntări i lui ls. în
potir „pâinea vieţii" , se află zapisul picturii, din care însă
num ai pom elni cu l ctito ric esc se mai poate desc ifra:
„ Pomeneşte doamne pre robii tăi ş i roabele tale Giurgiu,
losa na, Crăciun , Ion , Stan (câtev a num e complet
c urăţate), Giurg iu , P ătru, Tripa, Ghe~2!Jhe , An a, And ă,
Ion". Pe timpanul de vest al naosului , co lţu l vremii a
l ăsat o si n g u ră dar sem nifi cativă imagine , chipul
impunător al moţului îmbrăcat cu sumaf bine croit, cu
căde lni ţă în mâna dreaptă , şi sab ie 3 în cea l a lt ă .
Considerăm că este Giurgiu , ctitorul principal , tabloul
votiv arătându-l în ca litatea de preot ş i apărător al
legii1 . Din pictura pron aosu lui au ră m as câte va
muceniţe . Din programul icon og rafic al naosului se
observă teori a sf in ţilor mucenici ş i militari (Teodor Tiran ,
Pantelimon) în decor de arca de pe coloan e ca _şi
chipuril e î mp ăraţ i l or bizantini Co nstantin şi Elena . ln
altar, re marcă m reprezentarea Mariei „Platitera'', ce se
a l ătu ră temei obi ş nuite a ierarhilo r. Pictura acestui s paţi u
a p ăst rat îns u ş i rile arti stice ale zug rav ulu i, vă dite cu
precădere în chipurile Sf. Atanasie şi Chirii.
Piesa hotă râtoare în atribuirea picturii de la Honţ i şo r
zugravului Co nstantin , o cons titui e tâmpla , a cărei
reali za re îl r eco mand ă ca pe un demn si cre dincios
repre zentant al artei po stbrâncove ne'?ti. în fr iza
su p er io a r ă este z ugr ăv it ă R ăs tignirea , 1n peisaj de
dealuri, dar şi cu ziduri ş i turnuri. Friza apostolilor are în
centru tema ~gi s i s, cu intercesorii, Maria ş i Ioan, red aţi
în întregime . Nu gre ş im dacă afirm ă m că zugravu·1
Constantin a înfrumuseţeat l ăcaş ul de la Hon ţ i ş or, în
preajma anului 1774, prilej cu care săţetii din jur îi
comandau icoane pentru propriile lor case .
La Ar ad, în in cinta Episcopiei , s-a creat
monumentului o ambianţă pitorească, acoperişu-i ocrotit
de ş iţ ă,
c l opotniţă sc und ă ş i pavilion poligonal ~ u
bulbi şori 7, profilându -se pe perdeaua brazilor . ln
memoria mormintelor st ră bun e au în s oţit-o câteva cruci
frumos sculptate.

ev

6 Arhiva C.M.l.T. 35/22 111 1932 - informaţie I. Opriş .
7 Pe care, cu sigurantă , nu le-a avut (nu se regăsesc la nici un alt
exemgiar, nu numai din zonă).
Nava m ăsoară 6,63 m/4,40 m.
9 Peste pronaos este tavan drept, Iar peste altar o bollă uşor cu rbată,
cu ti"1~an est, pe s uprafaţa p l a n ă.
H ă lm agiu . lnsemnarea m enţio nat ă se a fl ă pe tâmplă. Se constată
însă cf a intervenit cu precădere asupra picturii murale.
1 Conduse de pictorul Gh. Zidaru , după însemnarea din 1972 de pe
spatele tâmplei. Probabil că bogatul decor ornamental (draperii, flori) ce a
su plinj~ scenele de p ictură , dispă rute, se da t oreşt e pictorului hălmăgean .
C. Petranu spunea că pe acest perete este repreze nta tă Judecata de
apoi (ci. Bisericile de lemn din jude/ul Arad, p. 16). Chipul zu grăv it nu-l
repre~lgtă în nici un caz pe arhanghelul Mihail.
Din fotog rafia re d ată în lucrarea sa de C. Petranu (Op. cit.) form a
de sabie este muli mai c l ar ă. Dup ă re staurare obiectu l seamănă cu un
condejJŞi în acest caz tabloul votiv avându -şi semnifi caţia sa).
I. Crlstache-Panail , Tipuri sociale şi aspecte de critică socială in
pictura monumentelor de lemn din centrul şi vestul /ărli, în „Monumente
istori%şi de artă", I, 1984 , p. 56.
O parte din icoane sunt la Episcopie. O Icoană mică a Mariei cu
Pruncul, din lotul expo ziţiei 1936, cu certitudine a zugravului Constantin ,
este în colec\ia de la Arad-Gai, lnv. 774 . Pictura uşi l or împă răteşti (aflale în
paraclisul Episcopiei), executată în 1746, se presupune a fi fosl realizată de
un zugrav de la sudul munţilor (ci. Horia Medelanu, Valori de artă veche
româ%ască. Arad , 1986, p. 30).
M ărt uria edificatoare a fost m e nţio na tă mal sus, notele 2-3.
17 Form ă su b care apare şi în lucrarea lu i C. Petranu (op. cit.).
Considerăm că la început a avut structura originară a celei de la Vidra.

Honţi ş or . Arcul sculptat al intră rii
Honţi ş or. Pictură voti vă

Hon ţişor . Pi ct ură

Satul losas

fost 2~alizate unele de zugravul Constantin20, altele de
Iosif .

Biserica disp~ rută

Monument istoric prin H. C. M. 1160/1955, poz iţi a
1788. Despre el au ră ma s câteva inform aţii , une le în
im agini , precum a%ea a stranelor sc ulptate înÎr-un
reu şit baroc popular . Icoanele ce au împodobit-o 9 au

l osaş .

Strane

(după

de la proscomidie

~~ p. Pelranu.op. cit„ p. 8, 11 şi fotografii.

ln co l ec ţia de la Arad-Gai, inv. 193- 198.

~~în mod sigur, de exemplu, aceea a Mariei cu Pruncul , lnv. 195.
Sf. Nicolae „Ci udat

foreţ" .

inv. 193.

C.

Petranu)
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Satul losăse1 22
Biserica disp~rută 23
În locul ei s-a constru it alta, tot din lemn, în 189824.
Au reve ni~ de la cea veche , câteva icoane, din secolul al
XV III-iea 5, apa rte~ difi ci l de atribuit fiind aceea a
arhangh elului Mihail 6 din pript parte a seco lul ui al
XVIII -iea, ca ş i a Pantocratorului

Satul Mustesti

Biserica dis'părută .

Avea un registru împărătesc din 180~ ş i pi c tură
mural ă din a doua jumătate a seco lului 8. Bârnele
p ereţi lor erau a p a rent ~ i ar învelitoarea acope ri ş ului din
şiţă . D e mol ată în 1941 9 .

Satul Valea Mare
Biserica

dispărută .

În harta turi sti că a jud eţu lui Hun edoara30, printre
rarele aş eză ri cu semn Cff venţiona l pentru biserica de
lemn este î i Valea Mare . Acum , aici , este o biseric ă
com plet refacută ş i pictată în 1986.

De la l ăcaş ul vechi au ră mas

dou ă

valorase piese de

artă :

Dverele împăr§~şti32 , p~~are le atribuim zugravilor
Constantin şi Iosif ; Crucea (probabil de la tetrapod) ,
pict a t ă pe ambele $eţe de zugravul Constantin şi
scu lptată în frânghie3 .
22 Sat d esf iinţa t , înglobat la satul Gu ra honţ , cf. lndicalorul localităţilor
din R~Wânia, 1974.
C. Petra nu , op. cit., p. 8, sp une că dup ă datele din arhiva
p rot o~~p iat u l u i H ă lmagi u a fost e difi cată în 1816.
Fişa de la Serv. tehnic al Episcopiei.
25 în Colecţ ia Arad-Gai. inv. 188- 192.
26 Prezi n tă analogii cu o icoa nă pe aceeaşi temă din fo ndul vechi al
Mănă~~rll de la Gai, cu icoane de ta lgn eşti ş i Ineu.
lnv. 188. o atribuim lui Iosif.
28 c. Petran u,op. cit., p. 8.
29 Oin răsp uns u l parohiei la dresa 1405/1987 a Episcopiei Aradului.
30 Publicată în 1979 de Editua Sport-Turism.
31 C. Petranu, op. cit., p. 8, se mn a lează o bise ri că al că re i an de
e difi c ~~· după sursa sa, arhiva protopopiatului H ă lmag lu, este 1893.
Co l ec ţ ia Arad-Gai, inv. 279-280.
33 Par a-i a pa ~ i ne chipurile eva ngheli ştil o r Matei şi Luca.
34 Co l ecţia Arad-Gal, inv. 325.
35 De la bise ri ca de lemn d ispărută , din satul vecin Zimbru, au ră m as
din acfivltatea lui Constantin uşile îm pă ră teşti , semnate ş i datate 1783. Se
află în landul vechi al co l ecţi e! de la Arad-Gai.

HĂLMAGIU
R eşedi nţ ă a unui puterni c ş i s tr ăvec hi ţ inut
rom ânesc 1, H ă l magiu a păstrat memoria fun cţiei de
voievod al românilor, prin acel Byborch, atestat în 1359,
sau prin urmaş ii săi2 , nu numai în slova documentară
dar ş i prin ctito ri a în pi atră ce- i marca prestigiul şi
autonomia.
Într eaga z on ă tăinuie , făr ă dubiu , resturile
doveditoare ale unei atare activităţ i constructive, dar tot
fă ră dubiu , num e ro şi cnezi, menţ ionaţ i până târziu 3, ei
sau cei din neamul lor, cu posibilităţi economice scăzute ,
dar cu o îndestulătoare zestre p ăduroa să vor fi continuat
trad iţ i a sec ul a ră a l ăcaşu lui de lemn. Oare monumentele
de acest gen din satele de crânguri ale comunei, precum:
Cri steş t i , lone şţ i , Ti sa ş. a. nu co nstituie me sa jul
transmis, într-o succesiune fi rească , de la o ctitorie de
lemn la o alta?

Satul Bodesti4

Biserica Pogorârea Duhul~i Sfânt.
D eş i se mn a l ată în lu c rar~a lui C. Petranu , Bisericile
de lemn din jude,tul trad , a rămas în afa ra li ste i
monumentelor istorice pentru care va l e nţel e arti sti ce o
recomandă .

A fos t ridi cată în 1766 7, d ată co nfim at ă prin
antimi su lui , în hramul să u , cu an ul 1770, de ~a
Episcopu l Carlovătului , Mitropolit al Serbiei ş i Valahiei .
Pe dealul dintre văi , cu panorama înălţimilor pline de
sel{leţie , l ăcaş ul a lu ~ locul celui pe care co n sc ri pţ ia
începutului de deceniu îl afla sub povara vârstei ş i de la
care a revenit ş i rezo luţia împărătească , din 1756, pe
existenţa

Valea Mare. Detaliu din uşi l e împărăteşti

Valea Mare. Cruce

pi ctată
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Zimbru . Detaliu din

u ş ile împărăteşti

(1783)

1 Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului, I, Arad, 1938.
2 S. Dragomir, S. Belu, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii
Apuse ni ş i din regiunea 8il1 orului în Evul Mediu, în „Acta Mu sei
Napocensis", III , 1966, p. 174- 175; P. Binder, Geografia istorică a Munfilor
Apus'ifi în orânduirea feudală, în „Apulum ", XIII, 1975, p. 522.
D. Prodan, Domeniul cetăfil Şiria, p. 61.
4 Date Istorice despre sat: C. Suciu, op. cit., I, p. 87 (prima atestare
cunosc ută 1441 ): D. Prodan, op. cit., p. 94; Tr. Mager, op. cit., p. 129.
Morll)lîntul să u ş i al neamul ul se afl ă l â n g ă peretele do sud al bisericii.
Date despre edificare, pictu ră , tip de plan, cf. op. cit., p. 8, 13-19; ş i
câtevi imagini.
Atât pe cea legifera t ă, prin H.C. M. 1160/1955, cât ş i pe aceea cu
pro puperi.
·
C. Petra nu , Bisericlle de lemn din jud. Arad, p. 8.
8 Piesa am afl at-o în 1966 la biserica de lem n din Basaraboasa.
Legenda m e n ţ i o n â nd clar: „.„ pentru biserica cu hramul Pogorârea Duhului
Sfânt gin satul B o d eşt l , care se a11ă în protopopiatul H ă lm agi ul u i " .
Virgil Ciobanu, Slatislica românilor ardeleni din anii 1760- 1762, în
An. lnstit. de Istori e N aţ i o n a l ă, III, Cluj, 1926, p. 667 . Editorul i d e ntifi că
a şezarea cu B udeş t i (corn. Pl eşc u ţa) , s itu aţ i e improprie, căc i în rândul său
apar satele vecine, Tisa, Ţăr mure . Pe baza unul conspect, Tr. Mager a adus
corectura n e c esa ră , subli niind că din co n sc ripţ i a lui Bucov sunt omise
Bud eşti ş i L eştl oa ra , sate ale comitalului Zarand, cf. op. cit„ p. 86.

Bodeşti.

Vedere sud-est

I coană ,

Cina din Mamvri, secolul al XVIII-iea, de la

Bod eşti
Bode şti.

numele bisericii satului10 _Temelia, după un prea bătrân
procedeu , i-a fost aşezată direct pe pământ , vechi
meşte ş ug vădind ş i îmbinarea bârnelor. Planul pereţilor
este dreptunghiular cu absida de c ro şată , poligonală , cu
cinci laturi. Elevaţia interiorului cuprinde : tavan drept
peste pronaos (pe grânzi profilate) , boltă în leagăn, peste
naos ; peste altar o calotă din şase fâş ii curbe , prin
intermediul panourilor triunghiulare, de colţ.
Din podoabele cu care obştea şi-a înfrumuseţat
ctitoria se conservă , într-o stare bună , remarcabila
tâmplă, operă a două domenii artistice : sculptura şi
pictura: Cu îngenioase interpretări baroce ale unor forme
tradiţiona l e , decorul scu lptat este dominat de S cu
capete spiralate, de frunze aidoma tratate , acestea
revărsându-se şi din vase (în formă de potir) cu simbolul
ştiut al pomului vieţii. Grinda ce desparte fri za apostolilor
de aceea a praznicilor este scu lpt ată pe motivul
coarnelor de berbec. Pictura, din care subliniem reuşita
şi ampla friză a praznicelor cu bogat decor arhitectural ,
constituie , fără tăgadă , rodul talentulu_i şi hărniciei
zugravu lui zărăndffn Constantin. li apatin şi
numeroasele icoane , dintre care o menţionam pe
aceea reprezentând episodul din „Vechiul Testament! , al
Cinei din Mamvrii sau Filo xe nia lui Avram . Faplf!l că
zugravul a ilustrat acestă temă , ca şi Pârvu Mutu , la
care îl a l ăt urăm şi pe acela că pe o icoanf.Jzărăndeană
este semant pe sabia arhanghelului Mihail , asemenea
zugravu lui muntean ~S o piesă ce a circulat sigur în
vestul Transilvaniei , ne îngăduie să afirmăm că
modelele lui Pârvu Mutu , ca şi ale altor zugravi de la
sudul munţilor , au fost părtaşe la împlinirea artistică a lui
Constantin .
După mai mult de şase decenii , lăcaşul de la Bodeşti
a necesitat reparaţii. Cu acel prilej a fost făcut , în locul
celui plin , noul perete dintre pronaos şi naos, cu arcade
şi balustradă transformată , în care sunt să pate , cu slove
chirilice, nume de ctitori din familii de baştină .
Şa nt ieru l cuprinde o prospătă haină pictată ,
consemnată prin pisania din 1831 , realizată de Ioan
Demetrovici din Timişoara . Format sub îndrumarea
zugravilor activi în veacul dinainte, Ioan a preluat în
activitatea sa artistică elemente tradiţionale. La Bode şti
bănu im că a respectat câteva din scenele picturii
anterioare (de exemplu: „Judecata la Ana"). Pe peretele
de est al naosului .desfăşoară , ca ş i moţi- z ugravi ,
„Dreapta judecată " . ln suita de sfinţi de pe peretele de
nord se reg ăsesc chipurile împ ă raţilor bizantini
Constantin ş i Elena. Programul icongrafic al altarului
cuprinde pe l ângă teme obişnuite acestui spaţiu şi altele
ca: „Cina cea de taină "; „Cand au spă l at Isus picioarele

Bodeşti . Detaliu
tâmplă , secolul al

Detaliu din friza prasnicelor

de la
XV I11 -

lea

apostolilor"15. Clopotniţa de peste pronaos, destul de
impunătoare , cu forme baroce, poate aparţine tot
secolului al XIX- iea. L ăcaşul de la Bodeşti ar trebui
restaurat, în l ăturând de pe bârne tencuiala , degajând
cadrele intrărilor de pe sud- fiind posibilă apariţia
rozetelor, asemenea celor frumos săpate pe câteva din
crucile vechilor morminte - reacoperind biserica cu şiţă.

Satul Cristesti

Biserica Sfinţii'Arhangheli16

Asemena multor aşezări bazate pe viaţa de obşte ,
menţiunea documentară a satu lu i Cristeşti , 1464,
coincide cu atragerea acestuia în relaţiile juridice cu
caracter fundual , respectiv trecerea în stăpânirea lui
Bâthory. Amintit indirect prin diploma de înnobilare din
11 mai 1664 a lui Pag de Cristeşti , satul ş i l ăcaşul său de
cult sunt apoi semna late documentar în conscripţia
generalului Buco v17 . Dimensiunile ample ale
monumentului1 B, ca şi unele însemnări de pe piese de
15 Golurile ferestrelor au fost făcute sau doar mărite după executarea
picturii
16 Monument Istoric prin H.C.M. 116011955. poziţia 1783.
17 C. Suciu , op. cit., I, p. 174; Tr. Mager, op. cit., p. 133 (cu
preţioasele inf o rm a ţi i privind familia Pag . lnnobilată , presupunem şi în
temeiul un or drepturi moştenite (cneziale), în familie se va păstra amintirea
rolului de reprezenlare a obştii, un urma ş fiind că p itan în revoluţ ia lui Horea.
apoi vice- comile al Zarand ulul , ci. Ibidem. p. 115); V. Ciobanu, op. cit., p.
667.
18 Nava de 11,30m/6,05 m.

10 Privind sărbătorile pentru sârbii şi românii ne uniţ i, subl iniindu-se
pentru „p reoţii norodului rumânesc" praznicul de la 14 octombrie al Cuv.
Parasfhiva „Vinerea Mare".
1 Acum în Co l ecţ i a de la Arad -Gai, inv. 131- 141 .
12 Vasi le Drăgu\ . Dicţionar enciclopedic de arlă medievală
româq5ască. Editura ştiinţific ă şi e n cicl o ped i că, Bucureş t i. 1976, p. 94 .
Co l ecţia Arad-Gal, inv. 744 .
14 Prof. Adrian Negru-Allbun ar, O icoan!I necunoscută a zugravului
Pârvu Mutu, în „Mitropolia Banatului", XXXIV. 3- 4, 1984, p. 194- 195.
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C ri steşti.

.

Vedere din partea de sud-est

inventar, i-au legat înălţarea de o dată târzie , 185619,
care poate fi îns ă numai a unor substanţiale refaceri :
amplificarea s paţiului , ~odificarea elevaţiei , intervenţie la
tavanul de peste altar o, e x ecuţia corului , structura
c lopotniţei masive cu ac operi ş baroc.
Tehnica de înbinare a pere ţ ilor , în coadă de
rânduni că, form a consolelor, cu crestături lobate21 ,
înăl ţ ime a ini ţ ial ă, joas ă a pereţilor (de plan
dreptunghiular, cu absida decro ?ată, poligonală , cu cinci
laturi ), îndr e ptăţe sc afirmaţia că l ă ca ş ul aparţin e
secolului al XVII I-iea. Pentru acesta a venit la Cri ste şti
zugravul Con stantin , dovad~ 1 ct i vită ţii constituind -o
registrul împă rătes c al tâmplei .
Pictura mural ă de veac XIX, avariată de ploi, pare a fi
fost exec utată în dou ă etape de ace la ş i zugrav, Ioan
Demetrovici. Deceniului trei îi aparţin pictura pronaosului
(din care se r e m a rcă chipul mu ce ni ţei Teodo sia) ş i
fragm ente din cea a naosului, intensificarea programului
iconografi c prin scene mici , di spu se deasupra
t eres trelor. Semnal ă m reluarea , în altar , a t emei
Pantocrato rulu i. Balu strada corului a fost pi ct ată în
timpul protopopului Petru Moldovan (1850- 1866), ştire
re i eş ită dintr-o pi sanie d eteriorată, tematica a l ea să fiind
aceea a Feri cirilo r, cu pri sos de in t eres as upra
r e pr eze nt ă ri l o r : „ F er i c i ţ i sunt ce i ce fl ă mân z e sc şi
în setoşează de dreptate" ; „ Fe ri c i ţi sunt cei făc ători de
pace ", pictura vă d i n d , în ansa mblu , un amestec de
în s u ş iri tra diţ i o n a l e (legendele, în seşi , sunt în caractere
chirilice) cu cele ce as pi ră la o a rtă m od e rn ă.
Sculptura lemnului îş i are, în cimitirul din preajma
monumentului, câţ i va martori în crucile băt râ n e .

Satul lonesti23

l o n eşti.

Vedere sud-vest

Biserica St. Gheorghe24

C r isteşti.

Elemente constructive de la altar

Se afl ă pe dealul de deasupra drumulu i, în tovărăşia
unui stejar din p ă durea de a l tă d ată . Ge nerafii le şi-au
trans@s şt i rea că bi serica din ainte se at a în a l tă
parte
nefiind exc lu s ca toponimi cul „drumul cel
vechi"26' să fie legat de ea. După ace laş i izvor nescris,
obş t ea şi-a ales pentru rectito rire a ei acest deal, în
aminti rea fapt ul ui că-i a d ăpost ise în vremea tăta ril or.
Cad rele intră ril or (de pe vest şi sud) su nt rece nte, ele
înl oc~i9 d u-le pe cele origi nare, cu crestătu ri ş i vă l eatu l
1730 . Despre bisericile de lemn a răd ene Alex. Marki
afirm a că ele sunt „de reg ul ă semici rculare", pe cea din
lon eş t i socotind- o cea mai carac t erist i că . Co rio lan
Petranu , în temeiu l stud iu lu i tip ologic al acesto ra,
dovedea că biserica din l o n eşti , căre i a atunci îi mai putea
a l ătura d o u ă cazuri ( Lu g u ză u şi lermata), con stituia
exce pţie prin form a de plan, adăugâ n d pentru cea în

lo n eşti. Îmbinări la altar

di sc u ţ i e :
„ Urm ează să se cerceteze d acă absida se m ic irc ul a ră
nu c u m~g este ope ra ace luia care a tencuit bi serica
ulterior" . Dându-se curs d orin ţei de preciziune bârnele

C ri steşt i.

Detaliu din pictura mu ra l ă

l ăcaş ulu i au fost eliberat e de t e~s uial ă, form a
se micircul a ră a absidei confirmându-se , iar îmbin ă ril e

în dublu cep dovedind adaptarea unui model străvec hi ,
de c re stătură .
Nu dispunem de o imagine a bisericii, din vremea
ce rcetă rii lu i C. Petranu , pentru a şti că rui ?antier i se
da to r ează modifi carea a cop e ri ş ului . Din 1nt ăţi şa re a
actu a l ă se poate conchide că ş arp a nta a fost modifi cată .
Deasupra cosoroabei, în d ec ora ş faţă de linia pereţ ilo r ,
s u sţ inut de cons ol e (retezate la t encuire), au fo st
ad ă u gate bârn e, pentru a substitui prelungirea streaş ini i ,
impropri e noi i înve litori de ţ i g l ă . Mod uli i baro ci ai
clopotniţe i sunt îmb răcaţi cu şiţă.
La interior, p e reţi i pronaosului sunt te n c u i ţi (inclusiv
tavanul) pe ste restu ri de pi ctură de veac XVIII. Bolta
naosului este în l ea g ă n . Pe timpanul de vest se co n se rvă
frag mente din „Dreapta jud ecată" . Pictura din altar a fost
rea l iiată de Ioan Demetrovici, cu res pectarea unor tradiţi i
iconografice, prec um reprezentarea lui Isus Pantocrator.
19 c. Petranu , op. cit., p. 8.
20 Naosul are o boltă semicilindrică, Iar pronaosul tavan drept,.
21 în parte, capetele masivelor console au fost retezate, când a fost
mod i ficat ă şi înfundată coso roaba; cu pri lejul a daptării şar p an t ei la
înve l i~~rea de tig lă .
în colectia de la Ara d-Gai, inv. 118- 122. Două din icoane îl
repre~gtă pe Arhanghelul Mihail.
Tr. Mager, op. cit., p. 149, îi d ă ca prim ă semnalare anul 1415, Iar
C. Su~~· op. cit., p. 310, anul 1441 .
Monument istoric prin H.C.M.1160/1955, pozilia 1791 .
25 C. Petranu , op. cit., p. 6 menJionează spusa localnicilor. d upă care
biseri~i a fost adusă de la Hăl măgel.
, MenJionat ~id e Tr. Mager, op. cit„ p. 149.
27 Este ediflc1ul din vremea lui Bucov, cu 43 familii, ci. V. Ciobanu,
op. cit., p. 667 (izvorul conslituind, d u pă C. Suciu, op. cit., I, p. 310, cea de
a dou~r,en\ionare documentară a satului) .
C. Petranu , op. cit., p. 4-5.
29 De fapt laturile de nord şi sud sunt aproape drepte, c urbată este
partea de esl.
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M e nţ ion ăm că pentru acoperirea altarulu i s-a rec urs
la o bol tă se mi c ilindri c ă, peste laturi le de nord ş i sud, şi
la patru f âş i i curbe pent ru racor darea la tr ase ul
semicircular al p ă rţi i de est. Tâmpla veaculu i al X Vlll - l~B
a fost înlo c uită, icoanele mobile din friza praznicelor
legând-o de penelul lui Constantin zugravul. Pictura de
pe actu alul perete d es p ărţ it or (naos-alta r) l asă să se
î nreva d ă că autoru l ei, Ioan Demetrovici , a urm at
modelele în ai n~lului , medalio nu l cu „Scara lui lacov"
fiind edificato r , ca şi proce deul z u g răvi rii s p aţ iulu i
dintre intră ri.

30 în colectia de la Arad-Gai, inv. 607-1l13.
31 Acestei picturi îi corespunde şi o icoană împă rătească din colectia
Arad-Gai, inv. 747.

Icoană ,

secolul al XVIII-iea,

provenită

de la Poienari

rămas din zestrea ei36. Ele au fost realizate de zugravul
Constantin în mai multe popasuri artistice la Poienari37.
Cel mai vechi este marcat de una dintre icoanele Mariei
cu Pruncu138, în care constatăm surprinzătoare analogii
cu reprezentarea de la Hălmagiu a zugravilor Gheorghe şi
Radu , de peste munţi. I se alătură icoana arhanghelului
Mihail, pe spatele căreia a fost o pisanie din care s-au
dezlegat semnele deceniului şapte al seco lului al
XVlll-lea39.

Satul Tisa
Biserica Sf. Apostoli40

Succede, de aproape trei veacuri , lă~1şul străbun al
aşezării de „Crânguri ", cu iz de brad . Vârsta i se
citeşte în răbojul sculptat al intrărilor, în ş irurile de cruci
piezişe (simbolul cel mai timpuriu al s~~relui) , de
romburi, de dinte de lup, în „vârtelniţele" timpului.
Câte opere43 asemenea au fost nimicite din zelul
înnoirilor? Podoaba de pictură a începutului îşi află
mărturie într-o unică piesă ce reprezintă o sinteză a
„ Judecăţii de Apoi ", cu Isus pe tron, având de-a dreapta
ca intercesori un arhanghel , pe Maria şi pe părintele
Zosima44. După mijlocul secolului al XVIII-iea activează

loneşti. Pictură murală

Satul Poienari
Biserica

dispărută

Monument istoric prin H.C.M. 116g~1955 , poziţia
1794, obiectivul nu mai există din 1928 · Datorăm lui
Coriolan Petranu imaginea fotografică a acestuia, în
puzderia crucilor tradiţionale, cu bârnele aparente ,
acoperişiul de şiţă , coborât la absidă şi din care, pe vest,

se înalţă clopotniţa, cu foi şor, în console şi fleşă . I s-a
consemnat, cu acel prilej, forma dreptunghiulară , de plan
cu absida decroşată , semicirculară, ca ş i unele aspecte
din programul iconografic33. Despre vechimea lăcaşului
pare a fi edificatoare mărturisirea: „inscripjia de la
Poenari nu am fost în situaţia de a o descifra" 4. Pe ce
element era înscrisă nu putem şti , poate pe cadrul
sculptat al peretelui spre naos. El se identifica, desigur,
cu cel înregistrat în 1760-1762, cu obştea de 95
familii35. Preţioase icoane, evo~ând pictura murală, au

32 A fost înlocuit în 1928- 1930, prin cel actual, tot din lemn, fă ră
valoare artistică , la turnul că ruia s-a refolosit o parte din materialul vechi, cu
urme de pictură , ci. R ăspun s ul parohiei 1111987, la adresa Episcopiei de
Arad ~~05/1987 , la cererea noastră.
C. Petranu , op. cit„p. 13, 16.
34 Ibidem, p. 8.
35 V. Ciobanu, op. cit„ p. 667.
36 Jn colecţia Arad-Gai, inv. 182- 187.
37 Trei dintre piese reprezi ntă Maria cu Pruncul , două pe sfântu :
Nicol~~ una pe Arhanghelul Mihail.
lnv. 185.
39 Cel reprezentând anul , din ace l deceniu , fiind cu d esăvâ rş ire
c urăţ~

OMonument istoric prin H.C.M. 1160/1955, poziţia 1795.
41 Tr. Mager, op. cit„168-169.
42 Acestea, simbol al scurgerii vremii, marchează soclul intră rii de pe
sud , la cel de pe vest, spaţiul respectiv a ră mas nedecorat. în prag ul de sus
se observă o cruce lân gă ş iraguri de triunghiuri, amintind compoziţia de la

TiuleşJ~(Hunedoara) .

C. Petranu, op. cit„p. 12.
44 Icoa na, în colecţia de la Arad -Gai , inv. 763 , păstrează numai
fragm entul descris, partea stâ n gă fiind complet c urăţată .

Biserica de la Poienari (dup ă C. Petranu)

Biserica din Tisa (după C. Petranu)

55

http://patrimoniu.gov.ro

Biserica din Ti sa. Înfăţ i şarea
actu a l ă

Tisa.

I c oa n ă

de la tâ mpl ă (friza prasnicelor)

Ţă rm u re .

la Ti sa zugravul Iosif, căr ui a îi15riguim câteva icoane
dintr-un regi stru î mp ără t esc . ln 1795 , zugrav ul
Constantin r ea l ize a ză o nou ă t â mpl ă, icoanele
împ ă r ă t ~s.ti , inclu siv cea de hram, p ăs tr â ndu - i
amintirea 0.
în secolul trecut, pe la 1820, biserica a fo st reparată,
cu care ocazie s-au operat modifi căr i. Pentru l ă rgirea
sp aţ iului , p e r e ţii lung i ai nave i au fo s t ~ut aţ i spre
exterior, rez ultâ~~ astfel decorul altarulu i4 (poligonal
cu cin ci latu ri) , Şa n t i e rul aducând prejudicii grave
picturii murale , datorate lu i Iosif sau lui Constantin , se
e xe cută o alta nou ă , 1846, de Ioan Demetrovici zu gravu l
„cu cheltuiala satului", după cum co n se mn ează pisania.
Este înloc uită ş i tâmpla, un i m pun ător chivot sculptat, cu
45 Colec\ia Arad-Gai, inv. 204-205.
46 Data 1 nscrisă pe icoana Mari ei cu Pruncul.
47 între decro s şi peretele de nord şi , respectiv, cel de sud al altarului
s-a l n~egpu s câte o bâ rnă ve rti ca l ă , Indici ale l uc răr il or menţ i on ate .
lnit ial, în pre lungi rea navei. Deas upra lui este o bo lt ă
semicili ndric~ inte rsectată cu trei fâşi i curbe. Naosul este acoperit în leagă n ,
iar pronaosul cu tavan drept.

colonete ş i potire, pre z intă , în registrul superio r, cru cea
R ăs~gniri1 ş i moleniile, pictate de ace l aş i zugrav.
ln 1925, C. Pe4ranu g ăseşte pe a c operi ş ul biseri cii
învelitoarea de şiţă 9, recent înlocuită prin cea de tablă ,
in clu siv pe clopotniţ a cu pavilion baro c şi fle şă
t radiţional ă .

Satul

Tărmure

Biserica' Sf. Arhangheli50

Este a şezată pe „Tă u B ădului ", o altă _pa rte de hotar
indicând prin toponimicul „sub b ise ri că" 51 vatra vechii
bise ri ci. Au fo st sacrificate portalurile (de la sud , şi la
49 Imagine fotog rafică, în op. cit.
5~ Monument Istoric prin H.C.M. 1160/1955, poziţia 1796.
5 Tr. Mager, op. cit„ p. 170.
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Vedere sud-vest

vest), sc ulptate pe motive s tr ăvec h i ş i cu in sc ripţi a
săpată-n prag. Vremea ridi cării52 , cuprin să în cel de al
XVII -iea veac, c ontinu ă să o s u sţin ă : micimea p ereţ ilor ,
form a de plan a altarului , în prelung_lrea nave i, cu
parti cularitatea arha ică a unghiului în ax53, îmb i nă rile în
c o a d ă de râ nduni că , dar mai ales cele la jum ătatea de
lemn ,,în obezi", asemenea ce lor de la Mintia. El ev aţi a
interiorului cup rinde: un tavan peste pronaos, cu grinzi
puternice suprapu se , al că ror capete răz b a t în naos
(dovada m o difi că rii surve nite, r e nunţ a r ea la bolta
c omun ă). î n că p e r e cu bolt ă în l ea g ă n ; o bolt ă
s e m ic ilindri că ş i trei fâ ş ii curbe peste altar.
52 Jn co n sc ripţia lui Bucov, care pri lej uieşte cea de-a doua semnalare
a aşe zări i , prima fiind 1439 (cf. C. Suciu, op. cit„ li , p. 211 ),
l ăcaş ul de cult este omis (cf. V. Ciobanu, op. cit„ p. 667)
53 ]n pla n şa cu desenele privind biserica din Ţărm u re, cupri n să în
lucra rea lu i C. Petranu, op. cit„ planul dreptunghiu lar, cu abs ida în
prelungire po li gona l ă cu trei laturi, nu este cel real.
d oc um e ntar ă

HĂLMĂGEL

Satul Luncsoara
Biserica Sf. Gheorghe 1
Luncşoara .

Vedere nord-est

Ţă rmure . Icoa nă ,

Pictură

secolul al XVIII-iea

Este atestată de conscripţia anilor 1760-1762,
pentru 63 familii2 izvorul deţinând , din ceea ce se

cunoaşge până acum , ş i cea dintâi menţionare a
aşezării . Născut în baza unor drepturi străvechi , ale
populaţiei au4ohtone , asupra pământului defrişat , satul
de crân guri a rămas în afara orbitei de interes e a
vreunei cangelarii . Restaurare a şt iinţifi că a

din altar, secolul al XIX-iea

monumentului ar furniza, cu certitudine , date despre
anterioritatea consemnării lui istorice. Straturile de
tencuial ă de pe bârnele exterioare ascund eventual
elemente arhai ce: luminatoare, cadre de u şi sculptate ,
brâu median , precum ş i pe cele ce confirm ă mărirea
s paţiului , indi cile observându -se deja. Dincolo de
intrarea în naos, spre dreapta, se păstrează , la exterior,
capătul primazului (peretelui desp ă rţitor dintre pronaos
ş i naos). Se deduce astfel că vec hiul pronaos a fost
cuprins în naos, pereţii alungindu-se pe vest, pentru o
nouă compartimentare . în acest caz putem afirma că în
vremea de ~ceput spaţiul interior a fost acoperit cu o
boltă unică . Forma pereţilor este dreptunghiulară, cu
altarul , în continuarea navei , poligonal cu trei laturi, dar
nu este exclus ca acelaşi traseu să- l fi urmat, iniţial , şi
capătul de vest. Perechil e de console , cu cioplituri
paralele , susţin cosoroaba, alăturată a streaş inei largi.
Straturile de tencuial ă de pe s uprafaţa interioară a
bârnelor, inclusiv de pe tavane, tăinuies c probabil
resturile unei picturi murale. Compoziţiile pictate pe
tencuial ă, spre sfârşit de ve ac XIX, poate de Ioan
Demetrovici , sunt afumate .
Lucrările presupuse privind amplificarea l ăcaşu lui se
încadrează în cea de a doua jumătate a secolului al XVIIIiea, atunci când , renunţându - se la adăpostul separat,
pentru clopote, i se statornicise locul peste pronaos, şi

Luncşoara . Detaliu
şi ştreaşină

console

~ Monument istoric, prin H.C.M. 11 60/1955, pozitia1798.
V. Ciobanu, op. cit., p. 667.
3 C. Suciu, op. cit., I, p. 368.
4 Tr. Mager, op. cit„ p. 154- 155; George Manea, Elemente pentru
definicea zonelor etnografice ale judeţului Arad, în Ziridava, X, 1978, p. 774 .
0 în 1985 s-aufăcut lucrări dereparatii.
6 în structura actuală acoperirea cuprinde: tavan drept peste pronaos,

în l ea g ă n , peste naos, iar pestealtar un semicilindru Intersectat cutrei
curbe.

boltă
fâş ii

Tradiţia a transmis ştirea că lăcaşul a deţinut sute de
ani prima lui ico a n ă . Ea poate fi identificată , s usţin â nd
astfel tradiţia , în piesa cu legendele în limba slavă,
reprezentând o sce n ă centrală, respectiv Voscresenie
Hristovo (Învierea) ş i altele laterale , amintind dintre
acestea: Blagoveştenle , Cina din Mamvri54.
Din tâmpla realizată de Constantin zugravul a rămas
registrul împărătesc55 . În 1870, Ioan Demetrovici
pictează lăca ş ul , acesta fiind din ceea ce cunoaştem ,
ultima sa lucrare.
Acoperişul unitar pe conturul pereţilor , clopotniţa
scundă, cu un mic bulb , ambele sub învelitori de şiţă,
întregesc farmecul valorosului monument.

54 Se află la Arad-Gal, provenind din lotul Icoanelor strânse pentru
expozitiadeobiecte bi sericeşti lnit lată în 1936.
5'5 AduslaArad-Gal, inv. 159-162 (Icoana dehram reprezentându-l pe
Arhanghelul Mihail).
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când clopotnija cu două foişoare îşi făcuse apariţia în
satele apuseni or (Brăzeşti, Sartaş , Curechiu). Clopotniţa
de la Lunc ş oara , prin svelteţea siluetei, prin
suprapunerea foişoarelor , pe arcade?, prin săgeata
fleşei, adaugă har artistic în peisajul uimitor de pitoresc
al plaiurilor.

Satul Luncsoara - ~osdoci8

Biserica Sf. Arhangheli

bătrâne . Capetele cosoroabei ca şi ale grinzi lor
(pereţilor despărţitori) prez intă numai crestături drepte.

!orii

Despre activitatea unor zugravi la Voşdoci, des~'if
pictură murală şi tâmplă stau mărturie câteva piese .
Una dintre ele este icoana de hram, cu arhanghelii Mihail
ş i Gavril, realizată de penelul devgnit atât de familiar al
zugravului Constantin . D alta 1 este rodul unui alt
zugrav, din al XVIII-iea veac, calităţile artisticeapropiindu-o de tâmpla de la Groşeni , dar şi de pictura

'

Ridică din puci de vedere istoric şi artistic aspecte
ase mănătoare ctitoriei /uncşorenilor, făci ş i acesteia îi
su nt îngr?qate bârnele în tencuială . Dimensiunile
pereţilor
de plan dreptunghiul ar, cu altarul în
prelungirea nave i, poli~~na/ cu trei laturi , corespund
unui l ăca~ de veac XVII . Are o singură intrare, pe sud
(a că rei largime exclude existenţa cadrului originar) dar

Biserica de la Sârbi

(după

Satul Sârbi
Biserica

dispărută

Cercetată, în 19~i19, ea a fost declarată în absenţă
monument istoric , căci în 1927 fusese dus~~i
refăcută la Mermeşti , unde şi-a închei~ existenţa .
Localnicii păstrează ştirea că avea pictură 2, iar !!!frarea
lui C. Petranu îi reţine imaginea de ansamblu , sub
pitorescu / învelişului de şiţă şi al clopotniţei cu fleşă .

C. Petranu)

Luncşoara-Voşd oei .
Vedere sud-est

Detaliu,

i coană ,

secolul al XVIII-iea de la

Luncşoara-Vo şdoci

Satul

Tâ rnăvita

Biserica dispă ruta

A preluat, în pragul secolului al XVlll-lea24, trad~~
de cult, din lemn, din cnezatul lui Nagomir ,
reprezentân d-o până în 1938, câ nd a fost demolat ă ,
pă răsind~-i :s e ş i amplasame ntul pe dealu l cu
morminte 6. lnfăţişa planul dreptunghiular, cu ~sida , în
prelungirea navei , poligonală cu ci nci laturi , pereţii
fi ind laolaltă sub acoperişul unitar, pe ale cărui
p ovârnişuri se întindea ş i ţa. C l opotniţa di n fo i şo r în
console ş i coif atingea înălţimea inci ntei păduroase2tl.
lăcaş ului

proscomidiei de la Să l i ş te (Arad) , cu se mn ătu rile
zugravi lor Filip erei ş i Nicolae. Starea di lonservare a
picturii u ş ilor împărăteşti de la Voşdoci _ face difici l ă
atribuirea ei unuia sau celuilalt zugrav. ln 1870, lofg
Demetrovici din Timişoara î mpodobe şte cu pictură
întreg lăcaşul. Se păstrează pisania , cu datele
evenimentului , pictura tâmplei , cu registrul împărătesc
direct pe perete, se păstrrfză chivotul sculptat ş i pictat,
restul dispărând , în 19861 .
în 1925, Coriolan Petranu află lăcaş ul de la Voşdoci
contopit cu natura înconjurătoare. Acope ri şul în pante
abrupte , marcate de muchii , învelitoarea de ş i ţă ,
c lo ~ ot niţa cu foişor deschis ş i coif §e profilau pe
înălţimea înverzită. Cu ţiglă pe acoperiş 1 , cu clopotnita
sub tab l ă , monumentul s-a înstrăi rat de sine ş i de
farmecu l locului.
Am reţinut fotog rafia document liin lucrarea lui C.
Petranu ş i imaginea casei tradiţio n a l e de la Voşdoci cu
p ivni ţă în panta terenului , tâ rnaţ pe r il aştri de p i atră şi
înveliş de siţă .

2

13 în colecţia de la Arad-Gai. inv. 151H58.
14 Maria cu Pruncul, inv. 156.
15 Ajunse în colecfia adă postită în casa din incinta monumentului de
veac ~~ III , de la Hălmag 1u .
C. Petreanu, op. cit. , p. 8.
17 Câ nd a fo st din nou te ncuită , inclusiv tavanele (cel drept. al
pronaosului, bolta în l eagăn, a naosului, ca ş i t âş iil e ce se suprapun peste

pot exista urmele alteia. Perechile de console de pe est
cu crestături drepte până la cea puternic lobată
(sugerând fo rma „cap de cal") le aminteşte pe cele de
Bacea, Sulighete (jud. Hunedoara), pe cele de la alte cti7 Primu l loişor a avut arcade le pe slâl pi sc ulplaţi , di n aceştia
numai unul.
8 Fost sat. cu o primă menţiune documentară din 1561 (cf. C. Suciu,
op. cit., li, Bucureşti, 1968, p. 257). con topit, din 1909, în Luncşoara (cf.
Tr. Maoer, op. cit., p. 154- 155).
9""~onument Istoric prin H.C.M. 1160/1955, poziţia 1800.
1 Situaţia în care o cercetează şi C. Petranu, cf. op. cit.
11 Nava, de 6,80/3.95 m.
12 Oricum, vechimea aşeză rii şi arhaismului constru cţiei de cult acuză
omiterea sa din co n scripţia lui Bucov (ci. V. Ciobanu, op. cit., p. 667).
păstrăndu·se

altar) fbz~~r~~~!i.
C. Petranu , op. cit., p. Din păcate nu dă informaţii despre ea.
Opoziţia 1799.
21 lncepută , cândva, în pragul secolului al XVIII -iea, fiind edificiul de
cult înregistrat de Bucov, la obştea de 50 familii, cf. V. Ciobanu , op. cit., p.
667.
22 Răspunsu l parohiei la adresa 1405/1987 a Episcopiei de Arad.
23 Pereţii sunt te n cuiţi , forma lor fiind asemă n ă toare celor din
Lunciif'ra, cu absida poligonală în prelungirea navei.
A lost co n st ruit ă în 1700, conlorm datei de la parohie. O
înregistrează Bucov, ci. V. Ciobanu , op. cit., p. 667 (numărul de 2 familii
fiind ~g reşeală) .
M e nţionat , la 1525, cf. D. Prodan, op. cit., p. 61.
26 Din răspunsu l parohiei, la adresai 405/1987 a episcopiei Aradului
se ad~l)ll ă că materialul a fost vândut pentru construirea unei ş uri.
După desenul din lucrarea lui C. Petranu, op. cit.
28 Desc risă după imaginea fotografică din lucrarea citată a lui C.
Petranu.

19
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Biserica de la Tâ rn ăv iţa

(după

C. Petranu)

Detaliu din icoana cu patru scene , secolul al XVIII -iea,
provenită de la Ţohe şti

Icoan ă,

secolul al XVIII-iea, provenită de la Tâ rn ăviţa

Era vremea când poposise la Tohe şti şi zugravuHosif,
căt re care ne îndreaptă gândul icoa na Deisi s , cu
zapisu l platnicilor33 din 1773.
~~Co lecţia Arad -Gai, inv. 171.

Satul Tohesti

Biserica' dispărută

Din

A fo st demola tă29 la numai câţiva ani dup ă
cercetarea ei de către C. Petranu , care, ne trans~~e nu
numai un ele sce ne din programul iconografic , nu
numai imaginea de ansamblu a p e reţi l or , din bârne
aparente, cople ~ ite de masivul turn cu forme baroce, dar
ş i pe aceea a !amplei, datată 1796, pe care o înscriem
printre meritoriile rea l i ză ri artistice ale lui Constantin .
Des amintitul zugrav fu sese ~i cu vreo dou ă decenii în
urm ă la Toheşt i , dovada fiind câteva icoane
îm părăteşti31 , ce completau, probabil, o veche tâmp lă .
29 Jn 1928- 1930, parte din material recuperându-se la co n strucţia
celei noi tot din lemn . Fusese înă ll ată în 1733, după cum se păs trează în
istori?J~ parol1ie1.
C. Petranu, op. cil., p. 13, 16.
31 în colec[ia de la Arad-Gal, inv. 177- 178, 180- 181 . o menţionăm pe
aceea împărţit ă m patru, cu repreze nt ă rile : ls. Hs„ Maria cu Pruncul, un
sfâ nt militar, arhanghelul Mihail.

p ăca t e

greu descifrabil.

HĂSMAS

Bise'rica dispă rută

Exi stentă în 19291 , este în l oc u ită după cinci a11i. Pe

dveră era o pisa nie din secolul al XVIII -leal _ în

gos p odăria casei parohia le o îngrăditu ră de ş o pr u
cuprinde scânduri cu resturi ce evocă o p i ctură de bun ă
factură.

Icoan ă împă rătea scă

de la Agri ş u Mic, secolul al XVIII-iea

Tipologic se înscrie într-o formă arhaică şi deosebit
de se mnifi cativă pentru arhitectura în lemn, a românilor:
formă d ată de traseul poligonal cu trei latu ri al
pronaosului ş i de cel al altarului decro şat, cu cinci laturi.
Cu prilejul reparaţiilor s-au adus modific ă ri , pierzându-se
elemente valoroase (cadrele sculptate ale intrărilor) , prin
tencuirea pere~l or la exterior şi interior (desigur, peste o
pi ct ură veche) . Dintr-o tâm~l ă de la finele secolului al
XVIII -iea se conservă icoane , al căror autor întâlnit în
zonă , (la Gurba) se remarcă prin expresia vioaie a ochilor
rotunzi , p l ină de tandreţe . Menţionăm , în mod deosebit,
reprezentarea Hodighidriei, în care Mama şi Pruncul au
obrazurile a~pite .
Lăcaş u l , pe un deal la capătul de nord al satului, se
afl ă în stare rea de conservare , eventualele lucră ri de
re p araţ i e sau refacere se imp un a avea, în atenţie ,
descoperirea elementelor origi nare de teh n ică şi decor.

Satul Agrisu Mic
Biserica Adormirea Maicii Domnulu i3

/' fost ridicată în prima parte a secol ului al XVIII iea , data ante que m, 1758, furnizâ ng-o epitaful cu
p i ctură de tra d iţ i e bi za ntin ă cu iz popular .

Satul Botfeiu
Des pre l ăcaş u l de aici , cu frag mente de p i ctură ,
probabil din 1861 , ~e com unica în 1929 intentia aducerii
lui în sat de pe deal .
'

Biseric a din Agri şu Mic
(după C. Petranu)

1C.Ibidem,
Petranu, Bil10r. Bisericile de lemn, p.8.
p. 29.

Biserica de la

Ţoheşti (după

C. Petranu )

3 Nu a fost prin să în evidenţa monumentelor Istorice.
4 în inventarul comisiei ungare a monumentelor este consemnat anul
1750, ci. C. Petranu,op. cil., p. 31. A existat, desigur, un cadru sculptat, cu
inscrig\ie.
Clopotul are in sc ripţia: „S-au făc ut pe seama bisericii din Agri şu Mic
1792".

6 Pictura de pe tencuială este târzie.
7 Rama lor are sus forma curbă. Reprezin tă pe Sf. Grigore, Sf. Vasile,
Botezul Domnului, Maria cu Pruncul, ls. Pantocralor.
8 Acoperişul clopotniţei scunde are forme baroce.
9 C. Petranu, op. cil., p. 9, 19. 30.
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Satul

Comănesti

Biserica dispăruti1 O

Avea o form ă de pl an aparte , dr e ptu rig ~ iul ară ,
prezentând d ec ro ş numai pe latu ra de sud 1 1. ln lipsa
c on stru cţ iei , afirm aţ i a că iniţia l a avut a b s id ă p ătrată (la
decro ş ul de pe nord re nunţâ ndu -se în scopul obţ in e rii
unui s p~~~ pentru dulapul-proscomidie) ră m â n e numai
o ipoteza .

Satul Urvisu de Beliu
Biserica Sf. Arhangheli

A fost propu să pentru în ă lţaH a sa cea de a doua
a secolului al XVI 11 -lea . Pe iconostas sunt
înscri se a n~ I 1871 ş i numele pictorului Todor Tocariu
din Nicula 1 . Pict~5a murală , din 1878, este pe seama lui
Vasile din D ă bâci
Din ani i '50 provine învelitoarea de
ţiglă (în locul şiţe i) 16.
j um ătate

1Oîn 1971 s-a ridicat una de zid.
11 C. Petranu, op. cil„ pi. LXXXI.
12 Se menţionează că deţi nea o Icoa nă valoroasă ca şi faptul că avea
coi ful 8opot niţe i zugrăvit cu roş u (C. Petranu , op. cit„ p. 17, 22) .
1 C. Petranu, op. cil„ p. 31.
14 Ibidem, p. 30.
15 Fişă . serv. tehn ic al Episcopiei Aradului.
16 Idem. Din fişă poate rezulta că biserica există . Nu a fost ce rcetată la
fa ţa locului.

Fragment din pictura mura l ă de la N ăd ă lb e şti
Petranu)

lgnesti

Biserica dispărută 1

Ico a n ă proven ită

de la lgn eşti , secolul al XVIII -iea

Înfăţişarea, dimensiunile mari, în lungime ş i în ălţime ,

( după

C.

sporind regretul di s p a riţ ie i sa u refacerii lui. Marca ,
probabil , vatra sătească ce o înlocuise pe cea veche şi al
că re i toponimi c este „la ţ intirim " ".
11 Oe. Mândru\, El. G ră mescu , A. Ardeleanu, op. cit„ p. 185.

straturil e de te n c ui a l ă erau rezultatul etapei de refacere
radi ca l ă , din pragul secolului nostru , al celei vechi. Era
re zerva c u ve nită, act i vităţi de la mijocul secolului al
XVIII -iea a lui David zugravul de la Cu rtea de Arg e~.
Icoana cu reprezentarea In ă lţă rii „Vâsneseni4 Hristovo ',
are pe ram ă precizarea „Hram ul Sf. biseri cii"

Satul Minead
Biserica Sf. ArhangheliP
D at e ază , probabil din secolul al XVIII -iea, în forma
de re p a raţi il e radicale, din 1902- 1905. Este de. plan
dreptunghiular, cu absida d e cro şată , poligon a l ă cu cinci
laturi. Bolta naosului este s emwilindri că, retrasă pe o
g rind ă , cu profile, peste pronaos ş i ~ lta r aflându-se câte

dată

un tavan drept.
În patrim oniul monument ului un chi vot pi ctat,
p rez intă urm ătoa rea însemnare din 1855 „„ . s-au d ă ruit
de F loruţ M a riuţa din Buteni".

Satul

PLESCUTA

Biserica dispărută

Despre acest monum ent C. Petranu con semna :
„ bi se ri ca din Pl e ş c ut a ca re ac um un an a fost
fotograf~ată ş i re produ să în lucrarea de faţă, azi nu mai
e x is t ă " . Se m e n ţ ion a , dup ă o înse mnare, că a fo st
ri d icată în 1825, din lemnul ctitoriei anterioare, dar după
imaginea fot og rafi că , ce i ndi că un monument de veac
xv111 2, este posibil să fi fost s upu să atu nci numai unor

Biseri ca din

Pl e ş c uţa (după

C. Petranu)

Nădălbesti

Biserica dispărută'

Vatra vech e a sa~l u i
„ Morminţi " ş i „ Fâ n aţe " .

se

g ăs e a

la locurile numite

L ă c aş ul , din pictura că r~i a C.
„ Jud e c ă ţii de Apoi " , era

Petranu a se mnalat
propu s în 1938 la
repara ţii de cătr e Comi sia Monum entelor Istori ce secţia Transilvania9.

tem a

Biserica din l g n eşti , în vara anului 1986

de plan dreptunghiular, cu absida altarului , d ec ro şată ,
p o ligon a l ă cu cin ci laturi . S-a p ră bu ş it în prim ă v a ra
anului 1986.
Printre cele cât~va m ă rt u rii ce au s uprav ieţ uit , dou ă
remarcabile icoane , a că ror p ictură ~ e c es ită st ră d a ni i
s u sţ i n u te pentru stabilirea p ate rnităţ ii , le atribuim , cu
1 Ji este se mna lată existenţa , fă ră alte date, de C. Petranu, Bisericile de
lemn din judeţul Arad, p. 5.
2 în co l ecţia de la Arad-Gal din lotu l expoziţiei din 1936, inv. 786-787.
3 P rezi ntă analogii cu o icoană a arhanghelului Mihail, de la l osăşel , cu
o alta, pe a c e e aşi te m ă , din fondu l vechi de la Arad-G al, cu Icoane le
împărăt eşti de la Ineu. A sem ă n ă r i frapa nte are cu o ic o a n ă de la Hopârta
(Alba), din 1745, pe care am atribuit-o lui Toader, arti stul mu reşan format
sub paleta lui David de la Curtea de Arge ş (cf. I. Crlstache-Panait, Rolul
zugravilor de la sud de Ca rpaţi in dezvollarea picturii romaneş ti din
Transilvania în „S.C.l.A." tom. 31 , 1984, p. 81 - 82, fig. 17) .

Satul Susani
Biserica

dispărută

Elementele comunicate de C. Petranu 10: brâul , în
frânghie, data de 1765 la iconostas (o tâ mpl ă cu pictură
ş i s c ulpt u ră) o rec om a nd ă ca pe un monument valoros,
4 Sigur din secolul al XVII I-le
5 Se mna lată doar ca exi stenţă, de C. Petranu , op. cit„ p. 5.
6 Deasupra acestuia este cl opotn i ţa, cu aco periş barocizat, asemenea
aceluia de la l gn eş t l.
7 Oe. M â n dru ţ , Elena G rămesc u , Aurel Ardelean. Rolul co ndiţii/or
fizico-geografice in evoluţia pop ula ţiei şi aşezărilor umane din judeţul Arad,
în „Zirldava" X, 1978, p. i 85.
B c. Petranu, op. cit„ p. 16. Imaginea transmisă re prezi ntă o femeie la
stâlpul infamiei, cupr i n să de şe rpi, aluzie la pedeapsa femeii care nu face
copii.
9t rhiva C.M.l.T. - I n fo rmaţie de la I. O priş .
1 c. Petranu , op. cit., p. 7, 13, 16.
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1 c. Petranu, Bisericile de lemn din jud. Arad, p. 3.
2 Bucov înscrie un lăcaş de cult şi 45 familii ortodoxe, cf. V. Ciobanu,
op. cit„ p. 667.

Bud eşti.

I coa n ă, secolul
P l eşcuţa

al XVIII -iea,

rămasă

talpa1Dşi cosoroaba streaş in i i. Faţă de navă, absida este
u ş or d ec ro şa t ă prin interm ediul un ei bârn e dis pu se
ve rtical, aceasta ca şi lipsa îmbin ă rilor sugerând în să o
modificare. Bârn ele ce l o rl alţ i p e r eţ i sunt îmbinate în
c o ad ă de râ ndun i că .
Bolta se m ic ilindr ică a n a o s ul~ i a avut un arc
sc ulptat, ce se d escărca pe con sole 1. Peste altar, o
c upol ă , din fâşii curbe, la care se trece cu ajutorul uno r
s up ~afeţe triunghiulare.
ln y92, zugravul Constantin picta registrul împ ă 
rătesc 1 . Dverele sunt aidoma celor de la Bud eşti : cu
sc ulptură în a jur, cu frunze ş i S-uri, în s pira l ă , dova d ă că
a existat ş i aici întreg ul ansamblu al tâ mplei. De fapt
zugravul a stă ruit la Bud eşti , căc i în 1796 se se mne ază
pe spatele unui remarcabil chivot. Succedând unor lu-

Detaliu din structu ra alta rului

de la bise ri ca din

im porta nte lu cră ri de repa raţ ii3 . P e reţ ii , cu bârn ele
aparente, urmau un traseu dre ptunghiular, c,p absida în
prelungirea· navei, poligon a l ă cu cinci l~uri . Registrul
î mp ă r ă t esc al tâmpl ei de la Pl eşc u ţa aprec iem că
a p a rţine c reaţi e i arti stice a zugravului Constantin.

Satul Budesti

Biserica Înăl)area Domnului6

în 1928 se cerea Comisiei Mon umentelor Istorice,
pentru Transi lvania, ca bi se ~ca veche de lemn din
1677 să fie vâ ndută celor din Legb , cerere ce se a prob ă
cu condiţi a reconstruirii corecte . Nu se trece la fapt,
l ăcaş ul d ă inuind pe de alul destin at de ob~t ea
ctitoric ească. Data ridică rii poate fi cea s u s-a mintită , de
secţi a

Bud eşti. I c oa n ă ,

secolul al

XVIII-iea
Bud eşt i.

Bud eşti .

3 Atunci I s-au a d ă ug a t prispa de pe vest şi c l opot n i ţa cu fo rm e
baroca, renova t ă apoi la 1898.
Planul transmis de C. Petranu, op. cit.
5 în colec !ia de la Ara d-Ga l, inv. 126- 130 (l nv. 126, icoana cu
praznice, a suferit lntervenlii). Icoana Pantocratorul ui, p rove n it ă din lotul
expoz!)ional, 1936, are pe spate zapisul platnicei „Flore, muerea lui Vasile
Păsărgă" (familie de baştină din Pleşcuţa, cf. Tr. Mager, op. cit„ p. 160).
Monument Istoric, prin H.C.M. 116011955, poziţia 1801 .
7 Probabil vreun cătu n , căci un sat cu acest nume, în Zarand, nu este
semnBlat de C. Suciu, în op. cit.
Arhiva C.M.l.T. - inf o rm aţie de la arh. Eug. Greceanu.
9 După ace leaşi surse, C. Petranu i ndică anul 1802, cf. op. cit„p.8. ln
răspunsu l parohiei la adresa 1405/1987 a Episcopiei de Arad se co mun ică
anul 1777.

Detaliu de chivot, 1796

Vedere nord-vest

atunci fiin d supus re paraţ i i l or ş i ren ovă ril or . Acestora li
se d ato r ea ză i mpun ător ul turn , cu form e baroce , ce
ră m âne străi n de restul const r u cţi ei.
Înfăţişează un plan de exce pţie , prin forma c urbă a
celor trei latu ri ale altarului , ace l aş i traseu urmându-l ş i
1OAşezată direct pe pă mâ n t cu câte o piatră din loc în loc.
11 Starea de pră bu şi re a bollll a necesitat înloc uirea şi a altor
elemerne.
Este d at a tă Icoana Mariei cu Pruncul, din col ecţ ia de la Arad -Gal
(restul răm â n â nd la monument), ca şi aceea a Sf. Nicolae, cu însemnarea:
„aceas t ă s f â nt ă icoa n ă o au p lăti t Budea Urs diac''. Icoa na de hram
reprezintă pe·sf. Arhangheli Mihail şi Gavri l.
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unde a fost strămutată în 1773. De ~ ea au provenit
icoane semnate de zugravul Constantin .

Satul Rostoci
Biserică dispărută

Monument istoric prin H.C.M. 1160/1995, poziţia
1802. Ridicală în secolul al XVIII-iea, i se adăugasr,un
tâmat pe vest şi o masivă clopotniţă, în spirit baroc . A
fost de curând demolală .

1 C. Petranu, Bisericile de lemn din jude/ul Arad, p. 5, 8, 9.
2 Autorul descoperirii le datează în prea1ma anului 1730, ci. FI. Dudaş ,
Icoane picrate pe lemn de la începutu/ secolului al XVIII-iea identificate m
Zarand, în . Mitropolia Banatului", XXXIII, Hf- 12, 1973, p. 71lf-720. Dat ă
fiind frecvenla regăsire a zugravului Constantin, în ultimele patru decenii ale
secolului al XVIII-iea. presupunem că şi cele de la fermata sunt opera sa.

Satul Tălagiu
Biserica

dispărută

Tradiţia spune că a fost strămutată în patru rânduri,
din patru vetre săteşti , respectiv de la „Laz", . Budf
. Dealu cu Măr" şi cel pe care se află biserica actuală 8_
A fost de fapt o recuperare a materialului lemnos. Planul
pere ţi lor era dreptunghiular cu altarul decroşat
semicircular. Pereţi i laterali fuseseră alungi ţi cu
aproximativ patru metri, peste noul spatbu fiind
amplasată clopotni ţa gre~9ie , cu bulb(f . Ioan
Demetrovici o pictase în 1860 .

ŞICULA

O biserică din lemn a dăinuit până în anul 1870, la
punctu~ denumit „Vanu ". De la ea au rămas cărţi şi
icoane . ~ele din urm ă, în colecţia de la Mân ăstirea
Arad-Gai , necesită conservarea pentru salvare şi
studiere . în pofida stării pre care atrage atenţi.a
frumuseţea picturii icoanei Sf. Nicolae3 de veac XVlll4,
ce se poate datora lui Nedelcu zugravul.

Satul Gurba
De la biseric~ demolată , curând dup ă, 1848 provine
un loţ, de icoane , aparte prin masivitatea blaturilor de
stejar , cât şi prin iconografie, ele reprezentând câte un
Budeşti.

Detaliu din pictura

murală

Icoan ă,

crări de dregere şi consolidare a pereţilor, se execulă o
tâ mpl ă nouă , iar pe pereţi panouri mari de pictură ,
despre care pisania consemnează „ [ ... ) s-au sfin ţit
chipurile vopsite în sfânta biserică la anul 1860 în 2

secolul al XVIII-iea,

provenită

de la Gurba

bi"·

februarie
ctitori fiind cei din q ~amu l de baştină al
lui Bugea . Cadrele uşilor, dintâi , au fost înlocuite
dar motivele artistice vor fi fost asemenea celor de la
Poiana, asemenea constelaţiilor de rozete de pe crucea
de mormânt, din 1812, a diacului Ursul şi a altor câteva
salvate, din bun gând sub protecţia stre~i nii .
Monumentul de. la Budeşti necesita urgente lucrări
de conso~~are-, fără de care existenţa îi este
ameninţală .

Satul Dumbrava
Biserica

dispărută

Biserica din Tălagiu

(după

C. Petranu)

Dat1 ~i'! secolul al XVII I-iea şi avea fragmente de
pictură
. ln 1938 se află pe lista C.M. l.T., pentru
fondu ri de reparaţii.
Biserica din Rostoci

(după

C. Petranu)

în 1931 , C.M.l.T. aproba demolarea bisericii din
pe baza unui chivot în a~~I 1800,
cerându-se păstrarea unui antemis de la 1736 , a unui
scaun episcopal, a unei r~de vechi şi a chivotului lucrat,
în 1800, de preotul Sirca .
Tălagiu , d atată

13 Este interesant de subliniat că numele apare şi sub forma Budea şi
în aceea de Bugea, asemeni cu denumirea documenlară a satului, ci. C.
Suciu
cit, I, p. 110.
1 Cea de pe sud şi dintre pronaGs-naos (ultima urmând soarta
lntregului perete care a fost desfiintat şi înlocuit cu o balustradă tratorată.
Intra~ de pc vest este u lterioară .
Salul este supus dezafectări i , populatia este în continuă scădere.
16 C. Petranu. op. cil„ p. 8.
17 Imagine fotografică în lucrarea lui C. Petranu, op. ciL
18 Răspunsul parohiei la adresa 1405/1987 a Episcopiei Aradului. Se
adau~faptul că lemnul era aproape carbonizat din pricina vechimii.
Plan şi imagine fotografică în lucrarea lui C. Petranu, op. cil
20 Ibidem, p. 16.
21 Lăcaşul era în mod sigur cel înregistrat de Bucov. cu 93 de familii,
ci. V. ~obanu . op. cil., p. 667
Arhiva C.M.l.T.• informatii de la I. Opriş .

fP·

SELEUS
Satul lermata

Biserica dispărută1
în fiinţă, în 1925, când i se remarcă forma de plan,
cu absida semicircu la ră , este demolată doi ani mai
târziu . Conform datelor păstrate, a fost construită la
începutul secolului al XVI II-iea, într-o vatră veche, de
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chip de muceniţă: Sf.Varvara, Anastasia?, Marina cu
Dracul ş . a . Zugravul , din cea de a doua jumătate a
secolulw al XVIII-iea, putând fi cel întâlnit la Agri ş u Mic
Şi Secaci.
1 Fişă. Serv. tehnic Episcopia Aradului.
~ lnv. 286-296 (pe lemn); 445-446 (pe sticlă) .
lnv. 286.
4 Din ace laşi lot făcănd parte şi prăznicarul „Pogorârea duhului Sfânt"
(inv. '%87).
Col. Arad -Gai, inv. 31lf-324.
6 N eobiş nuit de groase.
7 Mai bine păstrată, dim. o. 79/0,56 m (blaturile icoanelor. din pricina
greutătii , sunt sparte).

SILINDIA
Biserica dispărută

Era aşezată pe un deal în hotarul dintre Şi lindi a şi
Luguzău . A d i spăru t după construirea celei actua~ , din
piatră, în 1882. Materialul i-a fost vândut la li citaţie .
1 Din el făcăndu-~i casă un oarecare I onaş Văsălică (informatii din fişa
de la Serv. tehnic al Episcopiei).

nă, semicilindrică? . Partea de vest a fost mărită cu
aproximativ doi metria.
Stratul de tenc uial ă ascunde, eventual, resturi de
pictură . Pe tâ mp lă, susţi nu tă de colonete, sunt trei
panouri cu p i ctură, din p:îfate deteriorată , în cel de
deasupra i ntrării împărăteşti , fiind zugrăvită tema Deisis
secolul al XVIII-iea cu
într-o compoziţi e frecventă
intercesorii redaţi în întregime .
Lăcaşul , a~ezat pe un dâmb, în ambia nţa cireşilor
uriaşi şi a crucilor, cu braţe trilobate, decorate cu rozete,
este întreţi nut, cu grijă, de comunitatea împ uţi n ată a
satului.

\i

Satul Dud
AJezarea apare sub acest nume, de la apelativul
.d u~?' în prima atestare documentară c unoscută d~
11 6~. Stăvechea vatră, părăsită în veacul al XVII-iea ,
se află pe . Dealul Ghicioara" sau . Dealul b iseric ~~~ unde
a fost biserică de lemn, locul fiind acum împădu rir.
2c. Suciu, op. cit, I, p. 211 .
3 Gos~riile din . crânguri" s-au strâns în vatra actuală. cu biserica
de Pia,jră. din 1775.
Informaţii

din teren,

după

tradi\ia satului.

VÂRFURILE
Satul

Lunguzău

Biserica dispărută
Cu prilejul cercetării din vara anul ui 1925 i s-a
consemnat for'.'-J~ de plan, cu absidă semicirculară.
Intenţia înlocuirii a devenit fapt. în actul de edificare al
celei noi din 21 octombrie 1926 se menţiona despre cea
veche, de lemn, că a fost iniţial pe .dealul viilor", de
unde, ruinându-se, a fost adusă şi refăcută , pe la rn6o.
După demolare materialul i-a fost vândut la licitaţie . în
lăcaşul nou, de zid, s-au păstrat cu aceeaşi destinaţie
valoroasele u~i împărăteşti, din al XVII 1-lea veac, cu
Buna Vestire ş1 evangheliştii, în bogat decor arhite~~ral ,
pictate de Constantin zugravu. Icoanele împărăteşti au
Pridvorul bisericii din

lercoşeni
Uşă împărătească,

Icoa nă ,

secolul al XVIII-iea, de la

lercoşeni

A dăi nu it aici o timpurie ctitorie de piatră, dar
vestigiile ei sunt sub glia atât de răsco lită de oştile
străine . Districtul românesc
Ciuciului (Vârfurile) este
atestat de izvoarele scrise , dar va fi o vreme când
informaţiile refritoare vor fi coroborate cu cele oferite de
arheologie. Lemnul masivelor muntoase a rămas de-a
lungul veacurilor materialul de construcţie al
gospodăriilor şi al aşezămintelor cu destinaţie colectivă,
mărturiile acestei înfloritoare arhitecturi fiind acum rare
dar convingătoare. Puzderia de case bâtrâne a dipărut în
ultimele decenii, de prin toate satele. Amintirea învăţişării
lor în forme tradiţionale este preluată în istoria artei
noastre populare, prin exemple nominalizate. Din bârne
rotun de sa u cioplite, cu un îndrăzneţ raport i ntre
micimea pereţilor şi înălţi mea acoperişului, îşi aveau
stâlpii împodobiţi pe motive străvechi, adesea sporinduli-se farmecul prin urzoaiele, asem~nea sculptate, fixate
sub o intersecţie de console cioplite .

fi

secolul al XVIII-iea, de la biserica
dispărută din Luguzău

Satul Groşi
Tradiţia lemnului deţine prin numele acestei aşezări3
din susul văii: una din statorniciile istorice, numele
provenind de la cel al trunchiurilor de copaci.
Faima lăcaşului de aici poate justifica atribuirea
calităţii de monument istoric (poziţia 1804. în Jista din
1955) , în condiţiile - în care nu mai exista . De la
cercetareg ce i s-a lăcut în 1925 au rămas i nformaţii
p reţioase • îndeosebi aceea privind forma străveche a

Biserica din Groşi (după C. Petranu)

Satul lercoseni
Biserica Adormirea Maicii Domnului2
T rad~ia susţine aducerea ei , în 1751, de la
Chisindia , în locul celei foarte vechi. Nu s~ poate stabili
ce categorie de lucrări i s-au făcut atunci , aspectul ei
actual re~mţindu-se de o renovare în spirit neoclasicist.
Pereţilor li s-au adăugat o suită de pilaştri profilaţi.
Golurile ferestrelor (atunci străpunse) sunt marcate de
cadre străbătute de toruri. Pe faţada vest a fost adăugat
un pridvor, pe stâlpi robuşti , cu capitele, având un
palimar din roşte i e . La interior se regăsesc pilaştrii , ce
nu merg însă până la podea. Lăcaş u l înfăţi şează un plan
s tră v echi , pereţii alta rHlui , în prelu ngirea navei ,
întâlnindu-se pe est, în ax . Iniţia l a avut o bo ltă cornu2 Nu este luată în evidenţa monumentelor istorice.
3 Data a fost sc risă pe tabla clopotniţei (restul acoperişului cu ţiglă),
ală turi de aceea a noii învelitori. 1977. Se spune că a fost p reluată dintr-o
inscristi e.
Cl opotniţa foarte scundă şi îngustă poate corespunde mijlocului de
veac ~VII I.
Uşor văruiţi.

6 Prezintă acelaşi plan cu biserica din Ţărmure.

fost date pentru expoziţia din 1936. în compoziţia
sărbătorii de hram, Adormirea Maic ii Domnului ,
necredinciosul este reprezentat .printr-un turc.
7 Peste pronaos este acum tavan drept, iar bolta semicirculară a
naosului se continuă deasupra altarului, unde se intersectează cu pairu fâşii
curbe
8 Nava măsoară acum 8,70 m/5 m.
9dragul de sus al acestuia este tăiai în acoladă.
1 Pe uşile împărăteşti. cu marginea de sus sculptată, suni zugrăviJi
Apostolii Petru şi Pavel. ln pronaos se păstrează două icoane, cu marginea
de sus în traseu curb, cu reprezentarea arhanghelului Mihail şi respectiv
Gavril, amintindu-le pe cele de la Agrişu Mic. O icoană a rămas din friza
prani'f~ or, pictată în secolul al XVIII-iea.
C. Petranu. Bisericile detemn din jude/ul Arad, p. 4-5.
12 lui Duma Ilie, în preţ de 7800 lei.
13 Piesele se află acum în colecţJa de la Arad·Gai, inv. 782-784.

TÂRNOVA
Satul Chier
A existat biserică de lemn până î~ 1886, pe locul
unde este, acum, fântâna şcolii generale .
1 Fişă. Serv. Tehnic. Episcopia Aradului.

1 St Pascu. op. cil.• I, p. 210. 11, p. 275, 449, 461 .
2 br. Radu Octavian Maier. Arhitectura /ărăneasd în vestul firii.
p. 18, fig. 38, 48. 106.
Tr. Mager, op. cil., p. 134 (Oii anul 1427 pentru o primă mentiune
documentară . C. Suciu , op. cit. , I. p. 272, ii începe semnalarea cu
consc.ppJia lui Bucov.
ln istoricul parohiei nu s-a consemnat anul demolării. Se spune anul
1921 impropriu. 1egandu-l de începutul bisericii actuale. Locul ei exact din
mijlocul cimitirului nu se mai cunoaşte (din răspu nsul parohiei la adresa
1 4~ 987, a Episcopiei de Arad).
C. Petranu, Bisericile de lemn din jude/ul Arad (planşă cu tipuri de
plan, enunJarea unor scene din pictură , p. 15. o fotografie de ansamblu).

Aiad. ~!J79,

63

http://patrimoniu.gov.ro

'I

Icoană , secolul al XVIII -iea,
provenită de la Groşi

supra spaţiului creat executându -se c l opotniţa , cu
moduli baroci . Pereţii sunt tencuiţi la interior şi exterior,
inclusiv consolele, a căror cioplire, cu un profil drept ş i
unul curb, sugerează capul de cal.
Pictura originară a tâmplei nu se mai poate aprecia,
în urma intervenţii l or gin 1964. Seria de icoane a unui
registru împărătesc 1 dezvăluie prezenţa zugravului
Constantin , chipu l Sf . Vinerea Mare de pe icoane de
hram fiind de o suavă frumuseţe .

Satul Mermesti

Biserica disp ă ruiă

în 1925, C. Petra nu cercetează ctitoria de ba3tină14 ,
prilej cu care prinde şi transmite imaginea a doua icoane
împărăteşti_, pe care le putem atribui zugravului
Constantin . ln 1928 este demolată şi înlocuită cu cea
adusă din Sârbi , existând până la mijlocul deceniului
şapte .

pereţilor, cu capetele de est şi vest poligonale. Bârnele îi
erau aparente, iar acoperişul unitar, cu ş iţă , avea stra ş ina
atât de pre l ungită încât era depăşită de roiul crucilor de
lemn. Structura clopotniţei era cea de baştină , cu foişor
simplu. Zugravu l Constantin îi va fi împodobit pereţii ~
tâmpla, căci icoana de hram a arhanghelului Mihail
poartă semnătura sa din 1776.
în deceniul trei necesita reparaţii. Era înscrisă pe
lista din 1938 a Comisiei Monumentelor Istorice, Secţia
pentru Transilvani~ , printre obiectivele prioritare la
ajutoare de salvare . A d i sp ă rut curând dup ă ace astă
d ată .

Satul Lazuri ·
Biserica

dispăru t ă

A fost demolată în 1945 Se afla în mijlocul
cimitirului din crângul „ Roteşti " !! . Trupul lăcaşului era
m ă runt , pierzân~u-se aproape sub masivitatea turnului ,
cu forme baroce , ce-i fusese ad ă ugat.
Măgulicea .

Biserica din Lazuri

(după

C. Petranu)

Satul

Vedere sud-vest
I coană , secolul al XVI II-iea, de la

Poiana. Vedere nord-vest

Măgulicea

Măgulicea

Biserica Cuv. Paraschiva

Ridicată în secolul al XVI II-iea 10 a fost substan)ial

6 în col ecţia Arad-Gai, inv. 744 . Tâmplei de la G roşii din Zarand i·a
ap arţi nut şi Icoana Cu v. Paraschiva, lnv. 745 (ambele din lotul pentru
expoziţ ia din 1936, al ă turi de altele, de la Gro ş i , una dintre ele prăznlc ar cu
legenda în limba slavă putând fi din secolul al XVII-iea).
7 Arhiva C.M.l.T„ informaţie I. Opriş.
8 Răspuns ul parohiei la adresa 1905/1 987 a Episcopiei de Arad.
9 Imagine fotografică în lucrarea lui C. Petranu, op. cit.

re novată la începutul secolului nostru~ 1. Pereţii (de pan

dreptung hiular, cu altarul în prelungirea navei, Pf~igonal
cu trei laturi) au fost a l ungiţi pe vest cu cca 5 m , dea1OEste lăcaş ul din vremea conscripţii lor. Bucov îl înscrie cu 41 fam ilii
ci. V. Ciobanu, op. cit„ p. 667.
C. Petranu , op. cit„p. 8, 16.
12 Nava origina ră m ăsura 8,20 m.

o rtod~~e ,
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Satul Poiana
Biserica Sf. Arhanghel i

Este de neînţe l es cum a rămas în afara legislaţiei din
1955 acest real şi remarczgil lăcaş cu semificative
însuşiri de monument istoric .

Poiana. Detaliu de streaşin ă

talul cu rozete , chenare pe motivul crucii piezişe , al
striului, al dintelui de lup şi vrejului cu cârcei.
Ancadramentul uşii dintre pronaos şi naos a fost
vitregit de pragul de sus, purtător, desigur, al actului de
naştere al lăcaşulu i. Uşciorii sunt străbătuţi de chenare,
pe motivele amintite, de semicercuri şi profile, pe baza
cărora este marcat şi soclul, rozetele păstrându-şi locul
pe capătul de sus. Este important să semnal ă m prezenţa
decorului pe faţa dinspre intrare a soclului (cu striuri şi
triunghiuri - ca la Tiuieşti) , procedeu . căruia i s-au
păstrat numai câţiva marto{~în sate hunedorene. Bolta,
semicilindrică, a naosului
este susţin~tg de un arc
sculptat, pe motive din acelaşi repertoriu , elementul
având darul să confirme vechimea lăcaşului , să - i
sporească valoarea, să evoce meşterul - grindă al caselor
de demult.
în vremea ridicării , zugravii erau rari , pereţii
r ă m â nându - i , probabil ~epictaţi. C. Petreanu îi află
acoperiţi de x~8gravuri 1 , iar cercetarea din 1986, cu
plăci de P.F.L. . Câteva pise a rămas dintr-o tâmplă de
la sfâr~itul secolului al XVllll-lea sau începutul
celuilalt 1.
Lăcaşul a fost considerat dispă rut. Se ceruse ajutor
de reparaţie sau aprobare de demolare. în 1932 C.M.1.T.

I coa nă . secolul al XVI 1-lea, de la Poiana

Poiana. Cadrul

Poiana. Detaliu din arcul

bolţii

intrării

Tehnica de construcţie , tipul de plan, în dimensiunile
l ate , precum ş i toate elementele pe care le vom
nentiuna, îi fi xează ridicarea la mijlocul celui de al XVI 1-lea
•eac1b
Temelia îi este aşezată direct pe pă mânt , cele câteva
1ietre puse la capete nemodificând orânduiala. Iscusitele
mbin ă ri crestate sunt întă rite cu „melci" (pene de lemn
1e care arareori le-am aflat la b ătrâ ne construcţii din
..iunţii Apuseni) . Consolele, ca şi capetele primazurilor,
;unt crestate în trepte. Pe decroşul de sud , un minuscul
uminator, semicircular, cu oblon, constituie primul gol
le fereastră.
înfăţişea ză planul , din vremi imemoriale , al
lreptungh1ului , cu absida decroşată , pătrată . Prispă nu
1re, ideea locului de adăpost fiind transpusă câte unei
1ârne alăturate pereţilor de vest şi nord . Singura intrare
lin afară , pe sud , a fost încoronată de meşteri prin por13 fn genere, în stare rea şi cu unele interventll.
14 c. Petranu, op. cit..
15 Nu a fost luat în evidentă nici pentru lista viitoare.
16 Şi pentru acest obiectiv, ca în genere, C. Petranu transmite un an
•entru edificare preluat din datele arhivei protopopiatului, respectiv 1806

Op. C{~ p. 8).

Pronaosul are tavan pe grinzi ale că ror capete, sub streaşină , sunt
lopllte în trepte. Form a ac tu a l ă a b o lţ i i altarulu i, se mi c ilindri că cu
riunghiuri de colt. a rezultat în urma unor reparatii. lnltlal, lăcaşul a avut o
•o lt ă comun ă . P reze nţa consolelor cre state, la pe reţii d es pă rţitori , pol
on st~ul un Indiciu.
ij Nu lipseşte rozeta, simbolul solar săpat şi pe crucile de morman!.
ln vechi exemplar, dintre acestea, este adăpostit pe decroş ul de sud , de pe
a d e~~frâ ndu-se mia şi suta secolului al XVIII-iea.
C. Petranu, op. cit„p. 16.
20 Cu decor pictat, lucrare executată de cooperativa varturile prin
iaist~~I Nichita.
2 Icoana de hram a arhanghelilor Mihail şi Gavrll; cea a Sf.Nicolae,
u capete de dragon la carja episcopală, asemena celor din sculptura uşil or
npărăteştl . Blaturile unor icoane, cu rama în grosimea lemnului, nu mal au
Ici urme de culoare.
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considerându-se în faţa faptului împ linit, îl în cuviinţează,
cerând în baza raportu lui întocmit de C. Petra~ să se
păstreze uşile , arcul crestat al bolţ ii , xilogravurile .
în 1972, cu cheltuiala obştii , monumentul a fost din
nou reparat şi spre lauda acesteia ctitoria nu şi-a pierdut
farmecul , şiţa învă l uind protector pantele abrupte ale
acoperişulu i , ca şi c lopotniţa modestă .
Pe o bârnă a peretelui de nord sunt incizate nişte
forme geomet rice , ele sunt sem ne de meşteri, ale
marilor meş teri rămaşi anonimi.

Satul Vidra

Biserica Sf. Cozma şi Damian23 _

în satul risipit pe „crânguri "24 succesiunea

lăcaşului de lemn a fost neîntreruptă25 , cel existent
fiindu -i ultima verigă . Este pe un dea l, în afara
g ospodării l or, în tovărăşia unui uriaş stejar, „monument

(sugerând frânghia răsucită). Nemaiavând nici un prri,ci
originar, edificiul nu mai are nici inscripţia începutului2 ,
ce consemna, fără dubiu, un vă leat al sfârş itului de veac
XVII. O datare enteq uem a să p at-o un cunoscător de
s lovă , pe o bârnă în stâng a intrării : „c iumă 1738".
Răscolitoare prin laconi smul ei, înse mnarea evocă
în spăimâ ntătoarea ci um ă, pe care zug ravul o trece în iad,
printre dam n aţi , iar mânuitorul condeiului îi menţionează
ravagiile pe file de că rţi.
Acefta este lăcaşul înregistrat de Bucov pentru 71
famili i2 .
Reparat, din vreme în vreme, a pierdut, de fie care
dată , câte ceva din formele şi podoabele de început. La
refacerea acoperi rii interioare (a lcătu ită din: tavan drept
peste pronaos , bol t ă în leagăn , peste naos ;
semicilindrică , intersectată de un timpan, pe est, retras
pe o s uprafaţă p l an ă peste altar) s-au refolosit laţuri pe
care se observă urme de pictură, sunt poate din f2sa de
lângă altar, sau din pictura de la 1851 a tâmplei . Se
re nun ţase atunci, la mijloc de veac, la ansamblul pictat
de Constantin zugravul şi din care se c ons e rvă între g

Icoană ,

Vidra . Vedere de nord-est

al naturii". Bârnele pereţi lor (de plan dreptunghiular, cu
altaru l în prelungirea navei , poligonal, cu trei laturi) sunt
imbinate în coa d ă de rândunică, consolele fiind crestate
pe profile drepte şi curbe. Au fost desfiinţate cadrele
i ntrărilor (cu ace laşi amplasament ca la Poiana) , pentru
va lenţe l e lor artistice fiind m ărt u rie nu numai cele de la
Poiana, dar şi brâul puternic profilat şi răzbit de striuri

registrul împărătesc29 , din care sem nalăm icoana de
hram cu „ Sfi n ţ ii fă ră de a rginţi vraci, Cozma şi D ă mian ''.
Şantieru l din 1965 a ridicat ~melia pereţi lor pe soclu
de piatră , şi-a făcut clopotni ţa3 , ce n~ seamănă de fel
cu cea originară, de secţiun e poligonală 1.
Monumentul, în izolarea sa, păstrează memoria unei
bătrâne vetre săteş ti , a „Vetre i de jos" , din jurul
stejarului.
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secolul al XVIII-iea, provenită de la Vidr

22 Arhiva C.M.l.T„ 1932, informatle I. Opriş.
23 Monument istoric prin H.C.M. t 16011955, poziţia 1805.
24 Tr. Mager, op. cit„ p. 176; George Manea. op. cit„ p. 775.
25 Prima mentiune d ocumentară şti ută a aşeză rii este din 1477, cf. C
Suciu
cit. , li, p. 247.
2 C. Petranu menţione ază în a cestă pri vi nţă ex i ste nţa la exterior
datei de 1734, scrisă cu negrea l ă (cf. op. cit„ p. 7), pe care noi nu am aflat
o. Spune, de asemenea, ca din datele din arhiva protopopului Halmagiu,
fost e~gicată în 1771 (cf. Ibidem, p. 9) .
V. Ciobanu , op. cit„ p. 667 (trecut gre ş it Vlka, în loc de Vidra)
28 C. Petranu , op. cit„ p. 7, 16. Tâmpla actuală este din 1974, c1
plctur~ de preotul Mitroi de la Tisa.
9 Colectia Arad -Gal, lnv. 108-111 ; iar Icoana Pantocratorului am aflat
o la nlflfum ent, în podul clopotnitei.
De sectiune pătrată .
31 A c ea stă alterare de stru ctură s-a putut con stata numai prit
asuprapunerea imaginii, de acum, a monumentului peste aceea din lucrare;
tul C. Petranu, op. cit.

gp.

