
OBŞTEA TRANSILVANĂ, CTITOR DE CULTURĂ ŞI DE ARTĂ 
(SECOLUL AL XVIII-LEA) 

Când, spre s fâ rş itul secolului al XVI 1-lea , 
stă pâ nirea turcească asupra Transilva niei a fost 
în locu i tă prin cea austriacă - a casei de Habsburg, 
vremile ins t i tuţiilor politice româneşti , ca şi cele ale 
unei ierarh ii sociale proprii poporului de başti nă , erau 
de mult apuse. Solida cri stalizare şi maturi tate pe 
care o a tin sese ră le dăd use acea v itali tate, g ra ţi e 
că re ia istoria le simte pulsul pâ nă târziu , în secolului 
al XVI-iea . 

Plaiurile hunedorene păstrează , în p ia tră , 
atestarea rolului ctitori cesc al voievozilor ş i cnezilor 
români 1• În vestul ţă rii , cercetă rile arf:)eologice adaugă 
noi mărtur i i celor deja cunoscute 2. ln deceniul trei al 
secolulului al XX-iea se mai vedeau în unele sate 
bihorene ruinele unor ctitori i cneziale'. Pe va lea 
Ari eşulu i dă i n uie ctitoria cnezilor de Lăpuşa , dar 
atestarea documenta ră a mul timii cnezi lor din zona 
mun toasă, până în Valea Ampoiului ', deschide 
fereastra istoriei spre ctitorii mistuite de timp . 

Centrul Transilva niei nu este lipsit de dovezile 
activită tii constructive a cnezilor ş i nobililor români . 
Pe valea Aiudului, la Cicău , stă rui e o vie mărturi e' ca 
şi aceea din Cosma', aşeza re veche al că rei nume 
provine desigur de la cel al întemeietorului 7. Alţi 
cnezi sunt aminti!i documentar'. Pentru es tul 
Transilvaniei, pan Luca din Uri siu de Jos, a cărui 
danie de icoane din 1539, 9 posibil propriei ctitorii , 
concu rează prin va loa re pe aceea a lui Da n 
vis tern icul moldovean 10 , poa te fi considerat un 
reprezentant al .nobilimii româneşti i din partea locului . 
Pentru sudul Transi lvaniei sunt gră itoare , în ace l aş i 
sens, une le bă tr âne mon umente d in Ţa ra 
Făgăraşulu i. 11 

Cadrul istori c, în ca re misia ctito ri cească a 
obş ti i tă ră neşti se afirmă cu hotă râ re , se înscrie în 
coordonatele impuse prin "jugul de fier" al stăpâ nirii 
austriace 12 . Răpirea drepturilor politice, atâtea câte 
se mai păstrase ră , înăsp rirea sarcin ilor feudale, 
asuprirea re l ig i oasă , toate au constitu it cauzele 
frămâ ntă ril o r ş i luptei ce le i mai vechi şi mai 
numeroase populaţii a Transilva niei. 

Făcându-ş i "lege" proprie din conştiin\a de 
neam, dându-i fun cţi e soc i a l - p o liti că ", o bştea 
românească a devenit princi palul ctitor al in stituţie i 
în jurul că re ia s-a solidarizat - bi serica 14

, pe care o 
mentine pe spezele sale, o în a ltă . o împodobeşte , în 
pofida greută tilo r de tot felul. 

1 VCJslle Drăguţ , \lechimonumente hunedorene, Bucureşti , 1968: idem, 
Arla româneascl!, Bucureşti , 1982, p. 80-81, 92-93, 112; Radu Popa, La 
începuturile evului mediu românesc. Ţara Ha/egului, Bucureşti , 1988; Adrian 
Andrei Rusu, Bisericile româneşti in districtul Ha/egpânl! la 1700, în "Ars 
Transilvaniae", 1, 1991 , p. 129-142. 
' Radu Popa, Valea Bis trei în secolele XIII-XIV. Cercetl!ridocumentare şi 
arheologice în nordu/Bihorului, in "Centenar muzeal orădean" , Oradea, 
1972, p.215-2 19; K:lem, Vechile biserici de zkJ din Eparhia Aradului şi pictura 
lor, în Episcopia Aradulu1. Istorie. Viaţă cu lturală . Monumente de artă. Arad, 
1989, p. 223-242. 
3 Pr. Vasile Ferenţiu , Situa/ia bisericii ortodoxe româneşti din Crişana in 
secole/eX//-XVll/, în "Mitrop. Banat.", XXVIII , 1-3, 1978, p. 62-67 . 
' Ioana Cristache-Panait, Contdbu/ii la cunoaşterea populajieiromâneşti 
a judeju/ul Alba la mijlocul secolului al XVIII-iea În lumin11 valorilor de 
culturăşiarlă, în "S.C.l.A.", Artă plas tică , tom 33, 1986, p.31. 
' Ibidem, p. 32-33. 
6 Monument ce necesită o cercetare şi restaurare ştiinţifică . El a atras 
aten~a şi lui Kelemen Lajos, cf. Muvezettderenettitdnulmanyok, Bukarest, 
1977,p. 201-203. 
1.Coriolan Suciu , Dlcjionar istoric al localităj11or din Transilvania, I 
Bucureşti , 1967,p. 171 . 
1 Kenezius de Bozyes (cf. Coriolan Suciu , op. cit., p.99); Kenezius de 
Thomby (ci. Ibidem, p. 201-202); Keneziusde Ulues (ci. op. cit„ 11 , Bucureşti , 

1968,p.217). 
Q Marius Porumb, Vechi icoane româneşti din Transilvania (secolele XV
XVI), în Man. ist. şi de arto, 1, 1977, p.55-57. 
10 Mt1rina Ileon a Sabados, O nouă contribuj1e la cunoaşterea picturii de 
şevaletdinMoldovasecoluluialXVl-leo , în "S.C.l.A.", Artă plastică . tom 31 . 
1964,p.899-91 . 
11 Ileana Cristilche-P;:inail, Cu privire la unele monumente din Ţara 
Fdgdraşuluiin lumina relajiilorcu Ţara Românească, în Bulet. Man. Ist. 
2, 1970, p. 31-32). 
n Defin i tă , as tfel, de istoricul Mihai Cserei, cf. Ioan Lupaş , Sfârşitul 

suzeranitJjiiotomane şi inceputul regimului habsburgic in Transilvania, in 
"Studii. eoni. şi Corn. istorice", IV, Sibiu, 1934 , p. 120-121. 
13 lucîan Blaga, Gândirea românească in Transilvania insecolula/XV/11-
lea, Bucureşti , 1966, p. 9, 100. 
11 V. Curtic:Jpef.lnu, Mişrorea culturală românească pentru unirea din 1918 
Bucureşti, 1968, p. 9. 

În temeiul unui străvechi obicei al pământu lui , 
obştea românească a fost ctitoră de veacuri . Ceea ce 
aduce nou secolul al XVIII-iea este rolul său covârşitor, 
aproape general, în această activitate; este îndârjirea 
de a afirma, prin acest rol, însăş i flinta sa de neam; de 
aici trăgându-ş i seva păstra rea ş i dezvoltarea limbii , 
formarea unei suprastructuri cu profil naţiona l ş i implicit 
menţinerea şi consolidarea conşti intei u n ităti i spirituale 
româneşti , factori fără de care unificarea stata lă, din 
1918, nu ar fi fost posib i lă . 

lnochentie Micu Clain re li e fează astfel, în 
1744, importanta biserici i - ca s ing ură institutie 
românească: "Aşa dar, după ce această natiune a 
noas tră a luat aminte că libertatea ş i podoaba ei 
romană este primejdu ită şi că fru ntaş i i ei sunt nimiciti . 
izgon iti prin puterea altora, s-a legat de clerul său , 
pe care îl c i nsteşte până azi , nu numai în cele ale 
c red i nţe i , ci ş i în alte treburi care pri vesc întreaga 
naţiune română din această ta ră. 15 

In sc ri p ţiil e unor monumente bise riceş ti 
rămase din al XVII-iea veac conţin adesea numai 
data ed ifică ri i : "ano domini 1641, bacon zidirii", 1€!_ 
T icu Sat (Cluj); "Făcutu-s-au această b i se ri că în 
anul Domnului 1677 luna februarie 8 zile' '. li3 Crivina 
de Sus (Timi ş) ; "Leat 1695 meseta iunie dni 20" - la 
Bă l a n -Jose ni (Să l aj) ; "Ziditu-s-au această sfâ ntă 
biserică după întruparea Domnului leatu 1697" - la 
To toren i (B ih or) . Sunt co n sem na ţ i , arareori , 
stăpâ nito rul politic ş i cel spiritual (la biserici le din 
Ca lna ş i Cremenea - Cluj; Tâ rnăviţa (Hunedoara), 
dar de fiecare dată ctitorul , înmănunc hia t în obşte , 
fiind ca de la sine înteles . . 

Pentru vechiul di s tri c t a l H a ţeg ului , 
fenomenul general al trecerii de la vechea ctitorie 
cnez i a l ă la aceea a comu nităţii este obse rva tă ş i 
arheolog ic, la Vad, cea de a treia b i se ri că, de lemn, 
antequem 1695, fii nd înl ăturată prin eforturile obştii 
ţă răneşti 16

. 

Genul in scripţiilor lapidare trece răscrucea 
veacurilor, fiind regăsit pe întregul curs al celui de al 
XVIII -iea . Alegem următoa re le exemple: "anii lui Hs. 
1714" - la Gheghie (Bihor); "1 715" - la Sumurduc 
(Cluj); "anii Domnului 1720 meseta iunie 17" - la Dobrin 

1. Biserica Sf. Gheorghe de la Lupşa 

IOANA CRISTACHE-PANAIT 

2. Biserica din Cicău 

(Să l aj ): "1747" - la Urisiu de Jos ( Mureş) ; "1750" - la 
Pădure ni (C luj : "1779" - la Lăp u ş n a ( M u reş) . 
Momentul î n ă ltă rii era î n soţi t adesea, de numele 
meşte ril or. Pe grinda boltii biserici i din Culca (Cluj), 
frumos sc ul ptată , se desc i frează "roku bojiu 1722 
dni 28, meseta iulie, Grigorie meşter ş i Ion Popa Ion". 
Pe cadrul i nt rării în naos, de la biserica din Talpe 
(Bihor) 17 , inscnptia consemnează : "această sfâ ntă 
b i se rică s-au făcut la anul de la Hs. 1731. La acest 
lucru au fost Lupu din Miz ieşu meşter' '. În munţi , la 
Dea lul Geoagiului (Alba), biseri ca îş i p ăstrează 
urmă toa re le date: "1742, Panta Crăciun meşte r". 
In scripţi a de la Fildu de Sus: "să se ş tie şi această 
cine au fost meşterii acestei sfinte biserici, Freanţ 
Nicoa ră din Agrij ş i unul din Chendre a Petri Brudului , 
fec ior Gligori e, anul Domnulu i 1727" , pare 
continuarea firească a faptului , prea bine ştiu t , al 
cheltuielilor de obşte . Ca ş i în veacul precedent apar 
consemna ţi în pisanii , cond u că to rii politici şi cei 
spirituali ai vremii. Pentru adeverire oprim în Munţi i 
Zarandului , la Vă li şoa ra (comuna Ba l şa) . De pe 
elementele intră ri i , împodobită prin sculptarea frunzei 
de i e d eră, adunăm şlirile transmise: "+ 1787, în anul 
acela au fos t împă rat Iosif al doilea , cu mila lu i 
Dumnezeu Vl ădica Ghedeon ' Nichitici" + eu popa 
Solomon, popa Petru Crâsn ic, în 1787 mai 1, meşter 
milos ti v Vasile Rancea". 

Izvoa re le înscri se î ngă dui e completarea 
puţine lo r slove ale unor in sc ripţii . La Cociuba Mică 
(Bihor) textul pisaniei: "Când au gă ta t meşte rii 
biserica în luna ci reşa r în 25 de zile anii de la naşterea 
lui Hs. 1715": autoritatea documentu lui din 1756 îi 
adaugă afirma ţi a: "satul a construit biserica" 18 . Prin 
aceeaş i s ursă inscri pţi a din 1738, a bisericii de la 
Sitani (Bihor), este întreg ită prin ş t i rea construirii ei 
prin co_ntri buţia tuturor locuitorilor de aici . 19 

ln temeiul pretioasei consc ripţi i din 1756, aflăm 
că : "ecclesiam aedificarunt comunitatis" (obştea a 
construit biserica): "maiores aed ificarunt ecclesiam" 
(strămoş ii au construit biserica), mă rturi e despre 
fiinta frumoaselor bise ri ci bihorene sau memoria 
celor d i s pă ru te w 

Documente, în tâmplător păstrate , p recizează 
timpul sau răstim pu l ri d ică ri i unor biseri ci existente, 
ca ş i rolul ctitori cesc al obş ti i. Satu l Şinca Nouă 
( B raşov) s-a născu t d upă 1762, ca urm are a 

" Aurel Decei, Memoriul (Supplex Libellus) lui Ioan lnochenjie Micu Klein 
cDtrereglnaMario Tereza din anul 1744, in "AA . lnst. de Istorie din Cluj", X, 
1964, p.33. 
16 Adrian Andrei Rusu, Trei biserici de lemn de la Vad (jude/ul Hunedoara), 
în"ArsTransilvaniae" , IV, 1994 , p.145, 154. 
·Constituite, acum ş i în cele ce unnează , din biserici de lemn. 
17 Ce a urmat celei bătrâne existente incă in 1724 , cf. Ioan Godea , Ioan~ 
Cri stache-Panait, Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei. 
Bisericile de lemn, Oradea. 1978, p. 196. 
11 Ibidem, p. 77. 
" Ibidem, p. 173. 
"' lbi:lem, p. 61 ,91 , 118, 129, 164 , 177 , 187. 
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3. Voievodenii Man. Bolta naosului 

5. Biserica din Ca/na (Cluj), inscrip/ie din 1671 

6. Biserica din Sic (Cluj) 1731 

4. Biserica din Ticu-Sat (Clu;) 

28 

rezis te nţei ortodox ilor din Şinca de a nu deveni 
gră nic iu . Privitor la eveniment, un pre ţLos act de 
arhivă , din 30 martie 1770, re l a tează: "ln vremea 
când s-au scos neuniţi din sat, nevrând să ia arme, 
i-au mutat la al t loc pe hotar, să -ş i facă sat nou 
ecselentia sa domnul ghinerar Siscovici". Motivaţ ia 
actului o constituia cererea de a se da pe seama 
puţinilor rămaş i 21 biserica pe care neu n iţi i : "n-au vrut 
să o ia sau să o strice. fiind b ise ri că aşeza tă cu 
temei bun"; "ş i ei fiind aşeza ti la loc cu pădure şi -a u 
făcut a ltă bise rică , în locul unei mănăstiri " . Acestea 
sunt împrejură ril e, răstimpul (1762-1770) înă l\ă rii de 
că tre obş te , a biseri cii din Şinca Nouă 22 , ce va fi 
preluat, de la cea ră masă în sat. arhaicul plan, al 
întâlnirii în ax a laturilor de est ale altarulu i. 

Pa rohia româ nească din Cojocna (Cluj) a 
păstra t cu sfinţenie preţiosu l ca tastif al că rui con\inut 
era astfel indicat în titlu: "Aceas tă carte a să se ştie 
că iaste protocolum a bisericii neunite a Cojocnii. 
Aicea se în semnează toată felu l de ajutoriu, ci ne cu 
ce au ajutat Sfânta b i se rică" . Urmează înşiruirea a 
162 capi de fami lie cu obolul con tribu\iei (în bani şi 
produse) pentru ridicarea , în 1794-1796, a bisericii 

In trarea în B ise ri că 23 . Se exp l ică prin modelu l 
în a intaş il o r , cea dintâi reţinută de tradiţ i e fiind la 
"Pădurice" , prezenta pe nord a i ntră rii iniţi a l e , ca ş i 
motivul frunzei de i ede ră în decorul sculptat. 

În ultimul pătrar al secolului al XVII I-iea , biserica 
bă trâ n ă din Surduc (Bi hor) era ameninţată cu 
ruin area , situaţ i a determinându-i pe locuitori să 
cea ră , la 31 martie 1782, îngăduin\a construirii , în 
locu-i, a alteia noi. Cererea fi xează , astfel, data 
postquem a bi se ri c ii exis tente din Surduc 24 

în cân tătoa re prin decorul sculptat 

8. Biserica din Fi/du de Sus (Sălaj) 

· ·~~ 

Dar seco lul a l XV III - iea tra nsmite, prin 
cuvintele săpa te în lemn, arareori în zid , prin cele 
aşternute cu vopseaua zugravului , ex i s tenţa obştii 
româneşti ce-ş i îna lţă spre afirmare ş i legitimitate 
propria ctitorie. 

Să fi e o întâmplare faptul că cea mai veche 
in scripţie , păstrată , ce consemnează cti toria -obştii , 
se află într-o zonă în ca re fiinţa însăşi a neamului 
românesc a fost atât de v itregi tă? Pe Valea Nirajului, 
la Vă leni (fost Oaia) despre inestimabi lul monument 
în lemn, inscrip\ia săpa tă în grinda fruntariului , în 
1695, spune că : "„ s-a început cu îndemnarea şi 
toată cheltuiala satu lui [„. J" 25 . 

Au dispărut numeroase edifici i din care astfel 
de acte făceau parte. arareori răzbi nd până la noi 
con\inutul acestorta 26 ; multe asemenea fiind sacrificate 
prin înlocuirea , cu prilej ul renovări l or, a elementelor 
de \inătoa re de inscrlp\ii. La Nădăşu (C luj) vâ rstnicii 
îş i aminteau că pe cad rul u şi i fu sese scri s: "1720, 
cu banii satul ui , meşter Chiran Ion al Surdului" 27 . 

Din textul pisaniilor păstrate la monumentele 
noastre bise ri ceş ti din Transilvania, menţiunea 
ctitoriei de obşte apare cu in s is te nţă . Vom proba cu 
numeroase exemple, respectând formularea în săşi 

· a respectivelor zapise . 
Biserica de la Bezled (Să l aj ) s-a construit în 

1754 şi s-a zugrăv it în 1759: "cu ajutorul a tot sa tu l" "; 
"Cu cheltuiala satului " Poiana Sibiului (Sibiu) a fost 

,, Conscr1pţ1a de la 1760-1762 inscno in Ş1n~ 5 rnmilli unite ş114 8 neumte, 
cr Virgil Ciobanu , St<JflSllCD romdnilorardelem dinanlf 1760- 1762, in ~An 
de lsl Na!" 111, Cluj, 1926, p. 647. În faţa s1tua~ei de a-şi părăsi gospodărnkl 
num~rul u ni t~ţ1lor posibil. v<:i fi crescut 
n Ioana CrisliJche-Panoit, Datarea b1senc11 de lemn din Şmca Nouă , in 
"Mon. ls l. Studii şi lucr de restourore" Bucureşti , 1967, p 162- 164 . 
n Nicolae Subău , lnfonna/iipnvmdconstruuea b1senc1ide lemn dm Cojocna, 
ILldeţul Cluj (179-1-1796), în "An. lnst. de Ist. ş i Arhg." Clu1-Nopoco XIII, 
1979. p 370-376. 
" 100110 Godea, Ioano Cristoche-Po1101t op. cit , p. 184 . 
1 ~ · lo;:in;:i Cnstoche- Pc:inoil, Blser1c1 de lemn monumente istorice din 
Ep1scop1:1Alb<J/u/ie1, AMrtunide cont1iw1tateşicre<Jjle rom6nească Alba 
Iul io 1987 p. 152-154 . 
"'' Amn1t1m. dintre ocestea, 1n scrtpt1a b1 seric1i dispă ru le de la Şem locul 

Mic (Tim iş) ce consemna ridicarea Ş I im podobirea sa, prin cheltuiala a toi 
satul, 1774 , cf. Diacon Adrian lnscrip/11depnnb1seticidărâmale. in Foaia 
Diecezană XIII, 1898 nr.2. p.5 
'' lnformoţ1e de teren din ~mii '70 
:li lo:::in Gode;:i Ioana Cns1.:iche-Pnno1t op_ cit p 252 
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Biserica din Copăceni (Bihor). Vedere parfială a 
•onaosului 

'.J. Biserica din Josani (Bihor). Detaliu console şi 
·âu 

ridica tă biserica de acolo, pentru înfrumusetarea 
căreia a fost solicitat, în 1771, zugravul Simion de la 
Craiova 29 . 

În Muntii Mezeşu lui , la Stâna, încâ ntă torul 
lăcaş : "s-au zidit de iznov", în anul 1778, ş i s-a 
zugrăvit în 1795: "prin cheltuiala ş i străda nia bunilor 
pravoslavnici" - "din acest sat Stâna" 30 ; "cu cheltuiala 
de obşte a_ satului s-a ş i gătat'', biserica din Tilecuş 
(Bihor) 31

. ln 1785 "cu toată cheltuiala satului" s-au 
ridicat, din temelie, de zid , biserica din Mohu, iar 
şase ani mai târziu pentru aceea , asemenea, de la 
Ţi c hindea l (ambele din judelui Sibiu ), inscriptia 
consemna : "cu cheltuiala satului s-au zidit ş i s-au 
zugră vit în 1791" n Biseri ca de la Gârda de Sus 
(Alba) , ce sporeşte pitorescul Văii Ari eş ului , "s-au 
întemeiat la anul 1792 ş i s-au zug răvit la 1804", "cu 
cheltuia la poporulu i" 33 . Despre biserica ce domină , 
de pe deal, satul Sânmihaiu Almaşu l ui (Sălaj) , pisania 

11. Biserica din Şinca Nouă 

menţionează că a fost făcută de "iznoavă" ş i bunilor 
c reş tini din acest sa t Pusta Sânmihaiu" 34

. "Cu 
osteneala satului ", s-a făcut în 1794 biserica de la 
Curtea (Timiş) 35 : "cu cheltuiala satului" , s-a săvâ rş it , 
în 1796, aceea de la Tărcăi!a (Bihor) 36 : "Cu ajutorul 
satului" a fost construită , din zid , în 1798, biseri ca 
de la Şercăiţa (Braşov) 37 , exemple, în cauza ctitoriei 
de obşte , mai putând fi aduse. 

Pentru amploarea neobi ş nuită , vom zăbov i 
asupra pisaniei de la Valea Largă , din Munţii Apuseni , 
resimţind ră bda rea celu i ca re, în 1782, a înscris 
acest adevă ra t zapis pentru ridicarea ş i zu grăvirea 
bisericii de aici , în şiruind ruinele a 27 capi de familie, 
ctitori prin che ltui a lă , a 21 de meşteri (printre care 
patru femei) , cti tori prin muncă , adăugând faptul că : 
"adevărat aşa s-a tocmit Bărstan lrimie cu să tenii 
când au pus biseri ca pe locul lu i, ca el şi feciorii lui să 
se hodinească de strajă ş i s-au legat ş i l egătură 
supt gloabă". Această pisanie constituie mă rturi a 
vieţ ii de obşte din acest sat nesemnalat de vreo 
conscripţie , după cum podoaba de pictură dă ruită 
de grupul de zugravi locali , în frunte cu Gheorghe 
de la Răşinari , dovedeş te preţuirea artei penelului în 
satele moţilor 38 . 

Biserica de la Valea (fost l obăgeni ) a dispărut 
în 1990 39 . Cu puţini ani în urmă îi fusese descoperită 
pisania, la tâmpl ă , pe spatele crucii Răstignirii. Dăm 
curs conţinutului acesteia : "Anul Domnului 1754, 
s-au fost risipit sfânta b i se ri că de la lobag ifa l ău ş i 
s-au îndemnat cinstiţii să te ni şi au ridicat pe temelie 
ş i ce au fost lip să s-au isprăvit..." Pentru actul ctitori ei 
de obş te , pentru dăin uirea frântă a biseri cii , asemeni , 
în timp, celor multe de pe Valea Nirajului , pentru 
memoria colect ivă a atâtor "cinstiţ i săten i" , pisania 
"Răstign irii" de la l obăgen i constituie un document 
emoţio_nant , profund istori c 40 . 

ln sprijinul temei n!=Jastre, vom apela acum la 
un act de a rhi vă , ce dezvăluie realităţi . dintr-o zonă 
apropi a tă cele[ a Nirajului , anume dinspre izvoarele 
Târnavei Mici. ln 15 iunie 1704, domnii de pămân t de 
la Sângeorgiu de Păd ure, concedează ror;nânilor de 
aici dreptul de a-ş i ridica biserică , la rugămintea 
învă ţatului popă Petru din Hodac, care cu pricepere 
le dresese iazul de moa ră . Actul re l a tează cum că : 
"mai înainte cu mare putere, s-au apucat iobagii 
noştri de ridicarea unei biserici la sfatul Episcopului 
român şi a 12 popi româ neşti" , "văzând noi dară 
cum că iobagii noştri români au ridicat cu puterea lor 
lemnele bisericii", opresc acţiunea , acceptând-o apoi 
conform numitului document ·11 

În 1760, într-o scri soare către a utorităţi , ţăranii 
din Hunedoara şi Alba cereau să nu li se ia bisericile : 
"pe care bi e ţii de noi le-am zidit cu cheltuiala şi cu 
mâinile noastre" 42 . Sătenii din Cioc (azi înglobat în 
Treisate , jud . Mureş) se plângea u Episcopului 
Dionisie Novacovici (1761 -1767) , că trei familii unite 
ţin biserica, pe când ei sunt 47 de familii , tot sub 
dajdea împăratului. Cereau să li se dea loc, căc i 
după propria mărturie : "noi ne-om face" 43 . Subliniem 
că stati sti ca lui Bucov, din 1760 - 1762 , nu 
înreg i strează în această aşeza re decât o familie 
unită ş i 11 ortodoxe, omiţând ş i ex i ste nţa bisericii '"-

Sătenii din Valea Dosului (azi Izvorul Ampoiului , 
ora ş Zlatna 45 sunt atestaţi documentar din 1774 
pâ nă în 1780, cerându -şi dreptul construirii bisericii 
ortodoxe, în locul celei vechi , de la care s-a păstra t 
o cazanie, pe care i-a dăruit-o satul chiar în anul 
tipă ririi , 1768. Cartea , prin însemnarea ei , acuză 
lipsa din mai sus amintita conscripţie , nu numai a 
bisericii, dar chiar a aşeză rii . Protocoale din 1761 
menţionează ridicarea de către săte ni a bisericilor, 
cele de la Craiva şi Tă uţi (Alba) fiind exemple ' 6 . În 7 
august 1772 este înregistrată cererea locuitorilor din 
Brusturi (Bihor) pentru repararea bisericii lor. Lăcaşul 

711 Cercetarea, in teren. a bisericii, in 1983. 
30 Ioan Godea, Ioana Cristache-Panail, op. cit., p. 404-405. 
" Ibidem, p. 203. 
32 Biserici cercetate în teren în onii '70. 
33 Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn monumente istorice din 
Episcopia Alb~ Iuliei, p. 70-72. 
)4 Ioan God ea , Ioana Cnstache-Panait, op. cit., p. 392. 
·15 Ioana Cristache-Panoit, Florit<J Oimîtriu , Bisericile de lemn ale Banatului. 
Timişoara, 1971, p. 8 (Extras din mitrop, Banat. , XXI, 10-12, 1971, p, 550-
564). 
:ir; Ioan Godea, lonna Cristache-P;:moit, op. cit„ p, 200. 
37 Ioana Cri stache-Panait, Cu privke /~ unele monumente din Ţara 
Făgăraşulw: p. 31. 
:Ja Idem, Biserici de lemn monumente istorice din Episcopi;i Alba Juliei. p. 
125-127. 
39 I s-a dat foc în evenimente din martie 1990, de către elementele şovine . 
' 0 Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn monumente istorice din 
Episcopia Alba fuliei, p, 298-300. 
" Ibidem, p. 278-279. 
' 2 Silviu Dragomir, !stana dezrobirii religio~se D romtinilor din Ardeal in 
secolu/ XVIII. vo i. li , Sibiu, 1930, p. 158. 
' 3 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripjii ardelene şi maramureşene, li , 
Bucu reşt i , 1906. p, 241 : Ioana Crislache-Pan ait , Biserici de lemn 
monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, p. 218. 
"Virgil Ciobanu . op. cil .. p. 683. 
' 11 loanu Cristache-Panait, op. cit„ p. 145. 
" Scrisul românesc. IV. 1972, p. 89,90. 

12. Biserica din Văleni (fost Oaia), Mureş 

\ 

13. Biserica din Gârda de Sus (Alba) 

14. Sânm1haiu Almaşului (Săla;) 
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16. Icoană împărătească din tâmpla bisericii de la 
Valea (1754) 

ce dăinuie, cu inscripţie din 1785, dovedeşte că 
obştea a purces de îndată la înlocuirea celei bătrâ ne" . 

Numeroase ştiri privind starea de ruină a unor 
biserici, necesitatea dregerii sau înlocuirii lor, oferă, 
pentru judeţul Arad, izvoarele din veacul al XVIII-iea 
(conscripţii , vizite canonice)'8 . Cei ce interveneau 
în favoarea acestora erau sătenii , de fiecare dată 
comunitatea: "să te nii " , "credincioş ii" , "locuitorii" , 
obştea înfă ptuitoa re, "ctito ră" a acţiunii revendicate. 

Importante registre de vizi ta ţ i i canon ice , din 
1825 ş i 1832 reliefează nu numai frecvenţa , de 
odin i oară, a bisericii de lemn în judeţul Satu Mare, 
dar ş i ridicarea ei de către săte ni. Formu la: "cu 
cheltuiala satului"," a săten ilor" , " a comunităţii" revine 
în fiecare dintre cazuri 49 . Aflăm , astfel, cui îi datorează 
arta românească valoroasa biserică de la Corund 
sau pe aceea de la Soconzel "'. Ace leaşi izvoare 
confi rmă cu i revenea gândul şi fapta înlocu irii 
l ăcaşu lui ruinat de vreme, sau al repa raţie i lui. Sătenii 
de la Fărcaşa intenţionau construirea unei noi biserici 
în locul celei ridicate, în 1622, de comunitate: "pro 
antiqu itate fere ceruit et intendunt fil deles aliam 
aedificare" 51. Pentru biserica de la Sâmniclăuş i , din 
1695, se adauga : " reparutis el conservatis 
edificiorum eclesiasticorum incu bit parochianis" 52 . 

Adă u găm , pentru a lte zone , câteva 

16. Biserica din Valea (fost lobăgeni}, Mureş 

3 o 

documente edifi catoare pentru ctitoria de obşte . La 
sfâ rş itu l secolului al XVIII-iea , în mun ţi , în hotarul 
Buteanilor ş i al Calatei Mari (Cluj) s-a înfiinţat un sat 
mai mult cu locuitori ve niţi din părţile Abrud ului : "iară 
biserica au făcut-o cu toţi dimpreună , fă ră şt irea 
nimăn ui a , precum nici la domnii posesorii locului 
n-au făcut în ştiinţări până ce au săvâ rş it" 53

. Un act 
din 27 decembrie 1893 menţiona ca un fapt cu 
anterioritate: " Boziaşii au ridicat biserica" 54 (Boziaş , 
localitate a oraşu lui Târnăveni , judeţu l Mureş) . 

Să proced ăm , prin descifrarea izvoarelor 
scri se , la confruntarea slovei lor cu aceea a 
inscripţiilor, în cazul ace l e i aş i biserici . La Brădet , în 
1724 "sa tul s-a hotărât să - ş i construi a scă a ltă 
biserică" . În 1756, locuitorii de aici declarau: "Satul a 
construit biserica" 55 . In scripţi a săpa tă în 1733, în 
lemnul mândriei bisericii bihorene, l ucrată de meşteri 
să lăjeni , n a rează , astfel, ctitorirea biserici i satu.lui: 
"şi toţi brădăţenii , bătrâni ş i cu tineri, s-au nevoitu, 
ci ne cu ce au putut de au făcut această sfântă şi 
Dumneze iască bise ri că". Nu se depărtează de 
această formulare a ctitoriei colective nici pisania 
biseri ci i, din 1738, de la Va lea de Jos: "ce s-au făcut 
în sat Valea Neagră de Jos şi toţi să tenii cu bătrâni ş i 
cu tineri s-au nevoit la acest lucru" 58 . 

În activitatea ctitoricească din Transilvania 
secolului al XVIII-iea , negustorul ş i -a marcat un loc 
important 57 . Amintim astfel participarea co l ectivită ţii 
chiar în atare situaţii. Actul privind ridicarea bisericii 
de zid din Stupini (Braşov) , din iunie 1786, conţine 
angajamentul luat de obştea de aici fa\ă de ctitor, 
negustorul Costea Geanliu, de a ajuta cu carele ş i 
cu munca 58 . In sc ripţi a bisericii de z id de la 
Porumbenii Mari (Harghita) , inestimabil monument 
istoric, consemna ctitorirea acesteia, în 1787, de 
negustori braşoveni Dima Zamfir ş i Panaiot Dimi trie: 
"cu ajutorul satului " 59 . 

în secolul al XVIII-iea au fost pictate biseri ci 
din vremi trecute sau ce le acum ridicate. Zugravi de 
la sudul munţi lor, din Mărginimea Sibiului , din zona 
F ă gă raş ului , s trăbat aşeză ril e transi lvane , 
transmiţând mesajul artei lor unor pictori locali , toţi 
aceş ti a primindu -ş i , în genere , obo lul de la 
comun itatea sătească 60

. Acesteia îi datorăm , spre 

17. Biserica din Brăde( (Bihor) 

pomenire, fragmentele pi cturii din 1738-1744 a 
bisericii moţi lor din Lăzeşti (Alba) 61 p l ăti tă lui popa 
Gheorghi Tobiaş , a celor contemporane de la Geogel 
(Alba) , datorate acelui aşi zugrav, ca şi pictura 
remarcabi lei tâmple de aici , datată ş i semnată în 
1756 de Ion de la Beriu62 . Revenim la Lăzeşti unde 
surprindem continuitatea actului ctitoricesc, prin 
pictura executată : "cu cheltuiala poporului , la anul 
1817 iulie, 21 zi le, de zugav S<imon> S<ilaghi> din 
Abrud" 63 . 

La Sebiş (Bihor) , pentru a plăti pictarea bisericii 
lui David zugravul de la Curtea de Argeş , au dat 
"popa Fi limon un galben, popa Vasi le un galben şi 
poporeanii din cât au putut" 64 . Participarea preoţilor 
ş i a obştii la pictarea bisericii poate fi delimitată , şpa\ia l , 
la Cojocani (Alba) , prin însemnări le istorice . ln timp 
ce pisania din altar specifică , fă ră echivoc , pictarea 
acestuia în 1769, de către zugrav ii Gheorghe şi 
C ră ciun , prin cheltuiala lui popa Ilie, cea din naos 
la să să se înţeleagă în laconi smul ei: "1771 de 

Gheorghe sin lacov zugrav", forma obştească a 
plă ţii65 . La Dragomi reşti (Ti miş) vremea a l ăsat .din 
pisania picturii , din 1777, alături de numele zugravilor, 
a îndemnătorului , preot Mihai, ş i menţiunea : "a tot satul 
Dragomireşti" 66 , fără îndoia l ă ctitor al acesteia . Spre 
sfâ rşi tul secolului al XVIII -iea , Alexandru Popov1c1 
zug rav rev i gorează pe reţii bisericii seculare de la 
Să lişca (Cluj) : "prin osârdia ş i cheltuiala sa tului" 67 , 

18. Biserica din Porumbenii Mari (Harghita), Pridvorul 

ln aceeaşi vreme " cu cheltuiala a tot satul" , Pop 
Ioan din Românaş dădea prospeţime, prin be l şugul 
decorului floral al picturii ,_ biseri cii din 1695, de la 
Bă l an-Joseni (Să l aj) 68 . ln 1880, ace l aş i zugrav 
adăuga decorul pictat aceluia sculptat fără egal al 
bisericii din Păuşa (Să laj) "prin cheltuiala creşti nilor 
provaslanici dintr-acest sat" 69 . Adunând, din firidele 
exterioare ale bisericii de zid de la Fântânele (Sibiu), 
numele celor ce au pl ătit , în 1795, zugravilor Ioan şi 
Vasile, pictura fiecăruia dintre ele, cât şi pe a acelora 
ce au făc ut turnul , obţinem o adevărată conscripţie 
a neamurilor numitei aşezări. 70 

Urmă rind firu l vremi i, prin mărturii l e păstrate , 
pornind în 1759, de la Fărău (Alba) , ajungem, spre 
sfârşitul secolului următor, la Sândominic ş i Spălnaca 

47 Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 58. 
48 Pr. Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioarif din protopopiatu/Lipova fn 
Mitrop. Banat., 1, 1987, p. 36-45; Idem, Biserici de lemn de odinioarti din 
protopopiatu/Arad, in "Milrop. Banat." , 3, 1989, p. 84-90. 
4 ~ Marin Mă l i naş , Bisericile de lemn din jud. Satu Mure, în "Monumente 
istorice bise riceş ti din Epilrhia Oradiei. Bisericile de lemn", p. 442· 
452. 
50 Ibidem, p. 457-465,473-475. 
" Ibidem, p. 446. 
''' Ibidem, p. 451. 
" Arh. St. Filiala Alba iulia. Mitrop. Gr. cal. , poch. 1794-1795, sub dala 1795 
iulie 6. 
" Ibidem , protocol 6. 
S!l [oan Godea, loan<J Crfstache- Panait , op. cil., p. 57. 
" Ibidem, p. 219. , 

• si Ioana Cristache-Panait , Considerafiiprivind arhitectura româneascli 
de z id din Transi/vank:J, secolul XVIII, în "Bulet. Mon. Ist." , 2. 1973, 
p. 37-40. 
" Ibidem, p. 37. 
~9 N. Su l 1că , Contribu/11 la is toria vech1m11 elementului românesc şi a 
circula/iei căt11'i româneşti in regiunile secu;zate , în ~Reînvierea" , 11, 1938, 
pi 19, 23-26: Ioana Cristache-Ponait, Biserici de lemn monumente istorice 
din Eparhia Alba Iuliei, p, 319-320. 
00 Ioana Cristache-Panait, Rolul zugravilor de la sud de Carpap Tn 
dezvoltarea picturii româneşti din Transilvania (secolula/XVlll-Jea-prima 
jumătatea secolului al XIX-iea) , in "S.C.1.A.", Artă plastică , lom 31, 1984 , 
p. 66-87. 
r.i lo::ina Cristache-Panait, Biserici de lemn monumente istorice dm 
Episcopia Alba Iuliei, p. 136-137 , 
" Ibidem, p. 110-11 2. 
" Ibidem, p, 137. 
'" Ioan God ea, Ioano Cri stache-Ponait. op. cit. , p. 188. 
6~ Ioana Crislache-Panait, op. ct1., p. 92-93. 
66 Idem, Contribuflila cunoaşterea picturiibtfnEfJene din bisericile de lemn 
de la sfiJrşitul secolului al XVIII- iea şi începutul secolului ~I XIX-le~. in 
"S.C. l.A.", Artă plastică , tom 19, nr. 1, 1972, p. 122 . 
r. 1 Cercetare de teren. 
r.s 1aan Godea, Ioana Cristnche-PClnait. op. cit., p. 247-250. 
" Ibidem, p. 359-361. 
10 Cercetare proprie de teren. 
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25. Biserica dli1 Sălişca (Cluj) 

(Alba) 71 cu conv ingerea că obş tea a răspândit 
osteneli le zugravi lor de la Feisa, acesteia revenin
du-i, astfel, vita litatea prestigiosulu i centru artistic 
de pe Târnave. 

Biseri ca de la Lunca (Mureş) fusese pictată 

32 

26. Bălan-Joseni (Sălaj). Altarul la exterior 

în 1781 : "prin osteneala satului "72 . O evocăm în 
numele atâtor biserici disp~rute , fă ră a li se fi cules 
atare preţioase i nformaţii ln ace l aşi gând suplinim 
pisania de pictură a bisericii dispă rute de la lara 
(Cluj), prin unele informaţii , despre aceasta, conţinute 

27. Cuv. Marina, din pictura 
de la Păuşa (Sălaj) 

28. Vedere spre alta11.1I 
bisericii din Păuşa . 
Sculptură, pictură 

de actul de arh ivă , privind un proces desfăşurat, în 
1776, la lara 73 . Pentru fi xarea timpului şi a 
împrejură rilor cauzei, se fac următoare le referiri la 
pictarea bisericii deja existente:"înainte cu doi ani 
noi românii am adus aici la biserica noastră un pictai 
pentru zug răvire": "un pictor care atunci zug răvea 
bi se ri ca româ nil o r" . "Noi românii" , "b iserica 
românilor" afirmă etnia locuitorilor, libertini sau iobagi 
ai curţilor nobiliare (precum Ios if Toroţkai , Ş tefan 
Henter). Asemenea obş tii româneşti de la lara ş i-au 
adus ş i plătit zug ravii toa te aşeză rile din munţi i 
Gi lău lui , de pe Valea Arieşului ş i a altor râuri din zonă . 
Pentru ca lităţi le artistice ale picturii de la lara, putem 
face apel la fragmentele celei dintr-o primă etapă , 
păstrate la biserica vecinilor din Măgura lerii , ca şi la 
acelea , cu aceeaş i datare (1783) , de la bătrâna 
biserică de zid din Bo rzeşti " 

Preţioase piese pictate, ce au răzb it vremea, 
poa rtă menţiunea ctitoriei săteşti. Pentru a nu ne 
depărta de zona mai sus d i scutată, ne op rim la 
biserica din Moldoveneşti (Cluj) 75 , des l uşind de pe o 
i coană , zugrăvită de David de la Curtea de Argeş, 
consemnarea: "această i coa nă o au p l ătit satul". 
Prezenţa aici a zugravului argeşean se poate aprecia 
în jurul anului 17 44, an păstra t pentru ridica rea 
bisericii 76 , ce mai benefic iază , astăz i , de înve liş urile 

1' Ioana Cristache-Panait, Bisenci de lemn. Monumente istorice din 
EpiscopiaAlbaluliei, p.5, 11 , 16, 23-24 , 62, 67, 154, 211 , 216, 231 , 256, 280, 
294 : idem, Rolul zugravilor de la sud de Carpa/i, p. 83-84 . 
n Al. Popa, Biserici de lemn din Ardeal, in An. Cam. Man. Ist. - T ransilvanIJ, 
1932-1938, Cluj, 1938, p. 72-74 : Ioana Cristache-Panait, op. cil. p. 239-240. 
n Vasile Lechintan, Pictoriromâninecunoscufidin Transt'lvania (a doua 
jumătatea secolului al XVIII-iea), în "Ars Transilvaniae", IV, 1994 , p. 191· 
200. 
74 Ioana Cristache-Panait, Va/en/ele istorice şiarlistice ale biserici/arde 
lemndinjude/u/Clujpropusepentrulistamonumentelor, în "Man. ist. şi de 
artă" , 1, 1980, p. 37. 
75 Cerceta tă la sfâ rş itul deceniului al 8-lea. 
" Şemantism , Cluj, 1900, p. 170. 
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29 . Detaliu din tâmpla bi ericii din Fărău. pic/ală in 1759, de lacov Zug1a vul de la Fei 

3 1. Fragment din pictura murală a bisericii de sus de 
la Cuştelnic (Mureş), realizată i'n 1787- 1788, de popa 
Nicolae Zugrav, fiul lui lacov, de la Feisa 

renovatoare dar ş i de o îngrij ire deosebită din partea 
românilor77 . 

Alegem din estul Transilvaniei mărturi a l ăsată , 
în cauza ctitoriei de obşte, de Toader, harnicul zugrav 
mureşan : "Aceste două sfinte icoane ş i crucea să 
se ş ti e că le-au făc ut toţi săten ii din Ba rdoş i , 
Arhanghelul ş i Cinstita, 1744" consemna arti stu l pe 
icoana arhanghelu lui Mihail 7a. 

30. Fragment din pictura murală a bisericii Sf. 
Arhangheli din Ş1/ea (Alba). Zugrav de la Feisa, din a 
doua jumăta te a secolului al XVIII-iea 

32. Pictură din altarul bisericii de lemn din Tg. Mureş, 
1814, zugravi popa Nicolae şi Ban Vasile 

Transmiţând comunitatea su fl e'tească a 
arti stului cu obştea comanditară , pisania de pe o 
i coa n ă ( ls. Hs .) a bise ri cii din Dâncu (C luj) 
menţionează : "1748 scris-am eu Ion zugravul munca 
acestor trei icoane, pomană , numai cheltuiala de la 
sa t" 79 • 

Comunitatea su fl e tească a arti stului cu 
comanditaru l este re l iefa tă cu pre dil ecţie ; prin 
elementele transpuse în programul iconografic, din 
natura înconj ură toa re a acestuia, din port ş i obiceiuri , 
din v iaţa de zi cu zi, din năzuinţe l e. frămâ ntările ş i 
lupta acesteia, elemente ce constituie , în ansamblu, 
dincolo de slova pisan iei , atestatul cti toriei de obşte60 • 

, .. Din activitatea zugravului se rnai p~streoză o i coană împ6 răteoscă , 

ambele evoc5nd o l rumoo::Jsă tZlmplă. Nu este exclusll prezenţo picturii şi 
sub tencuiok1 perelllor. Biserico se cL1vine trecută în listo monumentelor 
ş 1 restourotf'.I . 
11 Nu ştim când cele dou5 icoane ale bisericii dispărute din Bărdeşti S· iJU 
o l ă lurat , la Reghin mărturi i lor din 1747, ale lui Toader, cf. 1oono Cristoche
Pcma1t. Bisenc1 de lemn, monumente istonce dm Episcopia Alb~ /uli'e i, p, 
264 , 282. 
'9 lmma Cristache-Pona1t. V;:i/en/ele istorice şi~1rtistice Dle bisericilor de 
/emndinjudeju/Cluj, p. 40. 
Ml Idem, Contrlbuj1f la cunoaşterea pictuni btmtJ/ene, p, 123-127; idem, 
T1pud socki le ş1 :ispecte de critJCli socială in pictura monumentelor de 
lemn din centrul şives/ul/tmi. în "Mon. ist. ş i de a rtă '', 1 1984, p. 54-59; 
idem. Bisedc/de lemn din Eparhia Aradului, in Episcopi;iArodului. Istorie. 
Via/J cuilurol~ . Monumente de arlJ, Arad. 1989, p, 261-262. 
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Aşeză ri l e ză ră ndene Mesteacă n ş i Curechiu 
fac parte o rga n ică din istoria răscoa l e i de sub 
conducerea lui Horea, Cloşca ş i C rişan . prin biserici le 
lor, foruri ale adună rii poporului81

. Cu deplin temei. 
obş tea , prin penel ul arti stul ui, îl ca non izea ză pe 
Horea . prin reprezentarea suplici ului său (tragerea 
pe roa tă) la cerimea bisericii (la Tisa . Hunedoara) , 
dă chipul lui C loşca îngerului din "Dreapta Judecată " 
(la Lă pu g iu de Jos, Hunedoa ra)82 , ilu s trează 
îndatoririle c re ştineşti fa ţă de s ufe rinţă , prin proprii le 
pă timir i (Lăpug i ul de Jos. Hunedoara, Poieni , Timi ş)83 . 

Seco lul al XV III - iea în sc rie impli ca rea 
exhaustivă a întregii obşti"' în fenomenul istoric amplu 
ş i profund al procură rii colec ti ve a că rţii în limba 
română . Be l şug de însemnă ri marginale se adună 
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33. Detaliu din pictura de la Oroiu 
(Mureş). 1835m zugrav de la Feisa 

34. Icoană Împărătească de la Pe/ea 
(Mureş). 1747, Toader zugravul 

35. Icoană , cu semnătura din 1750 a lui Toa der zugravul, de pe fil ele cărţil or păstra te, în susţinerea fenomenului 
provenită de la biserica disputată, În 1942. de la Păingeni (Mureş) mai sus amin tit' s. 

Puţine exemple, în raport cu cele ştiute , vom 
aduce, rânduindu-le după formula în care scriitorul 
zapisului a cuprins colectivitatea : satul , să ten ii , 
locu itorii , poporeanii , denumirea provenită de la 
numele satu lui. ln afara acestora au fost semnalate 
ş i altele precum: oamenii , pravoslavnicii cre şti ni ş . a , 
ce vor trebu i cuprinse într-un studiu special privind 
obştea tran s ilva nă-etilară de carte. 

Biserica de lemn din Hădăreni (M ureş ) , 
demolată în 1910, a primit la 22 mai 1744 un Triod 
(Râmnic, 1731 ), pe ca re: "l-au cumpă rat satul"86 

ai Idem, Valori de cultură şi a rtă ce evoc..1 r„"Jscoala condusă de Horea 
Cloşca şi Crişan, în "Mon. is t. ş i de o rtă'', 2, 1984 , p . 14-15. 
'" Ibidem, p. 13· 15. 
a:i Ioana Cristache·Panail, Contribu/il fa cunonş terea pictunl bănă/ene , p 
126-1 27. 
" Idem, lmpot1ante Însemnt!ride pe ci1rJivechl bisericeşti tipărite la Vrl !::eJ 
şiÎnaltept!rJi, în "Mitrop. Oli. ", XXX, 1-3, 1978, p. 52-66; idem , CarteJ 
veche române;iscă in Eparhia Aradului, în "Episcopia Aradului. Istorie 
Viaţă cultu rală . Monumente de artă" , Arad, 1989. p. 126-127. 
65 Vasta bibliografie a ctl rţii vechi , cuprinde numeroase exemple în acest 
sens. Amintim, din acestea , cele dou ~ volume de: Valoribib/iofile din 
patrimoniulculturalnajional, R. Vâlcea , 1980; Bucureşti , 1983. 
116 Ioana C ri stache-Panait. Biserici de lemn monumente istorice din 
Episcopia Alba Iuliei, p. 188-189. 

36. Sf. Precopie, În pictura murală, din 
Dumbră vi/a (Hunedoara) 
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Pentru biserica de lemn de la Povârgina (Tim i ş) a 
fost cumpăra l Anlo l og hinu l (Râmnic, 1786): "pe bani 
din mi lostenia de la lot sa tul , şi să fie la biserica 
Povârghinii de moşie"87 . Pe un Minologhion al bisericii 
de lemn din Straja (Cluj) au fost însemna te, în 1801 , 
februarie 12 "în faţa a tot satul cărţi le bisericii. Pentru 
cele de la punctul patru : "o cazanie ş i un ca tavasier 
şi un octoih mic împreună cu aces t minei" se 
specifica: "sunt luate de obşte, de tot satul"88 . 

La Cheşa (Bihor) se cumpăra , în 1700 ianuarie 
4, un exemplar din noul Testament {Alba Iulia, 1648): 
"pe seama bisericii de către săteni , în veci să fie" 89 . Un 
octoih (Târgovişte , 1713) a fost cumpărat: "pe seama 
bisericii Jghiu lui, de săteni" 90 • Este prilejul să 
menţionăm că pentru înă l\area bisericii de zid, monu
ment-istoric , de la /ghiu , inscripţia din 1724 
consemnează trei nume de cti tori , două de preoţi ş i : 
"satul care au ajutat cu lucrul". Punem în seama 
obştii reluarea arha icului procedeu al in tră rii pe nord 

„ Ion, B Mureş1011u , Cartea veche bisericeascd dm B:inal, T11nişoora 
1985 p. 237 
u Cartea nfla tă ş 1 cercetată la biserica dm Straja · monument 1stonc 
" Flormn Dudaş . Carle:i veche româneascJ in Bihor, Oradea 1977 
p 80 
11n Evo Mflrza , T1pănturi romcineşll vechi in b1bliotecn paroh1e1 ortodoxe 
romJne de/o lgh1u(jud.Al/xJ), in "Îndrumător poslorol", IV.Albo Iulia 1980, 
p. 148. 

39. Biserica din Almaş Sălişte (Hunedoara). Scenă 
din Judecata de Apoi: "Biraele şi jurajii care fac 
judecată strâmbă" 

37. Pictură murală de la biserica din Curtea (Timiş). 
Jerfa lui Avram 

38. Pictură de la biserica din Băija (Mureş). "Când 
au vorbit ls. cu Samarineanca la puju lui lacov" 

40. Icoană de la Mihăileni (Hunedoara), 
Sfântul Nicolae cu chipul mojului 
zărăndean 

41. Cruce de piatră din preajma locului 
unde a fost biserica din Mesteacăn 

ş i în aceea a c t ito ril o r n umi ţ i , in fl u e n ţ a 
b râ ncovenească a tâmplei iniţia l e91 . 

Biserica de zid , Sf. Gheorghe, de la Lupşa 
(Alba) este o mărtur i e vie a trecerii unei ctitorii 
cneziale în folosul şi su s ţin e rea obş ti i . Aceasta o 
rep ic tează, în 1750, o înzestează cu podoabele ş i 
că rţil e necesare. Se co n se rvă exemplaru l din 

11 ' Eugenia Greceanu , Joana Cristache-Panoit, Alte b1senciot1odoxe 
românedinra1onu/Albowfla , în "Milrop. Arad", 11 -12, 1966, p . 718-
719. 
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42. Pictură de la Lăpugiu de Jos. Dreapta Judecată 

Penticostar (Râmnic, 17 43) ca re: "a fost cumpă rat 
de săte ni" în 1744 aprilie 20, aceş tia dăruindu - i şi 
cazania (Râmnic, 1781 ) în 1784 martie 2292 . După 
împlinirea unui veac de prezentă în Transilvania , un 
exemplar din Cazania lui Variam ajunge într-o a ltă 
proprieta te, fapt consemnat, astfel, pe fil ele sale: 
"Bine au vroit şe rbii lui Dumnezeu anume să tenii , toţi 
împreună au cumpă ra t această carte ş i au pus în 
b i serică, în sat în Boineşti , hramul cuvioasei noastre 
Pa rascheva , 1767 în lun a lui maiu 13 zile"93 . 

Însemnarea , dincolo de ctitoria de obşte a că rţii , 

" Că~i cercetate la biserica Sf. Gheorghe din Lupşa . 
ro H Dudaş . CazankJ lui Varlaam in vestu/Tmnsllvaniei, T1m1şoara , 1979, 
p.142. 
114 Ioana Cristache-PCJ nait. Biserici de lemn monumente istorice din 
Episcopia Alba Iuliei, p. 252. 
gs Const. Pascu, Carlea veche românească in Biblioteca Muzeului 
Brukenlhal, Sibiu, 1976, p. 58-59. 
00 Ioana Cristache-Panait. op.cil., p. 78. Căr\ile menţionate ou fost cercetate 
în biserica Sf. Ilie. 
" Ibidem. p. 140-144. 
91 FI. Dudaş , Manuscrise româneşti medievale din Crişana, Timişoara , 
1986, p. 86, 89. 

11!1 Apşa de Mijloc sal (acum în Ucraina). Victor Brătu1escu a cercetat cele 
două bisenci de lemn de aici , c5nd Dşezarea era în hotarul cel vechi, 
maramureşe;:m , cf. Biserici din Maram u reş , in "Bulet. Corn. Man. Ist." , 
XXXIV, 1941 ,fasc.107-110, p. 143-146. 
100 FI. Dudaş, Carte veche romaneascil in Bihor, p. 103. 
1
fl

1 Nicolae Iorga , op. ci l. , p. 132. 
'" Ioana Cristache-Panalt, Rolul zugravilor de la sud de mun/i, p. 75 
103 Avram Andea, Manuscdse şi cflr/i româneşti vechi din centrul 
Transilvaniei(sec. XVII-XIX), în "Valori bibliofile", li. p. 256-257. 
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păs trează memoria unei biserici sătmă rene, de mult 
dispărute . Aceeaşi co l ec tivă danie, dar ş i momentul 
ridică rii altei biserici au fost consemnate astfel, în 
1788, la Velchia r (azi Răzoa re , jud. Mureş) pe filele 
unui Antologhion (Bucureşti , 1766): "Din nou . Această 
ca rte este luată la biserica Velchiarului cea din Dosu 
ş i chiar să tenii o au cumpă rat şi o au dat biseri cii , 
nimeni să nu a ibă trea bă a o lua, a o vinde ş i a o 
înstreina din biserică în veci , până va trăi satul şi 
biserica din Dos, cea n ouă""' . 

Biseri cii din Vidacu t (jud , Harghita) i se 
dăruieşte exemplarul din Cazani (Bucureşti , 1768) : 
"prin cheltuiala locuitorilor din Vidacutul Românesc''% . 

Pentru denumirea de "poporeani" a obş tii , 
a pe l ăm la că rţi dăruite unor biseri ci de lemn din munţii 
Apuseni . La lnteg ralde, mesajul vechii ctitorii este 
preluat. în 1774, de bi se rica ex i s te nt ă . aceasta 
primind pe seama sa o Cazanie (Bucureşti , 1768) 
cumpă rată: "cu banii poporeanilor"96

. Un moment în 
succesiunea de veacu ri a bisericii de lemn este 
surprins şi pe o Cazanie râmnicea nă (1781) pe care: 
"o au cumpă ra t poporeanii de la biserica cea nouă, 
de la Goieş ti , an 1792 martie 25 zil e" . Pentru 
identificarea ctitorilor de carte cu cei ai bisericii . din 
1791, frumos pictate de Simon Silaghi din Abrud , 
adăugăm însemnarea, de pe un Octoih bl ăj ean : 
"cumpărai de poporeanii din Vidra de Jos , de la 
Goieşti , cu opt, numă rături ş i dat la biserica ctitorită 
de acolo"97 • 

Obştea sub numele derivat de la cel al satului 
o adeverim prin mij locirea a două importante tipărituri . 
Exemplarul din Chiriacodromion (Alba Iulia , 1699), 
dat pomană satului Bulz (Bihor) a fost cumpă ra t , 

44. Pictură de la Poieni (Timiş). "Pre cei flămânzi să-i 
arănifi, aşa zice Hs." 

43. Reprezentarea "îndurărilor" în pictura de la 
Lăpugiu de Jos 

conform însemnării _de "toţi buluzanii , sa tul tot 
denpre ună" 98 . Pe o lndreptarea legii (Tâ rgoviş te , 
1652), zapisul din 1762, martie 5, cerea : "Să se ş ti e 
că în tru această vreme am cumpărat noi Apşenii de 
mijloc99 această ca rte. anume prav il ă , toţi sătenii" 100 • 

Participarea sătenilor, după voia ş i pos ibilită ţil e 
fiecăruja, răzbate adesea din însemnările marginale. 

ln 1765, bisericii din Mărgineni (B raşov) i se 
d ă rui eş te o Evanghelie , cumpă rată de preoţi şi 
săte ni : " şi au dat cine cu câ t s-a îndurat"101

• Obştea 
din Mărg ine ni a urmat, desigur, acel aş i obicei ş i la 
pictarea bisericii de zid. în 1789, de că tre Teodor 
zugravu l 10

' 

în biserica de piatră a moţilor din Poieni (corn. 
Vidra) am aflat un strastnic, pe ca re în 1765: "l-au 
cumpă ra t poporeanii din Fântânele, tot poporul cine 
cu ce au p_utut ajuta ş i l-au pus în bise rica din 
Fântânele".ln 1779, popa Simion din Bologa (Cluj) 
scria pe filele unei Cazanii (Bucureşti , 1768) zapisul 
cumpă ră rii de către: "Bologani , satul cu 18 florinţi şi 
au datu pe ea bani cine cum s-au îndemnatu" 10J. 

Cărtura rii aşezătorilor, cu spirit cronică resc , 
au aşternut , cu răbd are , pe file de carte, za pi se în 
ca re au înşiruit , adesea, numele unor ctitori cu aport 
mai mare, restul să te nil or fiind cuprins într-un termen 
generic. 

Amintim , în prea labil , în se mnarea de la 
sfâ rş itul secolulu i al XVII-iea (ante 1704) de pe o 

45. Filă din Cazania (Bucureşti, 1768) de la Fizeş: 
"Au da t satul Fizeşului un galben, iar 19 florinţi 
Zlognean Ion" (pe fila următoare) 
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Cazania lui Varlaam cumpărată de câţiva ctitori 
principali , printre care preotul Satu lui "şi alţi 100 
oameni şi o au pus în biserica Bicsadului"'°". Poate 
fi această însemnare un moment din viaţa bătrânului 
lăcaş de zid (monument istoric) al mănăstirii Sf. Vasile 
din Bicsad (Satu Mare), reclădit, în 1771 . Pe un Triod 
(Bucureşti , 17 46) scri itorul actului din 31 iulie 17 49 
menţionează că: "o au cumpărat sătenii din Trestia 
şi au dat să fie pe seama bisericii" , notând sumele şi 
numele a 15 dintre aceştia, la care adaugă : "şi ai 
satului bani 5 mariaşi"105 • popa Ion din Cern iţa a scris, 
în 1750, zapisul cumpă răriiAntologhionului (Râmnic, 
17 45): "la sfânta biserică care este în Cern iţa a 
satului Abrudului unde este hramul sfântului marelui 
mucenic Gheorghe" , dădu numele a 13 oameni : "din 
poporul numitei biserici" continuă "şi alţii ce au ajutorit 
mai puţin Dumnezeu să le primească" . Ameninţă cu 
blestem pe cine va înstreina cartea, pe cine "se va 
ispiti să dezbrace sfânta biserică de podoabele ei"106• 

Pe filele Cazaniei (Râmnic, 1784), dăruită bisericii 
din Surduc (Cluj) , popa Alexe din Indol , adresân
du-se, în 1756: "pentru rându" cărţii : "dregătorilor 
dinlăuntru şi din afară", înşira 16 ctitori cu sumele 
date , la care o adăuga pe aceea: "a satului 7 
mariaşi"'°'. Cu un an înaintea acestei danii de carte, 
în 1755, a fost frumos scu lptată poarta bisericii de 
atunci, poartă rămasă, până astăzi, pe locul ei, în 
folosul celei ce i-a urmat la începutu l secolului al 
XIX-iea. Un Triod (Râmnic, 1761): "au cumpărat 
satul Finişel" . Scriitorul actului din 28 noiembrie 1763 
numeşte 19 capi de familie , adăugând : "şi au dat tot 
satul până ce s-au ~lini ! acei bani, carele 2 potori , 
care le cât a avut"' 8• Asemenea îşi va fi terminat 
satul Finişel (Cluj) însăşi biserica cinci ani mai 
devreme, marcându-şi intrările cu un frumos decor 
sculptat. Bălin Lup din Sârbi, întocmind în 1780 zapis 
pentru un Molitvelnic (Râmnic, 1768), înşiruie 77 
capi de fami lie, ce au contribuit la cumpărarea acestei 
că~i "de multe trebi" pusă : "în biserica Brebului unde 
este hramul "mai marilor voievozi Mihail şi Gavri1"109. 

•• FI. Dudaş , Cazania lu/ Varlaam, p. 137. 
•M Ioana Cristache-Panalt, Cartea vehe romăneascil in Eparhia Aradului, 
p.126. 
'"Idem, Importante însemnări de pe cărţi vechi bisericeşti, p. 65. 
·~ Ibidem, p. 63. 
'" Ibidem, p. 65 
'°'Idem. 

~·· 
" ' 

47. Scenă din pictura bisericii din Goieşli fA lba): 
"Bogatul care nădăjduia mulfi ani să trăiasca" 

IJ6-1 .h 
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46. Din zapisul de 
cumpărare scris de 
Chiriacodromion 
(Bucureşti, 1732) la 
biserica din Lunca 
Devei 

··-·~ -. ...... , .. .; 
"·~ <. ' · •• ,„~~ 

.„ .... ... . 
„. 

48. Din însemnarea: "noi poporul Buceşului de la/ 
biserica cea nouă ... 1793 aprilie 16': de pe Evanghelie 
(Bucureşti, 1750) 

,, ... , .. „.~.„, _. ,,..i 
I lţJ,Z...f_, _ _ 
C'0„„ __ ,_,,,,.,1 ... ,, 

•• „. 1.#„„. „ .f„ •• • ~ „,l,-.l„, .. ....... 
;•?;„• :~,ft r , ... _ . .._. ,.,,. 
„ „ . 'to· 

49. Însemnare din 1749, de pe cartea (Triod, 
Bucureşti, 17 46), pe care: "o au luat sătenii din Trestia 
şi au dat să fie pe seama bisericii'" 
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Sunt ctitorii , moşi , părin\ i, dar ş i feciorii acestora , 
cărora li se dato rează existenta, p li nă de farmec, a 
bisericii de la Brebi (Să l aj), înăl\ată , în 1759, prin 
iscusin\a meşte rilo r Breazu şi Borzan Ionu\. Cartea 
sus-numită , poate ş i altele, a fost dăruită bisericii , în 
1780, an în care i-a fost realizată şi tâmpla , operă de 
pictură ş i sculptură 110 : "din îndemnarea lui Dumnezeu 
ş i a creşti n il o r din Brebi", după cuvintele însemnării 
pentru carte. 

Surprind em identificarea, fără echivoc, a 
ace lu iaş i ctitor colectiv în rid icarea, împodobi rea şi 
înzestrarea bisericii pe fi lele Cazaniei lui Varlaam, 
cumpărată de: "abrudeanii dintre Muntele Someşului" 
bisericii Muntelui . Redăm , în acest sens, sfârşitu l 
zapisulu i: "Scris-am eu popa Ursan aceste zapise 
când am fost popă la Someşu l Cald ş i la biserica din 
Munte. Ş i am fost ctitor îndemnătoriu când au zidit şi 
au întemeiat aceste sfinte biserici şi în sat şi în munte 
de nou. Şi am stătut la oameni de le-o înfrumuse\at 
cu carte şi cu ce au trebuit întrînsele, 1736 aprilie 
80'" 11

. Cupri nzătoare ş i emo\ionată este această 
formulare a ctitoriei de obşte , datată 1743, pe Octoihul 
(Râmnic, 1742): "cumpărat de satul M i cu ş de la cel 
mare, până la cel mic şi l-au dat la sfânta bi serică din 
Micuş ca să le fie p,omană la to\i săten ii, de la cel mic 
până la cel mare" 12. Formularea, amintind inscrip\ia 
din lemnul bisericii din Brădet (Bihor) , va fi fost săpată 
ş i în uşa bisericii de zid din Micuş (azi Micer:ti , Cluj), 
element dispărut cu pril ejul re novărilor' 3. Dacă 
datarea bisericii-monument, posibil în secolul al XVII
iea, nu poate fi precizată decât prin cercetări ştiin\ifi ce, 
influ enţa st ili st i că bizantin ă este văd ită în forma 
altarului poligonal la exterior şi semicircular la inte
rior1 14. 

Prin participarea l a rgă a comun ită ţii , cartea 
tipărită a ajuns pretutindeni în Transilvania , până în 
aşezări l e cele mai izolate, împlini ndu-şi misia păstrării 
ş i dezvoltări i limbii române, dovedindu-se, astfel, 
după slova predosloviilor: "în folosul tuturor de obşte" . 

51. Ansamblu/ bisericii din Fineşti (Cluj) 
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50. Uşciorul porfii din 
Surduc (1155) 

52. Icoană împărătească 
din tâmpla de la Finişel 
(1180) 

Prin solicitudinea faţă de cartea în limba 
română a fost s t imul a tă acti vitatea copişti l o r , 
numeroase manuscri se fiind realizate pentru sat. 
Sunt atesta\i scriind că rţi pentru comanditaru l 
colectiv: popa Ioan, diacul Ioan din Câmpani de 
Pomezeu, popa Jurj din Leheceni ' 15

. Suplinim numele 
multor altora, prin mărturiile edificatoare pentru ctitoria 
de obşte ale lui popa Fi lip din Năpradea (Sălaj) . Pe 
unAntologhion întocmit de pe cel de Râmnic, numitul 
copist consemna: "Când am locuit în Surduc, în 
popor, în anul de la facerea lumii 7249, i a ră de la 
naşterea lui Hs. 1742"11 6. De la popa Filip se 
păstrează ş i mineiul pe care consemna, în 1754, că 
l-a scris: "în C ri sto l ţe l , în popor, în casa Flori i Rus"117 • 

Mul\imea că r\il o r tipărite ş i manuscri selor, 
preţuirea lor cu podoabe. din care decurgea grija 
păstră rii , au impulsionat meşteşugul l egă rii acestora, 
meşteşug cu imp li caţi i artistice118, la care obştea 
ş i·-a adus aportul. Stringenta cerinţă de carte făcea 
adesea ca an.urne tiraje dintr-o tipă ritură să sosească 
necopertate . lnsemnarea de pe fil ele unei Evanghelii 
(Bucu reşti , 1760) adeve reşte practicarea sistemului. 
Conform acesteia legătura că rţii a fost executată în 
ianuarie 1763, de meşteru l Toma din Homorod, ea 
fiind "cumpărată pe bani i satu lui nelegată" 119 . 
Exemplarul din Cazania lui Varlaam al bisericii de 
lemn din Târguşor (Cluj) a fost legat, în 1751, plata 
fiind : "de la popa Grigori e 1 O florinţi şi satu l 5 
ajutoriu"120. 

Cup rinzătoare, în ceea ce priveşte senti
mentele comun ităJii pentru viitorul cărţii , socotim a fi 
clauza menţionata pe un exemplar din Antologhion 
(Bucu reşti , 1766), cumpărat de Someşeni (Cluj), în 
anul imediat tipariturii: "Şi de s-ar dezlega să aibe 
grije curatorii biseri cii de ea ~ i de alte sfinte cărţi , să 
le lege cu satul dimpreună" 21. 

Numai nevoia de carte , dragostea ş i grija 
procurării ş i ocrotirii acesteia, explică mulţimea celor 
aflate în Transilvania în pofida vremurilor vitrege pe 
care le-au răzbit. 

Cartea t i părită, omn iprezentă, a fost prin 
gravurile ei sursă de modele la îndemâna zugravului , 
influenţa acestora fiinfl evidentă în pictura bisericilor, 
în genere din lemn122. ln acest sens amintim imaginea 
Fecioarelor purtătoa re de mir (din Triod , Buzău , 
1700), reprezentată, cu predilecţie în pronaos, sau 
scena Răstignirii din registrul de sus al tâmplei. Pe 
pereţii altarului sunt reprezentaţi Sf. Ierarh i, asemena 
celor aflaţi în liturghii. Dovedit a se fi inspirat din 
ilustraţi a de carte este harnicul şi talentatul zugrav 
să l ă j ean Ioan Pop . Semnat sau nu , uşor de 
recunoscut, numitul zugrav a l ăsat mă rturii la Bârsăul 
Mare, Sânmihaiu Almaşului, Stâna, Hida, Păuşa, 
Racâş , Brustu ri , Bozna ş i Răsto l ţu l D eşert' 23 . în 
altaru l bisericii din Hida el realizează : Intrarea în 
Ierusa lim , aşa cum o văzuse pe prima fil ă a 
Anto loghionu lui de Râmnic din 1745 (păstrat în 
biserică până în zilele noastre). 

Motive le florale din că rţil e tipărite au inspirat, 
de asemenea, pe zugravii ţărani. Pe bolta biserici i 
de lemn din Sartăţ (Alba) chenarele fl orale sunt 
pre lu ate din decorul stemei d in Antologhion 

(Bucureşti, 1766), un exemplar din acesta aflându
se în patrimoniu l l ăcaşu l ui . Zugravu l Toader 
Ciungariu , autorul frumoasei picturi de la Brăzeşti 
(Alba) desenează între uşi l e împărăteş ti motivul flo
ra l al vjgnetei din Penticostar (Râmnic, 1768). 

ln secolul al XVIII -iea , şcoa l a în limba română 
ş i-a continuat existenţa în pofida numeroaselor piedici 
şi g reutăţi 1 2', ea dovedindu-se activă ş i în regiunea 
Mureşului superior' 25 . Ridicarea casei de şcoa l ă , 
în tre\inerea diacului ş i le asuma din puţinul ei obştea 
săte a scă, do cum ente le vremi i doved ind -o 
preocupată de priceperea dascălului . Un act din 1 Y7Y 
martie 12 se referă la cererea săten il or din Nima 
(Cluj) de a li se numi diacul Balint Timotei : "carele să 
fie [„. ] şi dască l la prunci"126. Despre numirea unui 
anume preot la Cisteiu (Alba) , slova unui doeumenl 
din 13 iunie 1795 spune răspicat: "cisteianilor nu le 
trebuie , fiind puţin procopsit înt ru învăţătu r a 
norodului" ' 27 . 

Numeroase sunt însemnă ri le marginale pe 
fil ele cărţilor ce dovedesc folosirea lor ca manuale 
şco l a re 1 28 . Al!i!gem simbolic una sin gură, pe deplin 
edificatoare . ln 1786, un exemplar din Cazania lui 
Varlaam este vândut român ilor din Ruja (Sibiu) , 
pentru sat. Scopu l procurări i re iese clar din 
autograful : "scris-am au cel mai smerit diac Moisi , 
când eram în şcoa l ă în Ruja la an 1786"129. 

"'Biserică dispărută, ca ş i aceea din satul Someşul Cald, pe care o atestă 
aceeaşi însemnare. 
'"I lie Corfus,Însemnăride demult, laş i , 1975, p. 192. 
11 21oana Cristache-Panait. op. cit .. p. 64. 
'" Unele au fost făcute în 1793, dată înscrisă, pentru pictură, pe bolta 
naosului. 
114 Biserica, investi g ată cu prilejul lucrărilor de inventariere, se cade a fi 
cercetată în mod special. 
" ' Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, op. d l„ p. 76, 80, 186. 
'" N. Iorga, op. cil„ p. 136 (A văzut rnss în Biblioteca Gimnaziului din 
t:iăsăud) . În ce rcetă rile noastre l-am aflat în Bibi. Acad. Filiala Cluj , rn ss 
4256. 
1 17 Cercetat în fondul de carte veche strâns din zona Năsăudului, în casa 
parohia lă de la Prislop (Liviu Rebreanu). 
118 Iulius Bilz, Contribujii la istoricu/ vechimii legători/ de carte in 
Transilvan/a, Sibiu, 1956; Elena Rodica Co lţa, Legătura de carte un 
meşteşug de veche tradijie românească in vestul Transilvaniei, în "Valori 
bibliofile", 11, p. 384-389 . 
'" Elena Rodica Colta, op. cil„ p. 384 , 388. 
120 Carte ce rcetată în biseri ca de lemn monument istoric. 
' " Carte cerce tată la biseri ca veche de zid din Someşeni (Cluj). 
122 Observaţii proprii din cercetare de teren . 
n3 1oan Godea, Ioana Cristache-Panait , op. d t., p. 30. 
'"George Bariţiu, Părţi alese din istoria TransHvanie/, voi. l i. Sibiu, 1889, 
p. 11 9-120; N.Albu , Istoria invă/ămăntului româmsc in Transilvania până 
la 1800, Blaj, 1944; Virgil Şotropea, Ca1tribujiila istoria şooalelornăsăudene, 
în Arhiva someşană, nr. 11 , Năsăud , 1929, p. 1-25. 
' 25 Aurel Holircă, $coala din regiunea Mureşului superior in a doua jumătate 
a secoluluialXV/11-leaşiinceputulceluidealXIX-lea, in "Marisia", IX, Tg. 
Mureş, 1979, p. 209-235. 
,„ Arh. St. Fi liala Alba Iulia, Mitrop. Gr. Gat„ pach. VII (sub da tă) 
127 Idem, pach. 19(1794-1795) 
"' Ioana Cristache-Panail, Importante insemnări de pe cărţi vechi 
bisericeşti tipărite la Vă/ceaşiin allepărfi(ll) , în Mitrop. Olt, XXX. 7-9, p. 
544-545. 
"' Bibi. Mitrop. Sibiu . 
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53. Suartaş (Alba). Pictură de pe bolta naosului 

Prin ct itoria de obşte s-a răspând it slova 
scrisă, a inflorit pictura, au fost preluate, prin veacuri , 
forme tipologice, sisteme constru ctive, motive deco
rative , mă rt urii de netăgăduit ale formării ş i 
continuităţii poporului român. 

În in sc ri pţiil e săpate în lemn sau piatră, în 
pisaniile de pi ctură, în însemnările de pe filele cărţilor, 
se regăsesc, în toate părţile Transilvaniei , aceleaşi 
exprimă ri pentru ctitoria de obşte: "tot satul" , "toţi 
săten i i", "tot poporul" , "de la cel mare până la ce l 
mic", "cu bătrâ ni ş i cu tineri", toate prezente ş i în 
lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi obţinerea 
drepturilor strămoşeîti . ln 1727 bihorenii cereau să 
fie lăsaţi în legea lor, 1n numele a "tot poporul român" 
din acea pa rte de ţară 130 . În 1760 ţăranii din 
Hunedoara, Alba , Zarand şi din scaunele cele mai 
îndepărtate , cerând autorităţi lor odihnă în legea 
românească , sublinia : "despre acest lucru că noi 
aşa po~im de la ce l mai mare până la ce l mai mic"131

• 

ln temeiu l atâtor probe de participare 
conştientă a satului la destinul neamului românesc, 
cerem îngăduinţa memoriei lui Lucian Blaga de a nu 

55. Biserica din Săcel (Harghita) 

56. Biserica de la Pianu de Sus (Alba} 

împă rtăşi punctul de vedere privind satul bătrânesc, 
exprimat cu cinci decenii în urmă. Conştiinţa surdă -
spune poetu l - mocnind sub spuza grijilor şi a 
încercărilor de tot soiu l, conştiinţa de a fi o lume 
pentru sine, a dat satului românesc, în timpul multor 
secole foarte mişcate , acea tări e fără pereche de a 
boicota istoria , dacă nu a ltfel , ce l puţin cu 
imperturbabila sa indiferenţă" 1 32 • Că nu era un sat 
pentru sine , ci un sat al neamului , ne-o spun făţiş 
însemnările istorice. O Cazanie (Bucureşti , 1768) a 
fost: "dată românilor din Marpod, cât vor fi români la 
Marpod"133 (Sibiu). ln anul 1777, dascălu l Ştefan al 
Cojocnei (Cluj) nota pe un Triod (Râmnic, 1732) că: 
"este al cinstitei eclejii al Cojocnei, a neamului românesc 
neunit"134 . Din comuna Săcel (Harghita), rămasă ca o 
oază de românism, provine un exemplar din Evanghelie 
(Snagov, 1697) 135 ş i un altul din Antologhion 
(Bucureşti, 1777) ce au fost date bisericii de acolo: 
"până va trăi neam românesc la numitul sat"136 . 

130 N. Firu, Biserica ortodoxă română din Bihor in luptă cu unirea 1700-
1750, Caransebeş, 1913, p. 20-22. 
131 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a român/lor din Ardeal in 
secolu/a/ XVIII-iea, ii, Sibiu, 1930, p. 157-158. 
132 Lucian Blaga. Elogiul satului românesc, Discurs rostit la 5 iunie 1937, 
Bucureşti , 1937, p. 11 . 
"' Ioana Cristache-Panait, /mporlanle însemnări, în Mitrop. Olt, 1-3, 1978, 
p.66. 
134 Carte ce rcetată, împreună cu altele, la biserica de lemn din Cojacna . 
135 Doina Braicu , Câteva insemnări de in teres istoric consemnate pe filele 
unorcăr(ipăslra te la Sibiu, în Valoribib/iofi/e, 11, p. 375 . 
"' Cartea de află la Col ecţia de la Mănăstirea Topli\a . 
137 Ioana Cristache·Panait, Biserici de lemn monumente istorice din 
Episcopia Alba Iuliei, p. 104-107. 

54. Uşa bisericii din Ciumăma (Sălaj) 

În 181 O, săten ii de la Pianul de Sus (Alba) au 
în ă lţa t o biserică de zid în spiritu l arhitecturii 
munteneşti . Lăcaşul anterior, din lemn, construit în 
1761: "cu toa tă cheltuiala şalu lui cu ş indril a , cu 
zug răvea la" părea a fi uitat. ln 1918, anul înfăptuirii 
unirii poli ti ce a românilor, el a fost restaurat, partea 
ce nu a mai putut fi sa lvată marcându-se prin brazi137

. 

A fost omagiul închinat ctitoriei de obşte. 

RESUME 
A la fin du XVI I• siecle la Transyl vanie est 

tombee sous la domination autrichienne. Dans Ies 
du res conditions de ce "joug de fer" , le peuple 
roumain , le plus ancien et le plus nombreux, lut 
so umi s a un e triple domination : politique , 
economique, spirituelle. Les cneaz et Ies voivodes, 
Ies anciens chefs politiques des roumains , avaient 
cesse leur activite; seules, Ie s fondations 
conservees evoquaient leur râle et leur prestige . 
Dans le nouveau cad re historique , taule la 
communaute avait le devoir de bâtir, d'orner et de 
doter leur eglise , l'unique tribune representative. 

Le XVI II" siecle conserve de nombreux 
temoignages dans ce sens . li y en a beaucoup 
d'exempl es ; des inscriptions , des notations 
documentaires dans Ies archives qui attestent la 
contribution de l' entiere communaute a la con
struction de l'eg li se, a sa peinture, a sa dotation 
avec Ies livres de culte necessaires . Pour la 
fondation de ces eg lises , la communaute a 
employe des systemes de construction anciens , 
des formes typologiques, des motifs ornementaux ; 
le peinture s'est deve loppee, le langage comun 
s'est maintenu et s'est enrichi . Tou s ces 
ph enomenes ont a la base la conscience d'etre 
un peupl e, conscience fondee sur !'unite politique 
roumain e. 
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