
MONUMENTE DE ARHITECTURĂ POPULARĂ DIN NORD-VESTUL 
JUDEŢULUI BUZĂU 

IOANGODEA,IOANOPRIŞ ~~~~~~~~~~----~----~--

O periegheză etno-istorică, prilejuiră de cursul de perfec
ţionare a muzeografilor n: edievişti, desfăşurară în primăvara 
anului 1974 În judeţul Buzălll, zona Chiojdu-Colţi-Bozioru, 
ne-a permis urmărirea cîtorva monumente de mare valoare 
arti stică şi documentară . 

Zona studiata (fig. 1) este s trăbătută de cei trei a flue nţi 
ai rîului Buzău: Bîsca Chioj.dului , S.iibiciu ş i Bălăne asa. Zona 
este marcată de puternice eroziuni cu caracter structural şi 
petrografic1 dato rită defrişăril o r masive de păduri etectuate 
aici cu mul ţi ani În urmă. 

Pe firu l văilo r ce brăzdează zona de la nord spre sud, 
sînt risipite o mulţime de aşezări, dintre care cîteva su sc i tă 
un interes deosebit ş i prin păstrarea aici a unor biserici de 
lemn-monumente istorice: Bozioru de Sus, Bozioru, Văvălu
cile, Scăeni, Nucu, Rîu , Găvanele (toate În comuna Bozioru), 
Colţii de Sus, Valea Boului ( com. Colţi), P.oe niţele (comuna 
Chiojdu), Ruginoasa (comuna Brăeşti). 

Comp:u at1v cu alte zone, bisericile de lemn dintre Bl'sca 
Chiojdului ş i Bă lăneasa se încadrează în grupa di stinctă a 
bjsericilor clin Buzău2. 

Materia primă şi meşte rii lemnari 
în trecutul nu prea îndepărtat, cea mai mare parte din 

Muntenia era acoperită cu păduri. Chiar şi în mănoasa 
cîmpie de az i se mai păstrează pîlcuri din acei vestiţi codri 
de o dinioară . Lemnul exista deci din abundenţă în to.ară 
această provincie, oferind materialul de construcţie cel mai 
ieftin ş i cel mai la îndemînă. Cu atît mai mult trebuie ac
centuată această realitate În zonele de dealuri şi În podişul 
subcarpatic, din care face parte ş i Buzăul , zonă în care în
tîl.nim Încă mari suprafeţe Împădurite. Mulţimea l ocuinţe
lor de lemn, din care unele pot fi ocotite în şiru l celor 
„mai momtmentale case de lemn din ţara noastră"3, ca şi a 
bisericilor de lemn păs trate pînă azi, face ca această arie 
geografică să poa tă fi Încadrată Între cele cu mare densi
tate a bisericilor de lemn din Muntenia4• Întotdeauna aici 
„materiahtl de bază pentrn vechile constrncţii ţărăneşti a 
fost lemnul, atît pentrn case, cît şi pentrn biserici. El s-a 
menţinut însemnat ca proporţie pînă în secolul al XX-Lea" 5• 

Dar nu numai casele şi bisericile erau înălţate din lemn, 
căc i În această parte a ţă rii au existat din totdeauna sate 
bine populate care aveau nevoie de tot felul de obiecte ş i 
insta l aţii tehnice ţărăneşti executate din lemn. Spre exemplu, 
Episcopia de Buzău poseda În secolul al XVIII-lea „mai 
multe pive la Cislău, la Pîrscov şi pe iazul oraşuliti; pe 
moşia m-rii Vintilă Vodă f imcţiona una cu două ciocane"6• 

În fiecare localitate, alteori numai În una, dar care ser
vea şi satele din jur , trebuie să fi existat meşteri lemnari 
pricepuţi. N urnele celor mai mulţi dintre aceşti meşteri au 
fost şterse de vea;curile de istorje, dar totuşi pe CÎţi va dintre 
ci îi cunoaştem din documente. Neîntrecuţi în meşteşugul 
prelucrării lemnului şi a sculptării lui au fost „Stanciul, N ea
gul Stanciul, Radu Stanciul şi Balatu, care la 20 iulie 1666 
terminaseră de săpat în lemn inscripţia de deasupra uşii din 
pronaosul bisericii din Valea Muscelului (Buzău)"7 . 

1 G r. Posea, M. Jelenicz, j11deţ11l Buzătt, Bucureşti , Ed. Academiei 
R.S.R„ 1971, p. 17. 

2 P . Petre;cu, Arhitectura ţărănească de lemn din Romania, Bucu
reşti , Ed. Meridiane, 1974 , p. 46. 

3 Ibidem, p. 58. 
4 Radu Creţea nu , Bisericile de lemn din Muntenia, Bucureşti , Ed. 

Meridiane. 1968, p. 6. 
s P. Petrescu, Arhitectura, în Arta populară românească, Hucur~şti, 

Ed. Acad. R.S.R„ 1971, p. 76. 
6 Ştefan Olteanu, onstantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara !<omâ-

nească şi Moldova în evnl mediu, Bucureşti , Ed. Ac:td. R.S.R„ 1969, 
p. 257. 

7 Ibidem, p. 139; ln l egătură cu acei meşteri ş i pi_:;an ia ~esp.ectivă 
a bi se ricii din Muscelul Cărămăn eşt i , bi serică ce se p:tstreaza ş 1 all , 
Radu Creţe:tnu , în op. cit„ p . 33, indică următo rii meşte ri: „ . .. l{ueac 
(?) Stanciu!, Neagu I, Radu!, Stanul , Boia tu . .. ". 
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La s fîrşitul secolului al XVIII-lea şi Începutul secolului 
al XIX-lea sînt menţionaţi În documente, pe cuprinsul ju
deţului Buzău, mai· mulţi meşteri şindrilari8 . 

Pînă azi În hotarul satului Bozioru se află locul numit 
„Deahtl tocitorilor", ceea ce Înseamnă că odată pe acel loc 
se confecţionau doage pentru „tocitori ", căzi mari pentru 
fructe , sau butoaie. 

Satul Ruginoasa (unde biserica de lemn datează din ju
rul anului 1800) are bogate tradiţii în ce priveşte executa
rea şindrilei. Şi azi Încă mai lucrează aici meşteru ] şindrilar 
Bărdăhane Dumitru, în vîrs tă de 72 de ani9. 

Bazil Iorgulescu menţiona, Încă În 1892, în aceste sate, 
o serie Întreagă de meşteşugari ş i meşteşuguri În legătură cu 
prelucrarea lemnului. La Chiojdu, printre alte industrii cas-

8 Şt. Olteanu, C-t1n Şerban, op. cit„ p. 323. 
9 Satul Ruginoasa, com. Brăeşti, nr. 17. Informaţia la 14 mai 1974. 
10 Bazil Iorgulescu, Dicţ/cnar geografic, statistic, economic şi isto-

ric al judeţul1ti B1tzău, Bucureşti , 1892, p. 160. 

F.ig. 1. - Inc:idrarea zonală a bisericilor de lemn 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 2 - Detaliu de îmbinare a bîrne lor l:i ab id:t bi ~eri c ii din l301ior,u 
de Sus 

nice se airată că, prelurcr.ar<ea scîndurilor aduce „oarecare be
neficii locuitorilor" 10. Î n locali tate se a fl au 7 mori de apă, 
1 pivă, 5 fierăisir-raie . Dint're meseeiaşi extragem din lucrarea 
aminti tă: „ . . . 11 lemnari, 5 tîmplari, 7 J ier ari, 17 rotari, 
9 br-ttnari .. . " 11 . In localitatea Colţi se menţionează : „ ... 4 
mori de apă Bîsca, 2 pe valea Colţilor, 1 pe Valea Boitliti, 
1 pivă, 3 fierăstraie . .. 12. intre meseriile localităţ1ii Colţi se 
remarcă: „ ... 2 lemnari, 1 tîmplar, 4 rotari şi 2 fierari; s-ar 
put ea nota şi cîţiva locuitori care se ornpă excl1.1siv cu căr.e
tarea chihlimbantlui" 13. 

Venind parcă să Întărească cele ară tate anterior În l egă
tură cu toponimia de p e fosta moş ie din localitatea Bozioru , 
Iorgule cu subliniază în legătura cu aceas tă aşezare că: 
„ ... mai cu seamă se !iterează bine bittoaie cit doage ele mt
iele [?] pentru ţitică. Are 8 mori, lin care 3 ale statitlui„." 14• 

La Bozioru, Înt remarcaţ i , de asemenea, multi rne, teri ă
teşti printre care: „3 fierari, 12 lemnari, 24 butnari, 4 ro
tari, 1 zidar . . . "15. 

I n cătunul Valea Boului (corn. Colţi ) se p oate vedea şi 
azi o foarte frumoasă casă 16 lu crată la î ncep utul secolului 
!XX de către un vellt'Ît meşter lemnar din satul Figureşt i , pe 
nume Pandele Nedelcu, meşter care lucra prin mai multe sate 
din jur. 

Că sîntem Într-o zonă cu îndelungate tradiţii În ce pri
veşte prelucrarea lemnului ne-o dovedesc ş i foarte multele 
practici şi obiceiuri legate de acest material, unele din aceste 
practici denotînd o experienţă sec ul a ră 17. 

A vînd aceste cunoştinţe practice, verificate de altfel de 
ştiinţa modernă şi aplicate în industria fores tieră, locuitorii 

11 Ibidem. 
12 Ibidem. p. 190. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 74. 
1s Tbide111, p. 55 . 
16 Apar~inî nd lui Anton G. Ion , nr . 297. 
17 Inf. Vasile I. C. Nicolae, n. 1933 , satu l Aluni ~. com. Colţi, 

nr. 54: „Lemnul bun pentrn constmcţi.e iut era bine să-l tai. ziceau 
bătrînii, pe btnă plină, adică rotundă, căci făcea carii repede şi casa nu 
dltTa". Lemnul de casă nu trebuie tăiat atunci „cînd se 2nvirteşte 
!temea" , adică atunci „cînd da frunza", căci „are mrtltă zeamă, face 
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acestor sate , adeseori cu mijloace materiale mai mult decît 
modeste, reuşea u să con strui ască case ş i biserici ca re să du
reze cît mai mult, unele din acestea păstrîndu -se ş i azi ca 
martori î ntru acest secular meşteşug de a con strui frumos ş i 
tra1 n1 c. 

r ehnici de constrncţ"ie 

Tehnicile de con trucţie ÎntÎ]nite la bisericile de lemn din 
zonă nu diferă de ce le întîlnite la l ăcaşurile de cult simi
la re răspîndite pe cuprin su] Întregii ţă ri. Teme lia bisericii 
este făcută dintr-un şir de bolovani de rîu sau de carieră, 
fă ră mortar, peste care -a fixat talpa gr asă a edificiului. 
Aproape Întotdeauna talpa a fost confecţio n a tă din lemn de 
gorun sau de tejar. Cu ocazia renovărilo r ulterioare, la în
cep utul veacului nostru , localnicii au adoptat si ternu l leg<l.
tu.r.ii boiovanilor din fondaţie ou ceamu~·, iar nou de tot , cu 
mortar sau chiar ciment. 

C ununile de bîrne o rizontale, prin se la capete În siste
mul cheotorilor „ româneşt i " de tipul „coadă de rîndunică" , 
comp un pereţii bisericilor (fi g. 2). 

!n trecut aproape toate monumentele de lemn din :z.o nă 
aveau pereţii cu bîrne aparente, fă ră tenc uial ă. Odată cu 
sfîrş itul secolului al XIX-lea î n cele mai multe sa te s-a 
adoptat sistemul acoperirii pereţil or exter ior i cu scînduri de 
brad bătu.te pe vertical ă , un a lîngă alta, iar la inter tiţii 
s-au fixat şipci din acelaşi material lemnos (fig. 3). E ste evi
dent că a tfel de „învelitori" exterioare ale pereţilor au t o t 
făcute din nevoi funqion ale (pentru a evita curenţii de aer 
care circulau În interior datorită golurilor ivite între bîrnele 
aparen te ale pereţilor. Soluţia adoptată este Însă total ineste
tică, diminuînd cu mu I t valoarea arti s tică a fiecă rui monu
ment în pa.rne. Ori.cum, re s ta u rări le viiware ale a·cestor mo
numente vo r trebui să aibă În vedere necesitatea de a reda 

Fig. J. - Bise ri ca din Valea 13oului , perete le exte rior acoperit cu şipc i . 

lăcaşuri l o.r înfăţişarea lor iniţială, atÎt de plăcută şi de carac
teri stică spaţiului geografic românesc . 

Prin aceeaş i nevoie a protejării tălpii con stru cţiei de ac
ţiunea apei căzute de pe acope ri ş se ju stifică şi o altă prac
tică întîlnită În zona de ca re ne ocupa m - este vorba de 
adoptarea unei sprîncene de şindrilă care înconjură întreg 
edificiul (exemplu biserica de lemn din Colţii de Sus) . Sprîn
ceana aceasta e comp une din unul sau două şiruri de ş in
drilă fixate puţin deasupra tă lpii , pe peretele con stru cţiei, 

carii şi putrezeşte repede". Lemnul „se taie Cit mult !11ai11te de a cla 1111t
gurii" sau „clitvă ~e /mnza era împlini.tă". Le mnul „rn sevă multă face 
carii şi. nrt-i Imn nici ele casă nici. ele lucrn". Sau cea mai bună lună 
pcmru tă i at lemnu l de con<truqie era aceea '. n care "mîzga era în
cheiată" căci a tunci „lemnul d111 casă nit cărea", nu răcea carii. „Dacă 
peretele era lipit carii se făceau mai repede şi casa dura mai puţin" . 
JnL Br:uoşin Gavri l ă , n. 1893, Col1ii de us, nr. 297, cam. Co lţi. 
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puţin ob lic faţă de verticala peretelui astfel ca apa căzută 
de pc s t reaşi na bisericii să fie cît mai departe aruncată de 

substruqia biserici i. Aceasta sprînceană are acelaşi rol cu 
„aruncă toarele de apă" Întîlnite în Bihor18, 

Fi g. 12. - Bi serica din Bozioru de Sus 
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La bisericile din zon ă, adeseori fundaţia atinge înălţimea 
de peste un metru deasupra solului, spre panta din pre deal. 
Pe de al ră parte soluri le din zonă sînt destul de instab ile 
mai ales În condiţii de precipitaţii abundente. Toate acestea 
au du s la că utarea un or solu ţii tehnice care să diminueze 
cît mai mult efectele nefaste ale calamităţilor -, de aici 
probabil şi soluţia adoptată spre protejarea cît mai bună a 
locului pe care era amplasat monumentul chiar d acă talpa 
era groasă (aj ungînd pînă la 70 cm) şi pereţ\ii de asemenea 
(circa 30-40 cm în medie). 

La unele biserici de lemn, după cum vom vedea În capi
to lul referitor la tipologia planimetrică, bîrnele de la navă 
se conrtinuă de la exnremj.uatea vesnidî a pronaosului pînă h 

18 I. Gode:i., Monwnente de a rhitectură populară din 11ord-vestttl 
R 0111finiei , vol. I, Oradea, 1972, p. 16. 

T'ig. 13. - 11 i ~e ri rn din o lţii de Sus 
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Fig. 14. - Clopotnip bi ericii din Ruginoasa 

colţul de sud-est al încă.perii naosului şi chiar în d11eiptul ab
sidei, În cazul celor nedecroşate. 

Toate lăcaşurile din zonă au portalul pe latura vestică 
a construcţiei. Cea mai veche biserică de lemn păs trată în 
Ţara Romanească este tot în judeţul Buzău (Muscel - 1666). 
Radu Creţea.nu subliniază că iniţial acest lăcaş a avut, în
tocmai ca şi casele ţărăneşti, uşa pe latura sudică, s trămutată 
apoi pe cea vesrică 19 . Pentru realizarea. portalului, peretele 
era străpun , necesitînd prezenţa celor doi „usciori" verti
cali, care marchează uşa. Bîrnele orizontale ale peretelui de 
vest se prind de aceşti stîlpi verticali ,,În cep uri". 

În cadrul ferestrelor şi la bisericile de lemn din zonă 
întîlnim aceeaşi caracteris tică general prezentă la bisericile 
de lemn din Întreaga ţară - tăierea parţială a două bîrne 
alăturate În a.şa fel ca stabilitatea bîrnelor în perete să nu 

19 R. Creţeanu, op. cit., p. 10, 33. 

Fig. 16. - Biserica din Poeniţele 
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Fig. 15. - Bi erica din Scăeni 

fie l ăbită cu n11mc. De altfel, aceste deschideri sînt destul 
de puţine la fiecare monument din cele amintite şi de dimen
siuni cît se p a.te de redu se. 

Fig. 17. - Bise rica din Ru ginoasa 
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Planimetria bisericilor ele lemn clin zonă . 

Analizînd tipurile ş i variantele planimetrice ale acestor 
biserici de lemn se pot distinge patru grupe deosebite iar în 
cadrul acestora una, două sau mai multe variante. 

I. Grupa primă o formează acele con strucţii în care o 
navă dreptunghiulară se Încheie spre răsărit cu o absidă po
ligonală nedecroşată . O variantă se distinge prin prezenţa 
absidei cu cinci laturi (Valea Boului, Nucu). ln varianta a 
doua se pot încadra bisericile de lemn cu 7 laturi la abs idă 
(Bozioru de Sus, Ruginoasa, Colţii de Sus). Tipul plan.ime
tric I este considerat cel mai apropiat de planul casei ţă
răneş ti tradiţionale de care de fapt nu se deo sebeşte decît 
prin prezenţa absidei. Se Întîlneşte fo arte frecvent şi în 
Transilvania2D. În T ara Românească este răspîndit mai ales 
În pă rţile de est şi a şa cum remarcă Radu Creţeanu, „rn 
precădere În jucleţvd Buzăit (530fo )21 (fig. 4-8). 

II. Este îndeobşte recunoscută evoluţia planimetrică a bi
sericilor de lemn - În sen sul că acestea s-au îndepărtat din 
ce În ce mai mult de planul casei ţă răneşti pe măsură ce 
înaintăm În timp - de la tipurile simple, originare, spre cele 
mai complicate. O etapă În acest drum evolutiv este şi apa
r iţia l ăcaş uril o r cu abside decroşare în raport cu planul 
dreptunghiul1ar al navei. În loca lită ţile cercetate se întîlnesc 
două astfel de con strucţii eclesiastice (Rîu, Găvanele) , fo arte 
asemănătoare Între ele cu toate că prima datează din anul 
1 /84 iar cea de a doua de abia din 1803. Deosebirea constă 
În faptul că În timp ce la Găvanele întîlnim ş i două mici 
Încăperi alăturate absidei care au rol de proscomidie ş i d :a
conicon, la biserica din Rîu nu exi s tă decît o proscomidie 
(fig. 9-10). 

III. Construine la di,forenţă ,de un :in ( Scăenj - 1831, Văvă
lucile - 1832), două biserici din aceas tă zonă vin ca noi 
argum ente ale divers ităţii în unitate a con s trucţiilor eclesias
tice de l,emn .româneş ti. Garncteri,snica acestui tip pl1animetri'c 
e·~te dată de !lărgirea pronaosului foţă de naos. Diferenţa Între 
cde două monumente constă În decroşul absidei constatat la 
Vă vălucile. 

R. Creţeanu Încadrează aceste biserici În „tipNl dreptitn
ghivtlar comp;is"22. Faptul că astfel de construcţii au pronao
sul l ~îrgit îl face pe autorul amintit să tragă concluzia că 
tipul acesta planimetric poate fi considerat „ca 1-1n v echi ·tip 
a1-1tohton clin Ţara Românească, aproape clispăr1-1t În Oltenia, 
clar Încă bine reprezentat în ţin1-1turile v es t-centrale ale 'Mim
teniei"23. În cazul monumentelor noastre acoperirea încăpe
rilor cu bolţi semicirculare este Încă un argument care con
firmă ipotezele autorului citat. 

IV. În s fîrşit, al patrulea tip planimetric este repre
zentat de lăcaşul de la Poeniţele (corn. Chiojdu), unde 
planul nrefilat den otă o inrnnte9tabilă influenţă prov·en.ită din 
Moldova, de unde planul se pare că s-a răspîndit mai mult 
spre părţile sudice la Începutul secolului al XIX-lea24• 

În concluz·ia prezentă1rii planimetriei acestor l ăcaşmi tre
buie spus că, În e senţă, bise·ricile buzoiene s·e integrează a.r
monios pe făgaşul puternicei „unităţi a plamtlvti bisericilor de 
lemn româneşti" aşa cum sublinia Într-o recentă lucrare Paul 
Petrescu25. 

Elevaţia (Sistemul ele acoperire) 
Dacă, aşa cum am văzut mai sus, bisericile de lemn din 

zonă se Încadrenă din punct de vedere planimetric într-un 
tip de biserică de lemn specific muntenesc, sub aspectul re
zolvărilor elevaţiei se constată cu mai mare certitudine o 
serie de asemănări cu monumentele din Moldova. Este ade
văriat că acesne lăcaşuri sînt relativ tîrzii încît putem 
numai pPe·supune că trebui,e să fi existat înainte va
riante foarte apropiate de modelele arhaice, şi chiar 
În a1cele perioa de de dincofo de veacul al XVIII-iea, în con
diţiile unor intense schimburi comerciale Între cele două ţări 
surori, nici nu poate fi vorba de o negare a influenţelor di
recte realizane Într-o parte şi cealaltă. Legăturile dintre cele 

20 C f. T. Godea, Monumellte de arhitectură populară din nord-ves
tul României, voi. II, Oradea, 1974; Al. Avram , I. Godea, Monumente 
istorice din Ţara Crişuri/o r, Ed. Meridi ane, 1975. 

21 R. Creţeanu , op. cit ., p. 11 . 
22 fbidem, p. 15. 
23 Ibidem, p. 13. 
24 Ioana Cri , tache P anait , Ti tu Elian, Bise ricile de lemn din Mol

dova, „B.M.I .«, XLI, 2/1970, p . 39 şi urm . 
25 P. Petrescu, Arhitectura ţărănească ele lemn din lfomania . .. 

p. 47 ; Idem, Arta populară , În lstoria Artelor Plastice în Romania , 
Bucureşti, Ed. Meridiane, 1968, p . 13 . 
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două ţări române s-au amplificat de la un deceniu la altul 
ş i odată cu ele interferenţele. 

Într-un plan dreptunghiul ar, alungit, de tipu] bisericii de 
la Nucu, ar fi fost mai normal să Întîlnim bo lţi semicilin
drice longitudinale, cel puţin În cazul naosului. în realitate , 
construcţia are la absidă doar o scundă ş i îngu s tă bo l t ă 
semicilindri că tran sversal ă ( clară influenţă moldovenească), 
în res t spaţiul fiind acoperit cu un tavan drept de scînduri. 
I3olta o ctogonală, pe nervuri , a naosului se deosebeşte prea 
puţin de bolta bisericii din Gol go f ta (Vaslui)26. T ot 0 astfel 
de boltă centrală , pe nervuri, s_ Întîln eşte ş i la cea mai veche 
bi serică de lemn cercetată de noi - Rîu, 1784 (Fig. 9). 

La biserica de lemn din Valea Boului, de plan dreptun
ghiular , foarte alungit, absida şi tinda au tavan drept nao
sul fiind În schin1b acoperit numai pe o porţiune cu o 'foarte 
interesantă boltă În fo rmă de cruce, cu supraJeţele uşo r 
curbate delimitate de nervuri (fig. 5). 

La Bozioru de Sus, bolta semicilindrică a naosului se ra
cordează . peret7lu_i vestic al în căperii prin cin ci s uprafeţe 
curbate. ln absida, tavanul este :isociat cu o porţiune bo ltită 
semicilindric transversal (fig. 6 ). 

în general, la bisericile de lemn din zo nă înt î lnim la 
pronaos un tavan drept de scînduri de brad. Biserica din 
Ruginoasa are la pronaos, pe o mică porţiune o boltă semi
cilindrică situată pe axul longitudinal al bise;·icii , boltire cc 
se întîlneşte , exact cu aceeaş i deschidere si la fel orientată 
şi . În cazul absidei monumentului (fig. 7)'. U n exemplu si
rmlar se con stată şi la biserica din Colţii de Sus, numai că 
în cazul acestei con. trucţ~i intervine o particularitate dis
tinctă pri vinci boltirea naosului , căc i bolta acestei încăperi se 
racordează tîmplei şi peretelui vestic prin cîte două sem i · 
calote. In podul bisericii din Colţii de Sus se pot observa 
arcurile care menţin stabilitatea bolţii (fig. 8) . 

Cele mai vechi dintre bisericile păs trate în zonă (Rugi
noasa, Bozioru de Sus şi Colţii de Sus) au un acoperiş unic 
pentru _întreg edificiul , iar în partea vestică , deasupra pro
naosulm, un turnuleţ fără rost funcţional, căci în toate cazu
rile sJopotele . sî1~t v adăpo s tite înt;·-o construcţie specială, se
parata de b1senca (fig. 14). Sistemul acesta de biserică, 
cu turnul pe partea de vest, trebuie să fi fost probabil adop
tat În veacul al XVIII-lea poate ca urmare a influenţelor 
n:an~·ih:ă1~en~. D~ aţJria mai .tîrz.i.~ au ap~rut ~unrnrile deasUipra 
f1~c~re~ mc.apen ş1 une?n ch~ar doua alaturate (Muscelul 
Caramaneşt1). În acest dm urma caz turnul de deasupra nao
sului este mai Înalt În raport cu celelalte. 

Elementele ele decor 
Nu s-ar putea spune că bisericile de lemn ce au format 

obiectul studiului de faţă exce l ează în ceea ce priveşte di
versitatea motivelor ornamentale sau realizarea execepţio nală 
sub aspect artisti c a acestora. 

EJ,e anmg În pri.mul rînd atenţia cercetătorului sau iubito ·· 
rului de frumos prin ineditul volumetric. Sînt con strucţii nu 
prea mari, foarte puţin deosebite ca proporţii de o casă oa
recare din zon ă . Doar turnurile vin să delimiteze în vatra 
satului l ăcaşul de cult faţă de casa ţărănească . 

Aminteam mai sus de a oei vestiţi meşteri cioplito.r.i în lemn 
con semnaţi În pisania de la 1666 din biserica de lemn a sa
tul1ui Muscel, care dec.or·ează cu sculpturi ancadramen
tul uşii de intrare În lăcarş . Dar oele din satele amintite 
mai sus nu se remarcă prin astfel de elemente decorative , 
a_ncadramentele uşilor fiind simple, fără ornamente, la fel ca 
ş1 cele de la ferestre. 

. T ;1rm~rile sînt ~cun?e (?e plan păt_rat) şi se încheie de 
ob1ce1 prmtr-un c01f piramidal. Turnurile de la bisericile de 
lemn mai recente sînt adeseori de plan ocrogonal cu termina
ţi~ni ~n formă de cupolă, maj.orit~tea fiind acoperite cu ta
bla (fig. 15) . Baza acestor turnun nu are ornamente trafo
rate aşa cum se Întîlnesc, spre exemplu, la bisericile de lemn 
tran silvănene. 

Buzăul a fost În permanenţă o zonă de contact între cele 
trei ţa ri rom âne surori. Este firesc ca în aceas tă vatră etno
grafică să se fi ropit o serie de elemente pătrun se din cele 
trei direcţii principale. La biserica de lemn din Ruginoasa si 
la Colţi de exemplu, se observă o uşoară prelun gire a pan'
telor laterale ale acoperişurilor care în general sînt destul 
de scunde27 Aces te prelungiri uşoare au avut în primul rînd 

26 C f. I. Cri stache Pan ait, T. E lian , op. cit. , p. 57. 
27 P. Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din Ro111a11ia .. . 

p. 47. 
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un rost funcţional - să adăpostească sub streaşina mai largă 
Încăperi adiacente construeţiei. Paralel cu acest aspect func
ţional, trebuie remarcat deopo trivă ş i efectul decorativ in
conte tabil pe care-l degajă ast fel de rezo lvări ale acoperi
ş ului. Este o însuşire care conferă acestor lăcaşuri o puter
ni că personalitate. Acoperişul acesta, uşor răsfrînt, nu este 
o caracteristică a Buzăului deoarece el se î ntîlneşte , spre 
exemplu, şi la bisericile de lemn din Moldova, În foarte multe 
exemple. În Transilvania, procedeul nu este consemnat. De 
altfel cercetătorul Paul Petrescu ara tă că „acest elem ent 
prezent în vestul z onei există aici la multe exemplare, amin
tind În feht l acesta apropierea M oldovei"2B. 

Prezenţa turnului În partea ve stică a construcţiei, dea
supra tindei (la exemplarele mai vechi un singur turn) nu 
este exclus a se datora unor interferenţe cu realităţile tran
s il vănene. 

Toate bisericile de lemn clin zonă au fost iniţial acope
rite (ca de altfel ş i cele de zid) cu şindrilă29 , prin sistemul 
,,În solzi de peşte"30. 

Sculpturi şi c re s tături În lemn de mai mare interes ar
ti stic se Întîlnesc mai ales În cazul prispelor de ~e la~urile 
vestice ale unor monumente. U neori aceste prispe smt captu
site cu scînduri de brad de jur Împrejur (încăperea se cheamă 
în .cazul a.ces·ta „~Ion " ), aheori prispele sînt mă•rgiini1te de 
stîlpi foa rte frumos ornamentaţi prin crestare ş i sculptare. 
Deseori stîlpii sînt fusiformi (N1:1cu) sau cu p rofiluri diferite 
(Col ţ ii de Sus). Bîrna o rizontală de la prispă a cununii este 
la bise,r·icj!.e de lemn din Nucu şi Colţii de Sus ornamentată 
cu cres tături geometrice executate cu barda sau cu fierăstrăul. 

Consolele proeminente Întîlnite la bisericile de lemn din 
Bihor sau Mairamurieş şi Sălaj, de pildă, nu se întîlnesc în 
nord-v.estul judeţului Buzău (dedt .într-o linie simplă) , au ai1ci 
retrageri în t rept•e 1suooesive, spre o bază În genul celor întîl
ni te la biserica de lemn din satul Bozioru de Sus (fig. 12) . 

N ici elementele de decor sculptat ale interiorului nu sînt 
prea bogate, doar tîmpla este uneori decorată cu scînduri 
or izontale traforate . în schimb se găsesc admirabile piese 
scu1lipta;te şi cresuate în inventa rul obiectelor de cult: sfe ş
nice, policandre, farfurii de lemn etc. O piesă cu totul re
marcabilă este Iada de fag, datînd de la mijlocul veacului al 
X IX-iea, în care se păstrau lumînările, la vechea bi s e ri că de 
lem n din satul Colţii de Sus, azi păstrată În noua biserică 
de lemn a satului. Lada re spectivă este crestată cu horjul pe 
toate suprafeţele vizibile exact cum sînt toate aoeste admira
bile l ăzi de zestr•e, numi te „ tronuri", ce se găse.sc încă din 
belşug În această localitate31• 

Toate bisericile de lemn din zonă sînt pictate În inte
rior. La unele, pictura datează de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea fără a se ş ti cine este autorul zugrăvelii. Dar în 
zona Buzăului sînt menţionaţi zugravi de biserici Încă în 
veacul al XVIII-iea, precum „popa Nicolae, Dragomir, Tu
dor, R adul , Platon şi Bogdan" autorii zugrăvelii de la bise
rica din Verneşti32 . La s fîrşitul secolului al XVIII-iea o 
catagrafie a Ţării Romaneşti am inteşte la Buzău un zugrav33

• 

Tot la Buzău va lua fiinţă în anul 1831 o şcoală de zugravi 
unde va lucra pictorul Nicolae Teodorescu34. 

2s P. Petrescu, Arhitect11ra, în A rta populară romchiească . .. , pag. 77 . 
29 Inf. Brînze Dumitru (n. 1916, satul Col ţ ii de Jos, nr. 16): Bucă

tile de şi.ndrilă aveau lungimea de 25- 30 cm, lăţim ea de 7-;-10 cm şi 
grosimea de 1 cm, şi de obicei se băteau în două rînduri suprapuse, 
atît pentru mărirea rezisten ţei cî t ş i pentru efectul decorativ. 

30 B. Zderciuc, G . Stoica, Crestături 111 lemn în arta populară ro
mânească, Bucure ş t i, Ed. Meridiane, 1967, p . 9. 

31 Satul Colţ ii de Su este unul dintre cele mai interesante centre 
de lădărit din ţa ră. Lăzi l e de aici sînt ornamentate numai cu motive 
geometrice. Mai trăieşte azi în vîrstă de 86 de ani , meşterul lădar Pet.re 
Nicolae, zis Bă lăj el, care a lucrat la fe l ca ş i tatăl lui , multe astfel 
de tronuri. 

32 St. Oltea.nu, C- t:in Şerban , op. cit„ p. 139. . 
33 Ibidem , p. 384. 
34 Legat tot de pictură trebuie amintiţi şi meşterii tipogra ti exce lenţi 

miniatu r i ş ti precum ieromonahul Damaschin Gherbert care va ajunge 
episcop de Buzău , autor a: miniatu rilor de pe Apostol11l tipări t la Bucu
reşti în 1683. N u ne-am propus a trata şi tema drtii vechi la aceste 
monumente. Trebuie orirum să arătăm însă că Buzău l a ocupat un loc 
de pri ·11 ă importanţă culturală în viaţa românilor de pretutindeni pnn 
tipăriturile ieş ite de sub teascurile sale. Semnificativ pentru permanen
tele re l aţ ii dintre românii nevoiţ i să trăiască un timp d e spărţiţi de o 
parte şi de alta a Carpaţilor este şi faptul că în Bihor, a tît de depăr
tat de Buzău, au circulat zeci ş i zeci de cărţ i litu rgice tipărite la Bu
zău . Dar sensu l de circulaţie a căq:i i a fo st şi invers, dinspre Transil
vania spre Ţara Românească. P rintre multele tip ă rituri vechi pe care 
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Biserica de lemn din Găvanele a fost pictata in anul 
1810 „de mine cel mai mic şi mai prost între zttgravi Gavril 
utgravrt", cum se arată În pisania bisericii respective. 

Biser ica din Scăeni a fost terminată de pictat la 8 sep
rem brie 18 31. 

Atît ca realizare art i s tică cît şi documentară nici una din 
aceste biserici de lemn nu are o pictură demnă de un inte
res deosebit. în schimb icoanele pe lemn păstrate la aceste 
bi serici, care nu pot fi datate decît cu mare aproximaţie 
datorită mai ales a stăr ii lor de uzură destul .de avan
s a tă, prezintă un real interes etnografic. 

Datarea monttmentelor. 
Cea mai veche dintre bisericile de lemn din această zonă 

este monumentul de la Bozioru de Sus. Radu Creţeam1 arată 
ca biserica de lemn a fost construită în anul 1793. 
Nu ne sînt cunoscute precizările În legătură cu data men
ţi o n a tă . Trebuie ară tat În să că lîngă actuala biserică de lemn, 
la CÎţiva paş i doar, se află o cruce de piatră înegrită de 
vreme, pe care se poate citi: „Aici a fos t sfînta masă a bi
sericii celei vechi pînă În anul 177 4. Această cruce s-a ridi
cat de Ion !li'! Toader şi soţia sa Mărie la 1824, iulie 9". 
Î.n cazul acesta se pare că actuala biserică de lemn din Bo
zioru de Sus datează (deci) de la anul 1774, evident cu unele 
modificări ulterioare. Analizînd cu atenţie monumentul, se 
observa cu uşurinţă că iniţial construcţia era mai mică. La 
o dată necunoscută (probabil 1793 ?) peretele despărţitor 
dintre naos ş1i pronaos a fost depl asat mai spre apus iar pe
retele vestic al pronaosului la fel. Locurile vechilor îmbinări 
de bîrne la per.erele despă rţito.r dintre pronaos ş i naos se 
poate consta ta cu u şurinţă. 

Biserica de lemn din satul Rîu datează după R. Cre
ţeanu din anul 1784. Starea monumentului, elementele de 
tehnica constru cţiei şi elevaţia confirmă datarea. 

În biserica de lemn din satul Ruginoasa se află o inscrip
ţie de unde rezultă următoarele : „Această sfîn.tă biserică s-a 
fărnt În amtl mîntt4irii 1758. Fiind domnitor al Ţării Con-
tantin A lexandru I psilanti iar episcop al Buzăului Constan

die. Fârnt-s-ait prin osîrdia D-lor jupan Năstase şi fratele 
D-hti Dancit-t. I ar acum În acest an 1914 s-att tăvănit şi căp
tttşit p ere ţii înăuntru vopsindu-se pes te tot cu cheltuiala şi 
osîrdia D-lor Stoica S. Mîntesrn 01 soţ'ia sa R ealita . .. " . 
Dacă auto rul ştia precis numele domnitorului sub care s-a 
înălţat biserica aceasta Înseamnă că anul „ 1758" indicat de 
manuscriptor este complet eronat, acesta domnind cu mult 
mai tîrziu. La 1758 era Înt<r-adevăr un domnitor cu numele 
de Constantin Mavrocordat (8.II.1756 - august 1758). Pi
sania fiind greşită biserica poate fi datată În cea de a doua 
j umătate a secolului al XVIII-lea35. 

Din moment ce a fost pictată În anul 1803 probabil ca 
biserica de lem n din Găvanele era terminată Înainte de 
această dată sau poate tocmai atunci . 

Biserica de lemn din Colţii de Sus poate fi datată la 
s fîrşitul secolului al XVIII-lea. 

Bise,rica de lemn din cătunul Valea Boului a fo st, con
fo rm tradiţiei orale păstrate În localitate, adusă la sfîrş;i:ul 
"ecolului al XIX-lea din satul învecinat Colţi. 

* 

N-am putea încheia acea s tă succintă prezentare a unor 
bi serici de lemn din nord-vestul judeţului Buzău fără a ac
centua încă o dată, dacă mai e nevoie, asupra necesităţii cu
n oaşter ii acestor monumente, care se integrează atît de bine 
stilului unitar al bisericilor româneşti de lemn din întreaga 
ra ră . 

Tot În această zonă, bisericile de lemn se alătură extraor
dinarului complex de sihăstrii cioplite În piatră, obiective 
istorice şi de artă ce şi-au găsit o prezentare exhaustivă în
tr-o lucrare recentă36. 

Împreună cu aceste sih ăstrii , bisericile de lemn vin să 
reliefeze o întinsă zonă i s torică în că prea puţin stu diată 
comparativ cu altele din ţară ş i patrimoniul cultura1 re
clamă cu acui tate o evalu are a lor În şirul celor mai izbu
tite şi mai demne de apreciat creaţii ale poporului nostru. 

Ic-am găsit la bisericile studiate am intî lnit la n~onume ntul din Valea 
noului ş i Penticostarionul tipărit la Sibiu în anul 1805. 

35 După R. Creţ.eanu, în anul 1800. 
36 P:wel Chihaia, Un complex necunoscut de sihăstrie din Munţ11. 

B1.tiă11lui din v remea lui Netigoe Basarab, „SCIA, Seria Arta Plasti că ", 
tO lll 20, nr. l , 1973, p. 3- 20. 
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