
TRADIŢIA LEMNULUI PE V ALEA FILDULUI 
IOANA CRISTACHE-PANAIT, arh. MARINEL OAIA 

Nu departe de Huedin se ~tfÎă comuna Fildu, bine 
cuvîntată de natură prin frumuseţea dealurilor molcome 
ş i a văilor Fildului ş i Almaşului, ca ş i de istorie prin 
zestrea bogată a tradiţiilor sale. 

Pentru mulţi dintre noi numele aşezării evocă silueta 
ctitoriei de lemn, din 1727, a sătenilor din Fildu de Sus, 
dăltuită de pricepuţii meşteri din satele vecine, Nicoară 
din Agriş şi G ligore, fecioru Petri Erudului din Ohendrea 1• 

Ceea ce a ·făcut din această biserică de lemn un renume 
nu a fost, în primul rînd, măiestria dăltuirii brîului median2 , 

a ancadramentelor 3 , sau chiar a prispei 4 , al cărui motiv 
şerpuit de pe cosoroabă pare a sugera firul meandric al 
Fildului, ci mai cu osebire fermecătorul său acoperiş , în 
pante m~tri, din care răsare un turn-clopotniţă cu foişor 
scos în console, cu fleşă înaltă şi flancat de patru turnuleţ:e. 
De pe Valea Fildului a supravieţuit pînă astăzi numai acest 
lăcaş, aflat sus între dealuri, mai departe de drumul mare, 
al pătrunderii tendinţ:elor urbanizării care au mistuit, 
la începutul secolului nostru, bisericile de lemn din cele
lalte două Filduri. În 1925, Al. Tzigara-Samurcaş reda, 
o imagine ilustrată 5 a lăcaşului de lemn din Fildu de Jos 6, 

fără alte adaosuri de informaţie, convingătoa,re însă în 
ceea ce priveşte marea asemănare cu biseric~t-monument . 
Tot despre ea aflăm că a fost pictată „cu mîna de ţărînă 
a lui Urs Eroina", la 17 (40-90), în zilele împăratului 
Iosif ş i Mariei Tereza, cu cheltuiala sătenilor 7 • Putem 
aprecia cum va fi arătat ş i această podoabă, privind 
pictura păstrată pe bolta lăcaşului din Oubleşu, mărturia 
talentului aceluiaşi artist ţ:ăran, Urs Eroină din Stobor 8 

(la 177 5 ). A dispărut biserica din Fildu de Jos, căci chiar 
pe acel loc trebuia ridicată noua construcţie de zidărie, 
ambiţie dăunătoare trecutului nostru istoric şi cultural. 

1 Inscripţia deasupra intrăr ii: „ Să se ştie ş i aceasta cine au (os/ mcş

lerii aceslei s(inlc biserici, Fren/ Nicoară din Agri.~ şi wwl din Cfl e/l(lrc 
a Petri Brudului, fecioru l G/igore an.u D <o> m <nului> 1727". 

2 Pc latura sud , brlul ln frln ghi c es te mărginit de două şiruri de din
ţişori, precum aflăm şi la alte monum ente de lemn , ca Tusa şi Sirbi (Sălaj), 
cf. 1. Cristachc-Panait şi Ion Schelctli, Bisericile de lemn din Sălaj, ln 
„B. M.I. ", XL, l/197J, p. 40. 

:1 Ancadramentu I de pe latura sud este compus din patru rindu ri 
de chenare ln frlnghie şi unul de romburi, sus o cruce şi inscripţie . Cel 
dintre pronaos şi naos din chenare in fringhi e, romburi, linii frinle (din
ţişori), alte cioplituri, avind la bază o rozetă compusă, înscrisă intr-un 
colac de frin ghie . Motive regăsite in porţile de la Fildu. 

4 Stilpi şi umeraşi c u „ frlnghie" şi cioplituri, la capătul cosoroabei 
o rozetă compusă. 

0 AI. Tzigara-Samurcaş, L'arl du peuple Roumain , Cata loguc de 
l'cxpozition de Geneve, 1925, imaginea de la p . 3. 

6 Atestat ln conscripţia lui Bucov, ca lăcaş neunit cu 67 familii or
todoxe , cf. V. Ciobanu, Sialislica românilor ardeleni din anii 1760-1762, 
ln An. Inst. de Ist . Naţ., Cluj-Napoca 1926, p. 631. 

7 Şt. Meteş, Minăslirile româneşli din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 
1936, p. 74 . 

8 I. Cristache-Panail, arh. Ion Scheletti , op. cil. p. 40. 
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Despre lăcaşul de lemn din celălalt Fild, cel de Mijloc 
atestat neunit, în 1760, de conscripţia lui Bucov 9 , de la 
bătrînii locului am cules ştirile că se afla mai la deal decît 
cel actual de zidărie (construit la 1909 - 1910) ş i că era 
întocmai celui de sus. Aşa va fi dispărut ş i biserica de lemn 
de la poalele dea lului din Mociu (jud. Cluj), ~t cărei ima
gine, surprinsă în desenul lui Gerando 10 , este întocmai cu 
aceea a celor din Fildu. 

Am evocat cîteva din surorile dispărute ale bisericii 
din Fildu de Sus dar din familia sa constructivă mai 
dăinuie, pe valea apropia.tă a Căpuşului, bi. ·ericile din 
Agîrbiciu, Dîngău Mic, Nadăşa ş i a ltele. Acelaş i plan 
dreptunghiular cu absida decroşată poligonală, aceleaşi 
elemente sculptate, dar mai ales aceeaş i realizare ~L înveli
torii unesc toate aceste construcţii. Pantele mari par 
aidoma coamei abrupte a dealului pe care sînt aşezate, 
iar fleşa ~·i turnuleţele sugerează parcă suita înălţimilor 
înconjurătoare. Acesta, va, fi fost desigur~ i gîndulmeşterilor. 

Astăzi ajungi la bi ·e rica din Fildu de Sus prin curtea 
unei gospodării cu construcţii noi din zidărie . .Aceeaşi 
potecă urcă de seco le în dealul lăcaşului, doar cadrul s-a 
schimbat. Ou patrnzeci de ani în urmă ~trhitectul Alex. 
Petit găsea, exact pe acest loc, străvechil e aşezări, con
temporane lăc~tşului, casa de lemn cu pri pă, acoperi ş de 
ş iţă în pante repezi, şură ş i fîntînă cu cumpănă cioplită 11 . 

Nimic din toate acestea nu au fost continuate. 
Am pornit totuşi în su s spre izvoare, „la şesuri", cum 

spun cei din partea locului, acolo lmde au fost înjghebă
rile cele dintîi ~Lle vetrei săteşti. Trei gospodării îşi mai 
ţin, încă, zilele. Prin gruparea lor, prin elementele ce le 
alcătuiesc şi chiar prin unele detalii de ordin constructiv, 
străvechile locuinţ;e de aici nu se regăsesc, întocmai, în 
importantele lucrări de sinteză privind arhitectura popu
lară 12 • Oasele sînt părăsite, potecile năpădite de ierburi, 
căci urmaş ii strămoşilor Plotona ş i Man au coboeît în 
sat., fenomenul istoric al retragerii spre v~tle continuînrd-se 
astfel, la Fildu. 

înscriindu-se în tipul satului împrăştiat, gospodăriile 
de la „şesuTi" aduc o notă aparte, prin gruparea a cîte 
trei gospodării la adă,postul aceleiaşi păduri seculare 
de nuci, cireşi ş i pruni. Din prima gospodărie 13 a rămas 
jumătate din casă, cu temeli~L prispei, grajdul, staulul, 

9 V. Ciobanu , op. cil„ p. 6:Jl (cu 67 familii ortodoxe). 
10 V. Meru\.iu, Jude/ele din Ardeal , Cluj-Napoca 1929, p. 202-203. 
11 Album D. P.C.N. imagin ea 2059. 
12 G. Oprcscu , L'arl du paysan roumain , Bucarcst, 1937; Grigore 

Ion escu, Arhitectura populară român ească, 1957; Id em, A rhileclura popu
lară din România, Ed . M~ridianc, Bucureşti , 1971; Pau l Petrescu, Ar
hilecl11ra /ărănească de lemn din România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1974; „ Isto ria artelor plastice in România", voi. II, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1970, p. 15 -31. 

13 Nr. 70, Plotona 
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FIG. 6. Vi\THA 

urmele bordeiului, vatl'a, ca ~ i pu\ ul de i:;ub nuc. Ma i com
p letă este ima.ginea l ocuinţe i vecine 14 , cu o, ·ccpţ ia "bor
deiului prăbu~ i t. Toa,te a.lcăt11i 1 ile sînL din lemn, ou înve
li to1i de pa.ie. Cn„·a,, cu ca.moră de locuit ~ i cămnrţt, ~tre o 
prispă prin ale cr1rei îmbină1i :; i delica.to cioplituri, da r mn.i 
ales prin sistemul de a.rt icuJa,( ii , rnl evă price_percn. meşteri
lor lemnn.ri. P arte cornponentţt <L cn.i:;ei e 'te lav it;a de grîne, 
amplasa. t ă , dintl'-un început, pe pri spă., în dreptul cămării. 
Capacul a re cioplitmi în form<t ca,pului de rnă.o-a,r , a,nimn.l 
ce ~ i <tstăzi pon.rtă pe clc:tlurile Fildului povant de la 
stînc. Sta.u lu l a.re acoperişul îna,l t, cu :-; tren.şi na rn ulL 
ie ş ită în console, pe una. din httUl'i. În spa.tele casei se 
află grajdul, cu frumoase încheieturi. S-a. p1·ţt bui:; i t cnsa 
celei de a. tre i ~t gospodăr ii , a. lui Man A.mel <tl Todii, mai 

14 N r . 71, lnn Jon 
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l' IG. 10 . DRl l 'll 1. DE Li\ VE CI 111. E 
c;osro DA R ll "P l'l E SAT. 

J.'J G. li. POARTĂ DE VEl:lm TnAIJITIE 
( Fli .D U DE M 1.J LOC NR. 155) . 

FI(; , 12 . POARTĂ DIN FLl.IJ U DE .' S 
(NR. 17!l) 
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FIG. 13. 14. 15. PORTI D IN F ILD U DE MIJLOC (NR. 134) (NR. 176) (NR. 109). 

stăruie doar gra jdul din i:;pate cu poarta ce se deschidea, 
spre dea,] uri. 

în drumul de întoarcere i:;pre sat pîlcmile de pomi 
fructiferi mai ascund, din loc în loc, o gospodărie nouă, 
foarte a,mreori o casă veche cu J a,v iţă 15, uitată şi ea, sau 
o ş nră. 

în aşezările văii Fildului numa,i cîteva cam înfăţ; i şează 
forma străveche cu două camere ş i prispă 16, sau pe aceea 
ce întrun eşte , sub acel a,ş i acoperi ş, camera de locuit, 
gra jdul ş i v~ttra deschisă 17 • Rare sînt ş i exemplarele de 
ca,se ţărăneşti ce amintesc modelele născute la începutul 
celui de a,I XIX-lea veac, precum cel cu foişor pe arcade 
trilobaite 18 , sau cele două case vecine din Fildu de Mijloc 19, 

ale căror pl'ii:;pe, pe o latmă sau două, au o friză ajurată 
cu flori si fructe. 

.Ace l aşi' proces, de dispariţie, îl suferă ş i vechile .;uri, 
cu gang central, acoperi ş uriaş de paie, cea păstrată, din 
F ildu de Jos 20 , fiind data,tă 1853. 

Mai greu se desprind satele de pe valea Fildului de 
tradi ţi a porţilor sculptate, şi în acest domeniu însă 
întrezărindu- se <tpusul. Gheorghe Man, singurul „sculptor" 21 

a l întregii văi, face deja lucru de art izanat, dovadă fiind 
chiar gardul propriei sale gospodării. 

Poa,r ta de veche tradWe 2 ~ este formată din intrarea 
mică, încad rată de doi stîlpi, uniţi sub un acoperiş de 
ş iţă, ş i de cea pentru caire ş i a,nimale, asemănător delimi
tată . Motivele decorative ale acestor porţi sînt cele geo
metrice 23 : linii frînte, romburi, rozete, un adevărat 
repertoriu al simbolului solar, cu înclinaţ; ie, însă, spre 
cea în spimlă 24 , pe care adesea, o înscriu într-un cerc 
mărgini t de dinţ; işori 25 , asemănătoare celor săpate în anca
dramentele bătrînului lăcaş de la Cremenea (Cluj-Napom1), 
1677, Pănet (jud. Mureş) ş .<t . Din vechile porţi a m~Li 
r :'Lmas adesea doar cîte un ·tîlp 26 , singuratic şi gîrbovit 
de vreme. 

Părăsind exclusiv ismul motivelor geometrice, meş
terii de porţi din vremile m~Li noi le preferă pe cele vege
t~1le , precum vrejul din frnnze în formă de inimă 27 , 

15 La nr . 8\l . 
16 Una ln Fi lclu ele Sus, nr . 168; cca clin Filclu ele Jos 111' 6J , casa 

Cosma GJigore, cu stllpii pri spe i cu capile le cioplit e ln trepte, pes t e două 
luni , cinel casa nou ă ele a lături va fi gata, es te sortită clăr l m ă rii. 

17 F ildu ele Sus, 111' . 50. 
18 F i felu ele Sus, nr. 136; 
19 1J 4 ş i 115 
20 Nr. 102, Suci u Viron a 
21 Pc poarta şco lii clin F i lclu ele Mijl oc s'e intitul ează ca a tare; porţi Ic 

lttcralc ele Gh. Man, ln deceniile 5 ş i 6 ale sec. nostru , pot Ii aprecia l e 
ca I ucrări ele ar tă ţără n ească ele tracli ţie. 

22 F Jfclu ele Mijloc, III' . 155. , 
2 " F ilclu el e Sus, nr . 47, 41 , \ll , 147; Fi lclu ele Mijloc , nr . 17\l; 
24 Fildu ele Mijl oc, nr . l.34 
2° F ilclu ele Mijloc, nr. 176. 
26 Fi iclu el e Sus, lin gă casa lui Gheorgh e Man; F iiclu ele Mijloc nr. 

180, nr. 7 (bătrl niea născ ută aic i, ln 1901, spune că p e acest stllp bătrln 
şi singur l-a a fl at). 

27 F ilclu ele Jo8, nr . 52 (62). 
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înt îlni t în vechi ancadramente, ca cele ale bisericilor de 
lemn din Dîncu (1750), Bădeni (1753) sau Bica (1765), 
jndeţul Cluj, sau floarea de lalea 28 , coarda de viţă cu 
struguri 29 , motive folosite din cele mai îndepărtate vremi 
în arta românească 30. 

Am parcurs VtLlea Fildului venind - de „la, şesuri", 
dinspre t recut spre prezent. La capăt de drum un loc 
de popas, o baincă sculptată în lemn, de o incontestabilă 
valoare artist ică, pe care iscusitul meşter a încrustat 
invitaţia către călători : „Veniţi toţ; i cei osteniţi la odihnă 
luaţi parte ... "31. Am căutat în călătoria noastră t radi
ţi ile în lemn ale acestor aşezări pe care documente, de la 
1249, le numesc terra Fyld, iar anul 1415 le consemnează 
în mod neîndoielnic ca tres possessiones volahales, Fildu 
de Sus, Fildu de Mijloc, Fildu de Jos 32 • 

Am urmărit să prindem în file de istorie „,crîngul" 
de gospodării ş i celelalte ve ·tigii prezentate, mesageri 
a i vieţii materiale şi spirituale a românilor care din stră
bune t impuri au sălăşluit pe aceste meleaguri. 

Neîncrezători că aceste frunze din copacul trecutului, 
afl::Lte pe cale de dispariţie 33, cuprind în sine latenţa 
altora tLsemeni lor 34 dorim să le pecetluim în slove şi 
imagini ş i să le transmitem v iitorului. 

2s Filclu ele Sus, nr . 116, 105; Filclu ele :Mijl oc, nr. JO\l (alături ele 
fru ctul mărului) . 

29 F ilclu ele Sus, 111' . 62 , 05, 36; F ilclu ele Mijloc, nr . 75. 
ao Pentru vechimea motive lor decorative a le porţilor: Al. Tzi gara

Samurcaş, J woade de cres tături ale /ăranului român, Bucureş ti, 1928; 
Dorin Popescu , Cercetări ar/i eo logice în Transilvania, Ed . Acaclen1i ci, 
J 956; Dr. Octavian F loca ş i Vanda Volski Aeclicula fun erară în Dacia 
roman ă, ln „B.M. I. ", XLl T, :~/ l 9n!, p. 4 - 52, 80; „ fstori a artelor pl astice 
ln România" , voi. I , Ecl. Meridian e, Bucureşti , 1968, p . 52 ; Corn el Irimi c, 
F lorentina D umitrescu, Andrei Pa leolog, Aria lemnului la rom ân.i, Ed . 
Meridiane, Bucureşti, 1975. 

n Poarta case i n1" 66, Inscripţia compl e tă; „Aceaslâ conslmc/i e s-a 
făcui la anul sfînl 1933. Ven i/i loJi cei osleni/i la odi/in ă ltm /i parfe , dU/Ht 
ce vă odi/111i/i /lui cu Domnul mai depart e, 19 33 . . Acest scaun este lucrai de 
T eofil Moldova n din loc" . 

a2 Coriola n Suciu , Dic/ionar isloric al loca /i/ă/i lor din Transi/ 11a11ia, 
voi. I , Ecl. Acaclctn iei, Bu cureş ti Hl66 , p. 238. 

aa Pă rerea că D . P.C.N. are ob li gaţ i a să sa lveze casele vechi esle 
numai ln parte adevărată (referitor la articolul lui N. Ungureanu , 
Locul nwn.wncntelor de ar/iilectură populară în cadrul procesului de sislt
malizare a salului con temporan , ln „ B.M.J. " XXX IX, 4/1970, p . 3 - 5). 
Pină fa crearea condiţiilor lega le, materia le, pentru protejarea acestor 
construcţii , evidenţa obiectivelor clin această catego ri e nu poate avea 
rezultatele scontate. ln activitatea noastră a m avut situa \.ii cinel lmegis
Lrarea unor aseme nea obiective, ln noua li stă a monumentelor istorice, a 
de terminat clărlmarea lor ele către proprietari. 

34 „Case le cresc ş i bisericile c resc, cresc şi di spar, dispar şi cresc , ca 
spice le secerate, ca griul semănat , ca frunza ca re căzl ncl a l ăsa t ln locul ci 
l ate nţa a ltei frunze" (G ri gore Ion escu, A rhil cclura ropu/a1 ă di11 R omânia 
Ecl. Meridiane Bu cureş ti ,' 1971, p . \l , moto); ln epoca ma ri lor transformări , 
aceste a lese cuvinte a le lui Lucian B laga nu mai pot ţinc ritmul acestora. 
Da, cresc case noi ş i mari, biserici ele sal, adevăra te catedra le, por\.i ele 
fi e r ş i beton, care nu a mintesc Jn ni c i un fe l ele ce le ca re dispar . 
Efortul trebuie concentrat spre salvarea 1ml r t uriilor istorice ş i ar tisti ce 
ale trecutului , clar se pare că discuţiile p entru stab ilirea criteriilor de 
selectare a rnonumentefor ele a rhitectură populară durează prea mult. (Boris 
Zclerciuc, Monumentele ele arhitectură populară ş i conservarea lor, ln „ B.M. I. " 
XXXIX, 2/1970, p . 3-10). 
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