
TIPOLOGII SPECIFICE ALE CLĂDIRILOR POPULARE DIN LEMN 
GRIGORE IONESCU 

.în cadrul aşezărilor rur;i,lc româneşti - predominante 
-0.e-a lungul întregului ev mediu şipînă în zilele noa stre 1 -

numeroasele biserici săteşti, ca de altfel şi casele ş i cele 
mai modeste dependinţe gospodăreşti necesare t.raiului 
zilnic, au fost construite din lemn. Expuse intemperiilor 
şi vicisitudinilor unei istorii de tul de zbuciumate, aceste 
rnmarca,bile opere de arhitectură populară au a,v11t,, prin 
forţa lucrurilor, o durată relativ scurtă. Fomte puţine din 
bisericile de lemn şi încă şi mai puţine case şi anexe gospo-

. dăreşti din cele ca.re ni s-au păstrat depă,şesc ca vechime 
veacul al XVII-lea.. 

Aşa, cum s-a rm1i arăta,t 2 s-ar putea deci pune între
b-airea dacă, dată fiind dmata limitată a, construcţiilor de 
lemn, putem vorbi de o continuitate, de o :ută de a, con
strui naţională, care şi-a păstrat de-n, hrngul ve:wm·ilor 
trăsăturile ei caracteristice tradiţionale. 

Construite însă cum au fost dintr-un rnateria,J care 
prin însăşi n,'1tma, lui nu poate dura, expuse intemperiilor, 
prea multe veacuri, operele arhitecturii populare au trebu it 
să fie refăcute de nenumărate ori în timp. Aceste refaceri 
au fost de fapt, în ma,re parte, restaurări : nu ne putem 
ima,gina biserici noi sau casc ca,re să fie d iferite, străine 
modelului care le-a precedat. Af.inităţ;ile dintre repertoriul 
bogat şi varia,t de forme arhitectura,le ş i de elemente deco
rative, la fel ca şi ~isemănarea, , adese<i izbitoare, dintre 
opel'Cle de arhitectură mai vechi, din secolele XVI - XVII 
şi acelea, ale ca,tegoriilor asemăuătoa,re din secolul a,l XIX-lea 
ne dovedesc nu numai o legătură permanentă cu arhi
tectura trecutului, dar şi păstrarea adesea neschimbată, 
de-~1 lungul veacurilor, a unor mtractere locale. Desigm·, de-a 
lungul secolelor, a,tît cu prilejul unor refaceri sa,u rest:11uări, 
cît ş i cu edifica,rc;i unor noi construcţii, ;mume inova, ţii 

l Statistica din 1930 ne arată că ex istau alunei pe tcritoriul ţ.ării 14163 
de sate faţă de 175 de oraşe, centre urbane, locuitorii satelor rcprezentlnd 
81 % din totalul populaţiei ţării. 

2 Gr igore Ionescu, A r/lil cctura populară în I/om/inia, Bucureşti, 1971. 
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Moto : 
Jlf ai rnult decît să-~~·i 1·espeote trecut·ul, rorniin•ul îl .face 
să tră·iască, asigurînd,,,1.-·i •un fel de prezenţă eternă, n ii, 

prin întoarcer·i la f orrne arhm:f·e, c·i prin perpet·u.a t'l:ne·reţ.e 
a arte·i pop11.lare. 

Henri FOCII~LON 
„La Houn1nnic, visngc l't auic' ' 

în procedeele de construeţ, i l~ R<LU în forrnde a,rhiteetm·;i,Je 
ş i decoraitive s-au putut. produet'. 

Con. iderate şi integmte în acest lent proces de elabo
ra.re, care se întinde de-a lungul a, nenumărate vea,curi, 
ca,sele şi bisericile de lemn păstm,te reprezintă de fapt 
forme şi valori estetice perfecţiona,te, rod a,l unor însumări 
select,ive preluate treptat din etapele a,ntcrioare. 

Ca şi casele, dar mai puţin mobile decît a,cestea, cel 
puţin în ce priveşte p lanul, bisericile de lemn rom{1neşti, 
ca realizări tehnice şi artistice, stf.rn cu cinste a,lături de 
tot ceea, ce s-a construit mai bun în domeniul a.rhitecturii 
de lemn în toa,te ţ;ări le lumii. P lecînd de hi forma, simplă,.., 
casei ţ;ărăneşti, cu care se îm·ndeştc nu numai ca materia,! 
de construcţ;ie ş i tehn ici, ci ş i ca forme ş i dccomţie, biseric~L 
românească veche a, evoluat, împrumutînd cîtc o dată -
aeea,sta însă începînd numai din veacul al XV-iea, - şi 
unele elemente de pfan ş i de structm·ă din arhitectnr:L reli
gimisă de zid, cu m1rc S-}t dezvoltat paraJel în tot lungul 
evului mediu. Păstr}itc în număr încă destul de ma,re şi 
răspîndite pe întregul teritoriu a,J ţ;ări i , bi.·ericile de lemn 
erau cu mult ma,i numeroase în trecut.. .În decurs de nu -
ma,i un VC}lC însă ele s-a,u împuţinat, i<tr în regiunile de 
cîmpie, unde pădm·ilc, altădată întinse, au fost defrişa,te 
t reptat spre ~L se da, pămînt ~igricultmii, ele a,u dispărut, 
n,proape total. Fa,ptul acesta }1' putut să creeze impresia, şi 
să întărea,scă o păl'ere ~tproa,pe una,nirn acceptată, ;tnume 
că ~trhitectlll'a de lemn ar fi fost specifică cu precădere regiu
nilor de de~1l ş i de munte. Cercetările }ltente întreprinse în 
vremea din urmă ne dovedesc însă că majoritatea, con
strucţii lor a,zi di spărute, din regiunile de cîmpie, pînă la 
malurile Dunării, :w fost în trecut; din lemn. 

Plecînd de la o formă pn.mlelipipedică dreaptă, alungită, 
în cuprinsul căreia Rint amena,jate cele trei încăperi cerute 
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1. Tabel tipolog ic, Grupa 1. 

de programul imuabil al unei clădiri de cult de rit greco
orientnl - altar, naos, pronaos -, încaperi separate una 
{le alta, altarul de naos printr-un iconostas, naosul de 
pronaos printr-un perete cu unul sau trei goluri şi pronaosul 
de exterior printr-un perete plin cu uşă în ax sau pe lătmi, 
planul, compus din aceste t rei unităţi esenţiale ş i invaria
bile, a căpătat, în decursul veacill'ilor, din punct de vedere 
al formei ş i al dimensiunilor, felurite înfaţişări . 

Este de la sine înţeles ca forma planului condiţionează 
într-o ma re măsUJ·ă elevatia . Aceasta d in UJ'mă este însă 
ceva mai mobila , specifică în general Ţării Rornâineşti , 
Moldovei şi Trans ilvaniei. Asupra plasticii globa,leaelevaţi 
i lor bisericilor de lemn în cadrul celor t rei mari provincii isto
.!.'ice ma i sus menţionate , vom reveni. Luîndu-ne mai întîi 
sarcina, de a întocmi seria trăsăturilor caracter istice tutu
ror bisericilor de lemn, ne vom folosi pentrn aceastft de 
formele pe care le-a căpătat în decmsul istoriei p lanul, 
acesta constituind de fapt elementul principal în stabilirea 
une i tipologii corecte. în ceea ce priveşte , deci, formele 
de plan, semnalăm de la început exi stenţa şi întrepătrun
derea, aceloraşi tipuri şi variante Jle întreg teri tor iu l ţării. 

Ex~tminînd trăsăturile Jlarticulare ale planmilor care au 
fost deja, identificate re tot ter itoriul ţării, putem distinge 
cinci grupe sau famil ii de planmi, fiecare grupă avînd un t ip 
de bază şi mai multe va riante. Pentru a înlesni o cît mai 
bună şi corectă înţelegere a particuh.trităţilor acestor cinci 
grupe am stabilit o clasificare a lor pe ba7..a sistemu lui 
zecimal. Am notat tipul esenţial al fiecărui grup de familie , 
respectiv, cu notaţiile: 1.1, 2 .1, 3 .1, 4.1, ş i 5.1. Plecînd apoi 
de la numărul latmilor teşite care mărginesc absida a lta 
rului, am notat, de pildrt pentru Grupa 1, p lanul a căru i 
~tbsidă are 2 httmi teş ite 1.1.1., pentru absida cu trei latlll'i 
teşite 1.1.2 ., pentru absida cu patru latmi teş i te 1.1.3 . etc., 
iar variantele aparţ inînd aceleiaş i grupe, respectiv cu 1.2.1 
1.2.2., 1 .2.3 etc ., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. etc., 1.4.1., 1.4.2., 
1.4.3 . etc . ş i aşa mai departe (vezi tabelul GRUPA 1). 
Am închis fiecare variantă într-o căsuţă . Toate variantele 
figlll'ate în căsuţe sînt planuri aevea existente (identifi
cate pe teritoriul ţării). Căsuţele rămase goale Ul'mează 
a fi completate atunci cînd variantele cu numărul respectiv 
de l::ttlll'i teş ite la abside vor fi identificate. 
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O not::-i.ţie asemănătoare , lesne de înţeles , este f~ută 
ş i pentru celel::i,ltc patru grupe (vezi tabelele respective). 

Aşadar, o primă grupă-familie , car e cuprinde formele 
presupuse a fi cele ma i vechi (păstrate desigur prin refaceri 
sa,u rep l'oduceri succesive), se caracterizează prin aceea că 
întregul p lan poate fi înscr is înt r-un dreptunghi a1ungit 
a le căru i capete, la început cel dinsprn răsărit (absida alta
rulu i), apo i ş i cel dinStJre ll,}JU S (unde se găseşte intrarea), 
sînt teşite . Teşitura , de formă poligonală, poate ~tvea 2 
pînă la 6 laturi. Adesea biserica primeşte un portic fi e 
numai în faţa promtosulu i (vezi Grupa 1, l.2 . - 1.2 .4. 
Grupa 2, 2.3.2. - 2 .3.7., Grupa 3, 3.2 .3. - 3 .2.4., Grupa 4 
4.2.2 . ş i Grupa 5, 5.3.4.), fie, cîteodată, num,_'ti pe un.'t din 
la.turile lungi (vezi 1.3.1. - 1.3.4., 2.4.2. - 2.4.9.), alteori 
pc ttmîndouă (vezi 1.4.2 - 1.4.4., 2 .6 .2. - 2.6.4. ), sa,u 
chiar şi pe lături şi în faţă (vezi 1.5.2., 2 .7.4.). 

Grupa 2 cuprinde bisericile în care pronaosul ş i naosul 
formează un corp comun drep tunghiular , căru ia îi ill'lllează 
spre răsftr i t o înca1)ere ma i mică decrosată, - absida alta
rului - ~t căre i formă poate fi patra tă sau pol igonală cu 3 
pînă ht 6 laturi (2.1.2 -2.l.5.) . Adesea (ca şi în cazul Gru
pei 1, 1.6.2-1.6.4 şi 1.7.2. - 1.7.3.), pronaosul arc şi el o 
formă abs ida tă (2.2 .2. - 2.2.4.) ş i nu sînt rare cazurile cînd 
edificiul e8te prevăzut cu un pridvor sau pr i spă fie numai în 
faţ,ă (2 .3.2. - 2 .3.7.) , fie pe una (2.4.2 . - 2 .4.9.) sau două 
d in latw·ile lungi (2 .6.2. - 2 .6.4.), fie, în sfîrşit, pe t rei 
httlll'i (2 .7.4. - 2.8.4.). 

Grupa 3 o formeazrt bisericile - puţine la număr - în 
ca,re cele 3 încăperi rituale sînt decroşate în scară, de la 

2. Tab el lipolog ie, Grupa 2. 
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GRUPA 3 
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·I. TniJcl tipol og ic, Gru pn ·I. 

aipus spre ră,s ă,ri t : pronao1ml dreptungbiulm· suprn.lărgit, 
dispus cn laturile lungi perpendiculare pe axn, longitudi
nală, n, edificiului , narnml, rchtiv ma,i :o;pn.ţi os , tot drcptun-
0'hiular îns[L di.·pus cn la tm·ilc lungi pn.ralelc cn axn, longi
tudinn,Jă, ş i [Lbsida poli g·onală (3 .1.2). Prnn:i mml supral ărgit 
poa,te fi poligona.l (3 .1 .4:.); cel drept este adesea, })l'Ccedat 
de un pridvor (3.2.3. - 3 .2.4 .). 

6 . Bise rica d in G r:1mcş li-Cos leş li , Vileen . De
sen d e nrh . Bogdnu Gheor ghiu . 
7. B iseri cn din G ră mcş li -Co s lcş li , Vilcca . Sec
ţ ie ş i p la n. 
8. Bi se ri ca din Z:Hr eni , Vllcen . Sec ţi e ş i pla n . 
9. Bise r icn din Pl cş:i - Gorj . P lnn11ri : ln n ivel11I 
fe r est r elor; s11 b ni velul proscomidi ei ş i diaco
nicon u lui ; ved er e, d esen de nrh. Gh . L enhu 
JO. Bisc ri en din R:"1pci11ni-Nen111 t., a zi în 1\.lu 
zenl sa l11l 11 i din Bue11r eşti. Ved e r e pe r spec tivii 
ş i pla n . D esen d e n1·h. E 11 genin Gr cr cnnn . 
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GRUPA 5 
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Grupa, 4 cuprirnl c b i;-;ericilc :d c:'.'°Lror phn a,1·e o formă 
<le crn ee, î u că.perc:ii med. i:m:'.'°L, uaosul , depă.ş in d cn rnr~rime 
:Ltit. p rona.mml cî t; ş i ~Lbs ida a.Haru lu i (LL.1.). P11 ţ, inele va,r i
ante a,pa,rţinînd a.ceR1ei categorii i1ot aven. almida. al1,a1·ului 
- cîteod:ităi ş i pronaof;ul de formă po lig;ona,J ă - (4 .1.2 . -
- 4.3 .2 .). P r·onaoRu l, îndeob„tc pat.rat, poate Ji p receda t 
de nn p ridvor ('t2 .2.) . 
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11. Id em. Cupola naosului. Desen de ar h. E ugenia Grecea nu . 

În sfhşit, în Grupa 5 sînt cuprinse bisericile al căror 
plan are forma unui trilob, fiind vorba de o contaminare a 
planului caracteri t ic Grupei 2 cu planul trilobat al biseri
cilor de zid. Oa în cazul celorlalte 4 grupe, biserica poate 
avea pronaosul, care poate fi şi absida.t (5.4.4.), precedat 
de un pridvor dispus fie în fată (5.3.4.), fie re h; turi (5.2.4.). 

Răspîndirea ş i densitatea tipurilor şi a diferitelor vari
ante pe teritoriul celor t rei mari provincii istorice, Ţara 
Românească, Moldova şi Transilvan ia , sînt foarte inegale. 
Faptul se da,toreşte, de bună seamă, nu atît preferinţelor 
sau re(;inerii unor meşteri locali, cît dispariţiei, în Ţara 
Românească şi Moldova , a unui număr neînchipuit de mare 
din exemplarele ce fu eseră construite pînă în pragul 
secolului al XIX.-lea . 

Oa şi casele ţărăneşti, bisericile de lemn ne înfăţişează, 
în cadrul uni tăţii lor de plan, ş i unele trăsături particulare, 
caracteristice, în linii mari, celor trei mari provincii Ţara , 
Românească, Moldova ş i Transilvania .. 

În Ţara Româ,nească bisericile de lemn sînt îndeobşte 
foarte s~mple; ~ele ma~ multe aparţin grupelor .1 (v~rian
tele 1.1. i 1.2.) ş1 2 (variantele 2.1., 2.2., 2.3.) . Simplitatea 
planului ş i în general a întregului interior ·e reflectă ş i în 
formele exterioare : biserica are a.desea înfăţişarea unei 
case. Una dintre cele mai vechi păstrate în judeţul Vîlcea, 
în salul Grr,meşti-Cosieşti datată-o inscripţ i e săpată în 
bîrna de deasupra uşii ne dă anul edificării, 7173 (1664)
nu are, în afaiă de forma poligonală decroşată a părţii 
dinspre răsărit - aparţine Grupei 3, 3.2 .4. - ş i de crucile 
micuţe care marchează vî.rfurile coamei învelitorii, nici un 
alt semn exterior care să o deosebească prea mult de o 
casă (fig. 6). Ridicată pe o fundaţie de piatră prin inter
mediul căreia se face adaptarea firească a clădirii la terenul 
accidentat, ea este precedată spre apus, unde se găseşte 
intrarea, de un pridvor la care se ajunge pe o scară lătu
ralnică . în contrast cu pridvorul, scund ca o prispă de casă, 
cele trei încăperi rituale sînt monumentalizate prin aco
perirea lor cu bolţi în leagăn care, totuş i, abia ating înăl
ţ;imea de 4.00 m la cheie (fig. 7). 

Acelaşi aspect, de multe ori chiar mai modest, - mar
cate în ă de cele mai multe ori de un firav turn-clop otn i ţă 
ridicat pe pronaos sau pridvor (fig. 8) - îl au în exterior 
şi bisericile mai noi din acest ţinut . Exemplele, încă nu
meroase, ce ni s-au păstrat din veacurile xvrn şi X IX, 
mărturisesc toate această cumpătare în forme ş i dimen
siuni, care oglindeşte deopotrivă şi modestia, dar şi puţ;ină-
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12. Biserica din Til ecuş, Bihor. Secţ i e şi plan .. 

tatea mijloacelor materiale de m.ue au di spus ctitorii ţărani 
ai acelor vremru·i. 

Pentru a ilustra şi înţelege acest fapt , dar şi pentru a 
sublinia priceperea deosebit ă în arta de a construi a ţăranu
lui, să ne îndreptăm puţin atenţia şi asupra unei alte bi
serici, cea din satul Pleşa, judeţul Go1·j (fig. 9). Modestă, ea 
este construită din bîrne cioplite neted şi îmbinate la col
ţuri după sistemul „savant" în coadă de rîndunică . Acura
teţ;ea construcţiei este întregită de o tot atît de îngrijită 
limpezime a formelor arhitecturnle. Pridvorul, îngust şi 
scund, este mărginit de stîlpi ciop li ţi în patru dungi netede. 
încăperile toate sînt bolt ite. Bolţile sînt făcute din scîn
duri . Clădirea întrnagă, ca un chivot, este prinsă sub un 
acoperiş unitar cu pante repezi şi streşini proeminente 
care mmăresc îndeaproape contmul paralelipipedic al 
celor t rei încăperi şi pridvorul. Planul aparţine, pe de o 
parte Grupei 1, varianta 1.2.2 ., atunci cînd facem o secţie 
orizontală la nivelul ferestrelor şi, pe de altă parte, Grupei 
2, varianta 2.3.4., atunci cînd această sec(;ie este făcută 
sub nivelul proscomidiei şi diaconiconului (fig. 9) . Soluţia 
dictată de nevoia amenajării celor două anexe ale alta 
rului, e te pe cît de simplă pe atît de ingenioasă . 

în Moldova, majoritatea bisericilor de lemn păstrate 
datează de la sfîrş i tul veacului al XVIII-lea şi din veacul 
al X IX-lea . Fla.nul multora din ele, aparţinînd Grnpei 5, 
interpretează în mod vădit forme caracteristice arhitec
t urii de zid : naosul eiste lăirgit în lături cu două abside, 
iar partea dinspre apus, pronaosul, se încheie adesea , ca 
şi cea dinspre răsărit, în formă de absidă poligonal ă. Un 
exemplu t ipic ne oferă în această privinţă biserica din satul 
Răpciuni, judeţul Neamţ adusă azi în Muzeul satului din 
Bucureşti . Planul (fig. 10) cuprinde cele trei încăperi cerute 
de program. Intrarea în pron~o ul de formă poli
gonală este precedată de un spaţios foişor de plan 
patrat în care colonetele, consolele arcadelor, grinzile, 
rama care încadrează şi pune în evidenţă intrarea în foişor 
ca şi rama uşii din peretele pronaosului, împodobite cu 
ingenioase şi frumoase ornamente şi crestături, sînt con
struite din lemn fasonat , piesele componente ale întregului 
fiind îmbinate după procedee caracteristice lemnului ş i 
întărite cu cuie tot de lemn. Prin tehnica lucrului şi f~lul 
decoraţiei, ca şi prin elementele de bază - foişorul supra,
înălţat de un tmn-clopotniţă, acoperişul înalt, croit în 
patru ape cu pante repezi şi streşini proeminente - clădi
rea păstrează toate trăsătuTile tradiţionale specifice arhi-
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13. B ise ri ca din leuci , Ma ra mur eş . Foto E rik Meylin g . 
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14. B ise ri ca clin Surd eş li - r:J urcş li , l\ l a rnmureş . 
D esen el e arh . Cleopatra Alifanli. 
15. Bise rica cl in Căb cş li ln nordul :Moldove i. 
P lan . 
16. Va r iante el e planuri de bise ri ci de lemn : 
„ cazul'i spccinlc„ . 
17. Pla nul un ei casc disp:i rutc din Ticlcni - Gorj . 
A se co mpar a cu pla nul din fi g . 7. 
18. P la nul un ei casc olt en eş ti cu f o i şor . A se 
compara cu pla nul din fi g. 10. 

14 

15 17 

tecturii de lemn (fig. 10). Prin forma planului, dar mai ales 
prin sistemul acoperirii încăperilor cu bolţ;i, biserica din 
Răpciuni (ca multe altele din aceea şi regiune) prezintă în 
. chimb particularitatea de a imita forme ş i procedee carac
t eri stice arhitecturii de zid : cupolele constrnitc din pa
nouri de scîndurele prinse cu limbă ş i uluc într-un schelet 
de nervuri cuTbe care a,mintesc structura, cupolelor de 
la biserica Trei I erarhi din Ia ş i, de pildă (fig. 11). 

:În Transilvania,, unde meşterii populari au cult ivat 
de veacuri cu deosebită. artă şi pe scară întin să arhitectura 
de lemn, numeroasele bi. erici de lemn ce ni s-au păstrat -
multe datind din veacul al XVII-lea (cîteva chiar din 
vea,cul al XVI-lea ) - sînt de o remarca bilă ţinută ş i 
reproduc, în pitoreasca lor îniăţi ş:tre ş i frumuseţe , form e 
m1racteristice ale căror origini se pierd în negura veacurilor. 
Oele ma i multe aparţin Grupei 1 (variantele 1.2. - 1.7.) ş i 
Grupei 2 (variantele 2.2. - 2.8.). Intrarea se găseşte pe 
faţada dinspre apus sau pe latura sudi că, ma i t ot deauna 
precedată de un pridvor. :în interior pronaoiml e. t e acope
rit de regulă cu un tavan drept deasupra căruia , prijinit 
pe grinzi solide de lemn ş i construit din t r-un schelet 
puternic din acelaşi material, se înalţă turnul-clopotni ţă 
(fig. 12). Tratat e mai amplu, cu preocupări vădite de mo
numentalizare a spaţiului, naosul .,i absida sint boltite. 
Construite din scînduri groase, di.·puse în lung ş i înLărite 
de cîte unul sau mai multe arce-dublouri, cîteodată v izibile, 
aJteori ascun e în pod, bolţile , ca ş i baza tmnurilor, sînt 
înv ăluite de un acoperiş înalt de şindrilă fixat pe o şar 
pantă de lemn cu pante repezi ş i streşini proeminente . Oa ş i 
casele de locuit, planurile bisericilor de lemn tntns ilv ănenc 
aparţin unui ma re numă1· de variante, fapt care dovede~tc 
gusLul pen tru forme mereu înnoite, precum ş i ii:;cu in ţa 
ş i spiri tul de inventivita te ale meşterilor populari locali. 

Elementele esenţiale ce i:;e remarcă în general în compo
ziţi~t arhitecturală a mai tuturor bisericilor trans ilvănene , 

acelea care determină caracterul lor specific, original şi pito-

CAZURI SPECIALE 16 
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resc, sînt pridvorul şi tmnul. riclvorul, mărginit totclealma 
de stîlpi sau colonete de lemn fasonate cu artă, precede şi 
pune în evidenţă totodată intrarea, avînd aceeaşi funcţie 
şi îndeobşte acelea„ i forme ca ş i prispa casei ţărăneşti. 
în părţile dinspre nord-e ·t ale ţării, în Maramw·eş, acest 
pitore. c element arhitectm al ~ue adesea un eta j ca,re, 
puţin mai îngust, este separat de arcadele parterului prin
tr-o poală de acopei·iş care se continuă întocmai ca înveli
torile navelor laterale ale unei basilici de jur împrejurul 
bisericii, mn,rcînd o retragere generală a pereţilor în care 
sînt tăiate şi cîteva ferestru ici (fig. 13). 

Turnul, tra8 către fnţada principală, răsare orgm1ic din 
acoperi„ ul înalt ş i Fle ridică semeţ căt1·e cer tcrminîndu-8e 
cu un balcon încoronat de un elegant coif piramidal cu 
săgeată . Îndeobşte mai înaJt decît trupul bi::iericii, turnul 
a avut fără îndoială bi origine (<~lături de unele forme locale 
străv chi, caracteriFJtice construcţiilor înalte de lemn), un 
model gotic. El este însă departe de a fi un simplu element 
de împrumut. Chemat Flă răxp1mdă în primul rînd unei 
nevoi practice - adăpostirea într-un loc înalt a, clopotului, 
ai:;tfcl ca, unetul lui Ră se poată propaga prin văzduh pînă 
la cea din urmă casă a ·atului şi mai departe - , turnul 
bii:;ericii româneşti răspunde totodată ş i unei necesităţi 
estetice : sporire;t pitorescului care stă la baza constnw
ţiei întregi. Prin adapLiuea la materialul din care e."tc 
construit, la lemn, ş i prin prelucrarea cu pricepere ş i artă 
a modelului gotic, ncceRitatea aceasta din mmă a dus la 
închegarea în opera meşterilor român i a unor forme de o 
prospeţime ş i uşminţă care nu-şi găseRc e hivalentul îu 
arhitectura de piatră a, got icului. 

Pentru a pune mai bine în evidenţă excepţionalele 
calităţi ale arhitecttU' ii religioase populare tran. ilvănene, 
să zăbovim puţin în fa~a uneia dintre cele mai izbutite 
realizări ale genului : hisc•rica din salul Surcleşli-Făureşli 
în judeţul M~m1mmeş (fig. H). TraRă spre marginea îngrn;tă 
dinspre apus a unui phtiou, în mij locul. ~ttului, aptoa]Je de 

malul unui firav pMu, bh;erica, ::i.daptată ş i cultului morţi
lor, a,re în jw·u-i o ma,re de morminte. În faţa ei, aşezat 
pieziş faţă de linia faţttdei, se întinde, făcută din lespezi 
ma,ri de piatră, o ma,să de praznice. În spatele mesei tere
JJUl, umbrit de cîţiva nuci, coboară în i)antă lină către apa 
pîrîului. La pajiştea verde a poienii, mărginită de pîlcuri 
de copaci, care înconjură biserica, . e adaugă colina, din 
tufişurile c{Lreia răsar a0operişuri de case, iar de cealaltă 
parte va,lea. în fund unduiri de dealmi împădurite, apoi, 
îu zare, dunga di.nţată şi cenuşie a unui m.unte stînco 
care i:;e profilează pe albastrul nesfîrş it al cerului. în 
mijlocul acestei naturi, colorată, sălba,tică ş i vastă, 
opera ."cmeaţă, dar . simp l ă şi senină, a omului se înal
ţ;ă c::i, un sLrigăt de izbîndă. Frumoasă, pitorească, ele
g~tntă, biserica se distinge nu atît prin arhitectura dis
cretă, odihnito<1re, a pătţilor mai apropiate de scara ş i 
ochiul omului, cît prin înfăţişarea mînd.ră şi formele meşte
şugit monumentalizate a le tumului- clopotniţă care-ş i 
trimite cu semeţie în înaltul cerului săgeata nemăsurat 
de lungă a coifului ău. 

* 
Din analiza succesivă a diferitelor tipmi şi variante, 

precum şi din compararea folmitelor elemente caracteri tice 
biseri ·ilor româneşti de lemn se pot trage cîLeva concluzii : 

1. în ceea ce priveşte bi ericile aparţinînd Grupelor 1 
şi Z, cn.racterizatc prin forme foarte înrudite şi elemente 
arfaticc, ele sînt oglinda unor practici .·trăvechi , ale căror 
origini îndepărtate c pierd în negura veacmilor. Tradi
ţ iile bă.ştin::işc pe baza, cărora s-a dezvoltat întreaga lor 
a,rhitectură le-au as igurat, atît în domeniul formelor cît şi 
în aceht al decoraţiei, o unitate de stil proprie tuturor 
regiunilor ţării. 

2. Oît priveşte monumentele aparţinînd Grupelor 3 ş i 4, 
formele care le ca,ntctcrizează Rînt specifice, cu precădere, 
Ţării Rom[Lneşt i , cu exccp(iin, tipu lui 4.1.1., atunci cînd pro
nao::; u l e::;tc acoperi t cu un t~wan drept, naosul cu o boltă 

19. Casă \iirilnenseii clin Ta rn lfalegului. A se co rnpnl' a cu fi g. 1, 1. 1.2 - 1.2.4 . ; J'i g. 2, 2. :i.2. - 2.3.7 . ; fi g. 3, 3.2.3. - 3.2.4. ele. 
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20. Fragmc1~t clin pridvorul biseric ii de lemn clin Bill eş li -G orj . 

în formă de piramidă, ale cărei feţe pleacă direct de pe 
pereţii mărginaşi şi se termină în partea de sus într-un 
disc, iar altarnl cu trei planuri înclinate (fig. 15), tip carac
teristi c Moldovei de nord şi datorat înrîuririlor arhitecturii 
de lemn din această parte a ţării. 

3. Tot în Moldova, dar şi în nord-estul Transilv~~niei, 
întîlnim cele mai multe din bisericile aparţfuînd Grupei 5. 

4. Scmna.lăm, în sfîrşit - ca o dovadă a unor perma
nente căutări de soluţii noi, alături de nenumăratele 
variante înregistrate - existenţa sporadică atît in Ţara 

Românească cit şi în Transilvania, a unor forme de genul 
celor înfăţişate în imaginea catalogată „cazuri speciale" 
(fig. 16). 

5. Datorită unor elemente specifice de plastică arhitec
tmală, dar, pe alocm·i, şi de decor, a căror origine istorică 
nu depăşeşte veacul al XVI-iea, putem stabili cu uşminţă 
aeele diferenţe regionale semnalate, rod îndeobşte al înrîu-

36 

ririlor pe care arhitectura monumentelor ma,jore medie
vale de zid le-a exercitat asupra arhitecturii populare 
de lemn. 

6. Dat fiind că îmîmirea arhitecturii medievale de zid 
asupra celei de lemn a avut efect cu precădere a upra păr
ţilor celor mai mobile ale clădirii - elemente disparate de 
plastică arhitectmală şi de decor - ş i raJ eori - cum e 
cazul bisericilor trilobate din Moldova - asupra structurii, 
putem afirma, fără teama de a greş i, că bisericile de lemn 
păstrate - îndeosebi cele aparţinînd grupelor 1, 2 şi 3 -
sînt r eproduceri fidele a,Ie unor modele străvechi, strîns 
legate de tradiţiile locale a.le poporului român. 
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HE SUME 

Dans le cadre de cel ar/iele, /'auleur s'esl propose d' t!lablir une lypologie 
des er1lises en bois de Roumanie. I .' examen du materiei publie jusqu' a presen/ , 
qui se ref' l!. re a la presque lolal//e des eglises exislanles sur le lerriloire de la 
Roumanie, permel d'elablir cinq groupes 01.1 famil/ es de plans, chacrrn de ces 
groupes comporlanl un lype de basc el de nom/Jreuses uarianles. 

L e premier groupe, conslilue par Ies form es Ies plus anciennes qui se solenl 
conservees, esl caraclt!ri st! par le {all que le plan peul /! /re in scril en enlier dan s 
un reclangle al/onge, aux exlremites - d'abord celle de /'esl (l'abside de /'a u
l el) , puis celle de l'o uesl (oii se irouve l'enlrt!e) - en pan coupe. L es e:rlremiles 
p euvenl arJOir de 3 a 6 ciilt!s (fig. J ). 

Le deuxi eme groupe comprend Ies eg/ises donl le pronaos el le naos [ormenl 
un e ne( reclangu/aire, conlinuee par un e abside polygonale ( 3- 6 ciilt!s) de
crocht!e (fig . 2 ) . 

Le troisi em e grope se di slingr.ie par le fa il que chacun des lrois compar
timenls exiges par Ies n t!cess ilt!s du cu/le esl decroche par rapporl au compar
timenl voisin, a partiJ· de l' ouesl (fig . 3) . 

Le qualriem e groupe comprend les t! f)li ses donl le plan a la forme d ' un e 
ero ix , le comparlimenl median (l e naos) elani plus gram/ que Ies deux aulres, 
qui sonl reclangu/aires ou polygonaux (fig . 4 ). 

Le cinqui em e groupe, en{in , comprend Les eg/i ses donl Ies p/ans sonl de 
form e lrilobee, par conlaminalion des {ormes caraclt!risliques pour le bois 
sous l ' influence des eg/ises en ma~onne ri e de plan lriconque (f'ig. 5 ) . 

E lani donn t! que l' inluence de l' archilec/ure medievale en ma~onnerie sur 
/'arc!rileclure d11 bois a surloul af'(eclt! Ies par/ies accessoires du bâlimenl -
t!lt!menls de p/asliqe arch/leclura/e el decoralive - el beaucoup plus rarem enl 
/a sln1clure, on pwl a{/'irmer que Ies t!g /i ses en bois con servt!es, sur/oul celles 
apparlenanl aux groups 1, 2 el 3, sonl des reproduclions fid e/es d'u n modele 
lres anclen , t!lroil emenl llt! aux lracllllons du p euple roumain. 
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