
VALENŢELE ISTORICE ŞI ARTISTICE ALE BISERICILOR DE LEMN 
DIN JUDEŢUL CLUJ, PROPUSE PE LISTA MONUMENTELOR 

----------------------------- IOANA CRISTACHE-PANAIT·----

i' n_aintaş!i noştri, în î1~ţeleg~rea _şi i~espectul .faţă de 
l1acaşunle de lemn, din prnna JUmatate a secolului 

a l XX-lea, martori ai procesului impetuos al dispariţiei 
acestora, s-au străduit să le reţină, pe cît posibil, într-un 
fel sau al tul. In 1910, Ootavian Codru Tăslăuoanu pro
punea, într-un sens mai larg, înfiinţarea unui inventar 
al monumentelor istorice şi de artă 1 . Regretatul Atanasie 
Pop a nota, cu răbdare, tot ceea ce alcătuia înfăţişa rea 
şi zestrea obieotivelor pe care le vizita, fiind profund a
feotat de acelea a căror dispariţi e era iminentă: „ar fi 
bine - · propunea el prin 1930 - ă nu se ceară. cerce
tarea bisericilor prea tîrziu, ci măcar cu un an înainte, 
pentru ca la o eventualitate că biserica este vreclnică 
ele a fi între monumentele istorice, să nu fie distrusă 
înainte ele vreme şi ·în aşa fel că s-ar Jace imposibilă. 
orice restaurare"2. 

„Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice - Secţia 
pentru Transilvania"3, şi desigur arhiva aoesteia, sur
prinde, în pragul ele sus al existenţei, numai o midt 
pai·te a lăcaşurilor de lemn clujene, dispărute ulterior, 
majodtatea mistuindu-se , ca şi în secolele trecute, fără 
veste, lăsîndu-şi adesea amintirea pe cărţ i , icoane sau 
alte bunuri patrimoniale4. 

Pe o oarte românească ele învăţătură (Iaşi, 16.+3), 
luată de săteni pentru biserica din Muntele Someş ului 
Cald, se nota: „să fi e tot acolo pînă vor fi oameni -~i 
biserică p e Muntele Someşului Calcl", după care popa 
Ursan, scriitorul zapisului de danie, clin aprilie 1736, 
adăuga : „şi am fo st ctitor şi înclemnătoriu cîncl cm ziclit 
şi au întem eiat aceste sfinte biserici şi în sat şi în munte 
de nou şi am stătut la oameni ele le-o înfrumuseţat cu 
carte şi cu ce cm trebuit într-însele"5. Pentru unul din 
aceste lăcaşuri, probabil oel din sat, avizul pentru demo„. 
lare al Corn. Mon. Ist., din deceniul trei6, marca sfîrşi
tul existenţei sale. Nu ştim oînd şi în oe condiţii a dis
părut celăl·alt, după cum, pînă în prezent, nu avem da te 
despre înfăţişarea lo[". 

In noianul bisericilor ele lemn clujene ele altădată, 
ştirile despre soarta unora dintre e1e oapătă un carac
ter cu totul întîmplător. In satul Valea Largă (judeţul 
Mureş), pe deal, acolo unde dăinuie şi astăzi, a fost 
aşezat, în 1836, lăcaşul de lemn cumpărat din Iuriul 
de Cîmpie7 (comuna Cojocna). In 1908- 1909, a fost edi
ficată bi ·erica ortodoxă din Sălişca (comuna Cîţcău), 
cu materialul lemnos al lăcaşului de la Baba (comuna 

1 Transilvania , XVI, 1910, p . 386. 
2 B iserici 1Jec fli de lemn. din Ardeal, in „An. Com . J\fon. Ist. - Tr:rns. 

1930-1931", Cluj 1932, p. 255. 
3 Vol. I-lV, Cluj , 1926-1938. 
4 L Cristache-Panait, Decoraţia sculptată a monumentelor istorice di11 

lemn din.jude/ul Cluj , „Revista muzeelor şi monumentelor - in Mon. ist. 
şi de artă" , 1/1980, p . 42-44.; Idem, Considera/ii pri11ind tipo logia monu
menle/or istorice de lemn dinj11de/11l Cluj , in „H. M. M. - Mon. ist. ş i de 
artă" , 1/1981 , p. 58. 

5 llie Corfus, lnsemnări de denmll , cd . .Junimea, Iaşi , 1975, p. 192. 
6 Dare de seamă asupra lucrărilor Comisiu11ii Nlon. Ist . - Trans. în 

anii 1926-1928, in „An . Com. Mon. Ist. - Trans .", Cluj, 1929, p. 251. 
7 Răspunsul parohiei Valea Largă la adresa nr. 887/1982, a Episco

piei ort. române de Alba Iulia. 
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Coroeni), ridica t în 1651 şi pictat în 1704, ca şi din al 
aceluia de la DwT1brăviţa (fost Diug)B. 

Anul 1955 înscrie , în istoria grijii faţă de monumen
tele trecutului no. ·tru, istorie ce însuma atunci peste un 
secol, un moment de seamă . Prin H.C.M. nr. 1140 era vali
dată lista monumentelor istorioe, r eglementîndu-se , tot 
·1tunci, prin H.C.M. nr. 661, cadrul legal al protecţiei şi 

conservării lor. 
Din teritoriul administrativ actual al judeţului Cluj 

figurau în lista amintjtă 35 ele poziţii cu biserici de lemn. 
Investigaţiile ulterioare au ad us ao stora cîteva a men
damente: două erau în r ealitate din zid (Mărgă u, poziţia 
859 şi Rogoj el, poziţia 865); biserica din Deuşu , poziţia 
778, nu mai exi sta de mult; monumentul înr,egistrat la 
Finciu, poziţia 850, se afla, încă din 1935, la Dealul 
Negru. 

Rămînînd în cadrul monumentelor de lemn, deola rate 
ca a tare, vom aminti schimbările surv enite, ulte rior le 
giferării, în viaţa unora dintre ele. Satul Săliştea Nouă 
(comuna Chinteni), a găzdui t monum entul, a juns în ruină, 
din Buzaşi (judeţul Sălaj), poziţia 817, valorificîndu-1 
printr-o cuvenită r estaurare. De pe aceleaş i m eleaguri, 
unde-şi avea u începuturile şi lăcaşul de l,a Ciuoea, ca 
şi cel din Ticu-colonie, a u fost strămutate şi conservate, 
în Muzeul etnografic în aer liber, de pe dealul Hoia , clin 
Cluj -Narpoca, două r cpr·ezentative monumente a le genu
lui: Cizerul şi Petrindul9. 

La Aghireşu-Fabrică, a fost adus şi restaurat, în 
J 971- 197a, monumentul din Dumbravă (poziţia 853), 
comuna Căpuşu Mare. In anul 1973 a fost m istuită el e 
foc biserica de lemn a fo. tei mănăstiri Nicula (poziţia 
834), aşezămînt cu pr·egnante rosturi culturale ş i artis
tice în istoria românilor tran silvăn e ni. O in scr·ipţie aflată 
pc podiumul clopotniţei, cu puţin timp înainte, îi recon
sidera veohimea: „s-au înnoit această clopotniţă în zilele 
9uvernatoriului Korniş, 1714, Gligore meşter". Curînd 
locul i-a fost luat de monumentul ajun s în păragină, la 
Năsal-Fănaţe (poziţia 844), salvarea s-a imperios cerută, 
de valoarea ,artisti că ş i istorică, n eputînd însă suplini, în 
pofidci analogiilor, pierderea lăcaşului mănăsti resc de la 
Nioufa. 

· Lista monumentelor istorice din 1955, binevenită, efi-
caoe şi trainică, lăsase în afara prntecţiei lega le, date 
fiind condiţiile întocmirii sale, un apreciabil număr de 
biserici de lemn. Anul 1963 inaugurează o amplă acti
vitate pentru rem edierea acestei situaţi i, cu îmbucură
toare rezultate pentru multe zone ale ţării 1 o . 

O cercetare de arhivă , o atentă urmărire a semnală
rilor bibliografice, avînd la bază Şematismul de la Blaj, 
1900, şi pe cele ulterioare, precum şi neîntrecutele volume 
monografice ale lui Kadar Jozsef11, au prefaţat etapa 

8 Teodor Herman , 1Wo11ograf'ia islorică a prolopop ialului ori . rom. 
Dej , Cluj, 1925, p. 68 , 8:J . 

O L Cristachc-P:rnait , Discrici le de lemn din Să l aj, in l\1onumenle 
Morice bisericeş ti din eparh ia Oradiei,Oradca, 1978, p . 298- :rno, 363-364. 

10 Joana Cristachc-Pnnait, Valoarea istorică a bisericilor de lemn, 
comunicare expusă la Sesiunea organizată de D.E.P.C.N„ din CCES, la 
Cimpu lun g. decembrie 1981. 

11 Szolnok Doboka vurmegye monografija, vol. 11-VII, Dej , 1900-
1905. 
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1\ şc hil eu i\larc . Cn sc el e :i lt:lda lil . 

mun cii de teren în judeţul Cluj, de:făşurată pe m ai bin e 
el un dece niu 12. 

Stati ·ti c, aces t s trădanii se exprimă prin numărul 
de 36 de noi obiective propu e a fi clasa te ca monu
mente istorice, depăşindu-se, astfel, numărul celor înves
tite deja cu acest atribut. 

Ce rcetările d~ teren au cu prin · şi poziţiile aprobate 
prin H. C.M., completîndu-se răspuns urile la chestiona rul 
lansat în ved -•rea întocmirii list i din 1955. 

Activitatea d salva re s-a luptat să ţină pasul cu~ 
noasterii si valo rificării stiintifice a bisericilor de lemn , dat 
fiind s tar~a precară a pr:ea n~ultora din ti·e ele . Au fost t· cs
taurate, în acei ani, un număr important el e lăcaşuri de 
lemn , atît dintre cele declar ate monum ente istorice (Caln a, 
Cremenea, Gîrbou Dejului Sînte judc, Sălişca, Sîc, So
meşul Rece, Tăuţi, Săli ş tea , Apahid a), cît şi dintre c l e 
luate în evid en ţă (Bucea, Măcău , Aghi r - ş u) . Menţio n ă m, 
separa t, r ecenta r es ta urare a monum entului ele la Finişcl 
(construit în 1758), pentru a amin ti valoroasele pietr 
de morrnînt [una din văleatul 7106 (1 598)] descoperite 
cu acest prilej, mărturii ce-l leagă pe firul vremii ele 
lă caş ul căru i a i-a luat locul. 

Ca si în aintasii nostri ne-am afla t în situa tia să co n-
tatăm, · ca m art.ori o~ulari , di s pa riţi a unor lăcaşuri de 

lemn. O vedere de ansamblu şi o alta a portalului sculp
tat 13, icoanele lui Teodor zugravul14 sînt aspectele ce ·1u 

rămas de la bis .rica ce se impunea pe unul dintre dea
lurile satului Viisoa ra. Acte din a rhiva D.E.P.C.N. reţin 
ş i dîrzeni a, fără 'succes , depusă în, menţinerea lăcaşului 
de la Petr stii de Jos . In rîndul celor ele mai sus trec 
şi lăcaşuril 'de la Oşorhel ş i Năoi. 

În afara obiectivelor propuse pentru noua listă a mo
numentelor consemnăm şi existenţa unor lăcaşuri stră
bune, a căror denaturată sau doar ascunsă înfăţişa re 
originară ne-au reţinut atunci în a le înregistra·, dar care 
merită o rea nalizare în acest scop. Nu este exclus ca, 
sub stratul ele tencuială, pereţii bisericii, din 17 44, de 
la Moldov n eşti să fi e pictaţi de David zugravul de la 
Curtea de Arg ş, autorul icoanelor împărăteşti de aici, 
plătite de sat, mărturii ce completează itinerarul către 
Bihor al acestui harnio zugrav muntean 15. Biserica din 
Ciu1eni, din 1707, degajă, în ciuda tencuirii pereţilor ş i 
a învelitorii ele tablă, o plăcută armonie a proporţiilor . 

Nu a r fi de mira re nici ca pereţii de lemn ai bisericii 
din Filea de Sus, din 1751, tencuiţi în 1970, să deţină 

12 1965-1977. 
13 Fototeca D.E. P.C.N„ 625/13,20 . 
H l\farius Porumb , Zugravi ş i centre româneş ti de pictură di111'ransilva-

11/a secol11l11i ai XV lll-lea, ln „An. de Ist. ş i Arhg„" Cluj-Napoca , XIX, 
1976, p . 122. 

15 Vasile Dr:lguţ, O vatră de s trăveche cu/lură, ln Monumente istorice 
bisericeşti di11 eparhia Oradiei, Oradea , 1978, p. 30 , a se vedea, din acest 
volum, şi indicele de zugravi. 

un decor sculptat aidoma celui de la lăcaşul vecinilor 
din Pădureni, săvîrşit cu un an m a i devreme. 

P entru civilizatia lemnului lăcasurilc de cult con sti
tuie, ·ş i pentru ju

0

cl e ţul Cluj, singu.rele mărtu rii. Casele 
de lemn ca cele d la Aschileu Ma re, ca re i-au a tras 
atenţia l~i Kurt Hiclsch e ~ , la sfîrşitul dece niului t rei 
al ·ecolului n o tru16, au dispăru t. În c rcetările noastre 
ele teren , ici ş i colo, am m ai aflat o casă uitată el e gc
ne ratii. Vechea vatră sătească el la Sîn te judc era ma r
cată ,· cu ani în urm ă, în afară de monunPntul istoric, 
.:;i el e o locuintă ele lemn cu pris pă. O a ltă. casă cu pri spă 
~i învelitoar e · de pa i m ai d ăin ui a, în 1971, vizavi de 
bise ri ca n ouă clin Sălişca. La marg incR satului Be rinclu, 
spre o astfe l de c~să ţintea cl in pomet fleşa bi sericii de 
l 'mn. La Cutca, un ei frumo ase case ele lem n, cu s tîlpi 
·c ul ptaţi la pri spa de pe cele două laturi , î i depindeau 
zilele rămase el e termin area casei de că ră midă, clin spa-

Li1caş 11l de l a Tic u-Sa l. \'c dcrc ele :111 sa 1nlll11. 

tele ei. La Cal.na, o ca · ă bătrînă şi o troiţă . culptată 
î nnodau, pe firul vrem ii , ambianţa bi sericii de lemn din 
1671. 

Din lotul noilor înregi s trări, lăcaşuri de lemn ca: Ticu
Sat, 1641; Berchieşu, 1656; Dretea, 1672; Tîrguşor, mij
locul secolului, se alătură celor deja ştiute ca aparţinînd 
veacului al XVII-lea 17. Aceste ctitorii sporesc numărul 
argumente.lor necunoscute atunci cînd se formulau a pr~
cieri privind vechimea bis ricilor de lemn ex istente. In 
1937, etnograful Tache Papahagi scria: „cele mai v echi 
exeniplare, încă existente, ca cel clin Muzeul clin Bucu
reşti (Dragomireşti-Maramureş n .n .), nu clatează clecît ele 
la mijlocul secolului al XVIII-l ea" 1B. P este mai mult de 
două decenii, En tz Geza considera că: „pentru multe 
clintre clăcliri ni s-a transmis clatarea exactă, ·însă, clina.inte 
ele 1700, poseclăm cu greu asemenea inforniaţii care să 
ne ajute la o clata.re sigură"19. 

Realitatea dăinuirii din veacuri a lăcaşului de lemn 
este de asemenea uşor de urmărit, prin noile dovezi. 
Biserica clin Nadăşa, ridicată, conform tradiţiei, în 1720, 

16 România. Na l11r1/ . Clădiri. Via/ă populară , Leipzi g, 1933, im:i gi-
nca 278. 

17 I. Crislachc-Pnnnil , Consideraţii privind lipolo11ia . . „ p. 60. 
18 Calalogue de la Sec/ion. d'art paysan e, Buci1rc st , 1937, p. !l. 
19 Mitle/cillerliche riimanisclle holzkircllen , ln Omagiu lui George Oprescu 

cu prilejul implinirii a 80 de ani, Bucureşti, cd. Academici , 1961, p . 159 .. 
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Nadăşu. Vedere spre vcsl. 

el mente] constructive neindepărtîndu-se de aceas lă da
tare, este succesoarea aceleia de la care provine pre
ţioasa icoană , a Maicii Domnului , din al şaispr zecelea 
veac, ca şi un exemplar din Eva nghelia slavă, cumpă
rată, în 1582, de popa lu tin din Călata20 . Bis ricile din 
al optsprez celea veac de la: Chesău, Criş ni, Fra ta, Lacu, 
Măgura Ierii ş.a., au cele din secolul al XIX-lea, de la 
Aşchil u Mic, Aşchileu Mare, Livada, Ocolişel ş.a. au 
fost prec date de ctitoriile săteşti pe care le aflăm înre
gistrate în conscripţia lui Cla in, din 1733, sau în aceea, 
clin anii 1760- 1762, a generalului Bucov. 
Mă.rturie incontestabilă a originii etnice româneşti a 

aşezării o constituie bis rioa de lemn din Măcău, înre
gistrată de conscripţia lui Bucov, cu 18 fa rnilii ortodoxe21, 
ca şi aceea din Băden"i, c uprin să, în aceeaşi conscripţi , 

20 M. Poru111h , f>il'i 11raromlÎ11casctl din Transilucwia , I. (secolele lV
XVl l ). cd. Dac ia . Clu j-Napoc::i, 198 1, p . 70 - 71. 

21 V. Cioba nu , S lalis ti co romci11ilor ardeleni di11 anii 1760-1702, l n 
„A n . ln st . ele lsl. Nn \ ." , Cluj, J ll , 1926, p . 634. 

cu 6.6 de familii ortocloxe22, ş i ca re , conform inscripţiei , 
a în locuit-o, în 1753, pe aceea at stată de Clain23, adău
gînd că ş i în această aşezare a fost uitat graiul româ
nesc. 

Completînd peisajul artistic al bisericii de lemn de 
pe plaiurile cluj ene, noile propuneri de monumente vă
desc, cu prisosinţă, frecvenţa sa de odinioară şi în această 
parte a Transilva ni i. Cîteva exemple sînt edifica toare. 
Comuna Sînmărtin, prezentă în legislaţia din 1955, prin 
bi ·erica de la Sînboi ni, se repetă în lis ta noilor obiec
tive, cu preţiosul lăcaş el la Tîrguşor (secolul al XVII-lea), 
ca şi cu acela care, în 1722, prelua mesajul ctitoriei din 
aşeza rea p e care documente din 1495 o denumeau villa 
olachali Kuthke24. Adăugind acestor prezenţe vii amin
tirea bisericii , d in al şaisprezecelea veac, de la Ceaba, 
păstrată în bibliografia istorică, graţie lui Atanasie Popa25, 
a acclon1 clin Diviciorii Mari26 şi Divicior ii Mici27, Mă
hal2B, Sînmartin29, constatăm că nu a rămas, în afara 
subiec tului , nici o aşezare din perimetrul acestei comune. 

La comuna Sînpaul3°, preţiosului monum nt d la Be
rind u i se adaugă pitorescul lăcaş de la Sumurduc, din 
1715, ca ş i acela din satul de reşedinţă, ridicat în 1722, 
sa u clin Şarclu, care înlocuise deja, în 1752, conform in
scripţiei de pe prestolul sculpta t în piatră, al popii Gabor 
d in Călata, edificiul înr gistrat de Cla in.31 . 

î nfăţişa rea n ealterată a unor lăcaşuri îngăduie apre
cierea sist melor constructive, a dibăci - i îmbinării celor 
cîteva bîrne masive, ce alcătuie c pereţii : Ticu-Sat, Să
liş tea Veche, (strămutată în 1911 ele la Sînrnărtin, co
muna Chinteni), Nadăşu, Sînpaul, Şardu, constituind 
exemple demne de citat, în acest sens, ş i să o bănuim 
p 2 a acelora cu pereţii tencuiţi şi învelitori de tablă, 
consec inţ[t a necuprinderii lor la timp sub autoritatea 
legii. 

22 Idem , p. 686. 
23 8c111alism , Blaj, 1900, p . 161 . 
2 4 Coriolan Suc iu . .Dicţionar is loric al loca/ilă{ilor d in T ra 11si/1Ja11ia, 

voi. J., c d. Aca cl. , 1%7, p. 185 . 
25 JJiserica vec //e din Cea /Ja , in „A n . Com. l\fon. Isl." - Trans . . ·1929, 

Cluj . 1 0~!0. p. 35:.l şi urm . 
26 lnlocui sc, î n 1766, l ăcaşul anterior, de 1n ca re. proveneau icoa ne clin 

1753 ş i care, ·1a rindu - i, a fost ln locuil. î n 1911 - 1912, prin biserica ele 
zi d , co nform T. 1-le rm a nn , op . cil ., p. :JO, 76. 

27 Constru it i:i 'in 1770. ci'. Kadar .Jozscf, op. cil . . vo i. 111 , p . 298. 
28 Co n s tl'llită î n 1770 , c f. idem , voi. V, p. 186 . 
29 idem . voi. V J. p. 432. 
:JO Despre bi ser ic ile din accasti:i comună a se vedea: T. Toşa. Co nfri

bu{ii la tt/Jwaşlcrea bisericilor de lemn din apropierea C lujului, î n .A n . Muz. 
Etnografic a l Tra ns ilvanie i pc anii 1965 - 1967, Cluj-Napoca, 1960, p 
489-508. 

31 Se m ali .mi. 1900, p. 25 1, mc n\:ioncnzrt, ca an de co nslru c \ic, 1800, 
aces ta fiind des igur momentul une i rcpa ra\ ii . 

S tolua. Deta lii ele consok, lrnbinări ş i streaş in ă. Su mllJ' cl uc. Îmbinări. Frata. Console. 

" 
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Bon i„ Vedere dinspre su d-vcsl. Ch csă n. Munlelc Hccr . Vedere clins1 r • norcl-esl. 

Aghircşu . Aşch ileu l\ 1 nrc. Dinrri\ u Mic. 

Perechile ele con ·ole coboară, în cioplituri drepte sau 
rotun jite, pînă la mijlocul pereţi lor (Sînpaul, Stolna, 
Berch .ieşu , Br tea, Lacu, Nadăşu) , sau pînă la temelie, 
adevărate aripi , gata el e zbor (Săliştea Veche, Sumur
cluc, uşor fasonat , sau Ticu-Sat, mărunt crestate). Cio
plitura c sug rează „capul ele cal" este iscusit realizată 
la Agh.ireşu, Băcl eni, forma ş i decorul amintind ctito
ri ile moţilor ele p Valea Arieş ului . La Frata, meşterul 
a adăuga t, în trafor, frun za de i ed ră, iar la Aşchileu 

Mare, faţa mulurii „cap de cal" este prevăzută cu ca
neluri. 

Mesager peste vreme al lăcaşurilor înlocuite, b:iseri
cile ele lemn e, istente au preluat şi transmi. unele ele
mente arhaice, pr cum luminatoarele (sau răsuflătorile), 

sub formă el cruce, întîlnite şi în alte zone ale ţării 
(Banat, Moldova ş.a. ) , ca cel, clin păcat , mutilat d la 
Chesău, au cel ele la Tioltiur, din patru triunghiuri dis
puse în cruce, ca şi practicarea a numai două intrări în 
peretele către absidă, ca la Tîrguşor, Săliştea Veche, 
Şarclu , Nadăşu, Măcău. 

Discuţia de tipologie privind noile propun ri se poate 
concluziona astfel: 18 exemplare (din. cele 36) înfăţişează 

planul clr ptunghiular cu absida clecro , ată poligonală32, 
frecvent ş i p rsisten t în toate provinciile româneşti; 7 
lăcaşuri sporesc, în mod surprinză tor, numărul ctitoriilor 
cu unghi în axul abs.icl i 33, clîncl noi ace nte afirmaţi ei 
privind rădăcinile ace tei forme34. Tipul primar, al navei 
cu absida nedecroş ată, întîlnit pc întreg cuprinsul ţării, 
prezent la un singur monument din jud ţul Cluj , ste 
regăsit la cinci dintre noile propuneri35. Trei obiective 
înfăţi şează planul tradiţional, fr cvent în Moldova, Hu
nerloara36, ş.a., caracterizat prin tmseul poligonal al părţii 
d vest, avînd absida altarului cl ecroşată, poligonală37, 
acestora aclăugîndu-se şi biserica el la Dretea, cu absida 
ned cro,ată şi unghi în ax. În sfîrşit, două lăcaşuri, 
Măcău şi Chesău, au absida decroşată, pătrată, formă 

32 Aşchilcu l\lnrc, Aşcl1il c u 'Mic , Dil dcni , Bcrcl1ieşu , Chiden, C i şenir , 
l Incu, Dî n gău Mic , Frntn , Gl1 .irolt , Li vncla , Măgura krii , Mărtineş li , 
Muntele Rece, Oco'lişe l , S ili vaş, Sinpa ul , Surdu c. 

33 Aghircşn , Bnccn, Na dil şu , Sil li ş lc a Vccl1C, Tiollilll' , Tir gu şo r , 
Slolnn . 

34 J. Cristnche-Pann il , Co nsidera/ii pri1Ji11d lipolo{Jia „. , p. 59, notele 
1() - 19. 

:l5 Leurda , Şa rdu , Ti cu-Sat, Su.murdu c, Bonţ„ 
36 l. Cr ist ach c-P:mnit, lucr. cil. , p . 60 ş i nola 22. 
37 Cn lcn , Lneu , Pă durcn i . 
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Aşchiil'11 l\ l it. lk lali11 ele pri spi:i. 

cărei a săpăturile arheologi ce i-au adus noi temeiuri de 
aprec ier a primordiali tăţii sal in arhit -ctura lemnului3B. 

Î n sistemul de acoperire inte rioară al lă caşurilor nou 
propuse, întîlnim: tavan·ul drep t, p este pronaos ; boltă 
semicilindrică în n aos, re tnsă sau nu el e la linia pere
ţilor ; pentru absid ă meş te rii preferînd bolta scmi cilin
clri cC:i, în chi să cu un timpa n pe es t, racordat, în gen cr , 
cu co nturul p er ţilor printr-o suprafaţă plană39, r.'gă
si ncl u-se însă ş i bolta racordată prin mijlocirea fî ;iilor 
curb 40. 

l n s colul al XVIII-lea constru ctorii bisericilor clin 
lemn cluj n renunţă la clopotniţa separată, amplasînd-o 
deas upra p ronaosului. Dacă la lăcaşurile a nterioa re, und e 
s-a socotit că trupul n avei nu poate usţine o adăugire 
g r oaie, sau la cele clin zon ele mai conservatoare, ca 
Valea Someş ului , stru ctura clopotniţei este timidă, în
gu stă şi scundă, un eori un mic foi şor acop rit cu coif 
sau upraînălţat d _ o fleşă4 1, la edificiile din plin secol 
al XVIII-lea clopotniţele sînt îndrăzneţe, m onumentale, 
compus dintr-un foi„ or în consolă, fle$:ă viguroasă, flan
cată ade ea de patru turnuleţe . Amintim, pentru cele 
clin urmă, încîntătoarele realiză ri ele la Aghir şu, Na-

:Js I. Crisla chc-Panail, lucr. cil „ p. 60, nolc lc 28 - 29. 
~9 Aşcllilcu l'l'fi c, Băclc ni , Bc rchic şu , Cri şc ni , Din gă u Mi c, Ocolişcl , 

Frala . Mă gura Jcrii , Naclăşu , Sumurcluc . Surcl uc, Chcsi:iu , Şarclu (ullimclc 
două cu timpami'I în pr lun g irea peret e lui ele cs l) , Tiolliur (cu timpanul 
l 11 cli11 al). ' 

40 Bonţ , Drc lca , Lacu , Muntele R ece, Ghirolt , Săli ş te a Vech e, Sîn
p :wl ; Tir gu şor. 

"L Bcrchicşu , Lacu , Măcău , Tic'L)-Sat , Tirguşor , Sumurduc, Sălişlca 
VccllC , Bonţ , Ch c său ; D rcloa şi Sloli10• (cu fo i şor ln consol ă) ; Slnpaul ş i 
Tioll iur (cu fl e şă ina.Ită). 
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clăşu , Surcluc, Aşchile u Mar e şi Aşchile u Mic. La Li vada 
ş i Ocoliş ], regăsim clopotniţa cu foişorul p clouă niv -le, 
familiară în zo na Munţilor Apuse ni. 

Aceeaş i remarcă, a inlervenţi i tîrzii, în s=colul al 
XVIII-lea, se poa te face şi pentru pri .-pă . E voluţi a sa 
se poa te urmări, in cazul noilor propuneri, ele la lipsa 
sa, spre ex mplu Tîrguşor , secolul al XVII-1 a, la si.mpla 
bîrn ă ală tu rată pere telui d .- ud, ca la Ticu sau la Şarclu , 
s prijinită aici, ca şi la case, pe ape t le prelung it al ' 
per ţilor despărţitori, pînă ]a pri sp~le P - mai mulle la turi , 
cu suita el e ar cade p e s tîlpi , ca c le el e la Dîngău Mic, 
AşchiJ e u Mic ş i Aşchil u Ma rc. Prezenţa prisp ei la 
rn11lte din t re obiectivele a naliza te co nstituie adăugiri t îrzii, 
ca la B rc hi eş u (1858), Nadăş u, (1862) , Chesău (1878) , 
Lacu, TiolLiur (sfîrş itul secolului al XIX-lea) ş . a. 

Cu prilejul lu c ră rilor de renova re a unor Jăcas u r i d 
lemn , au fost sacrificate, ş i de la difi ciile în cllscuţ ie , 
n um er oas' e lem nte sculp tat , îndeosebi ancadra mentele 
.intră rilor , simpla înş iruire: Sînpau'J, Tioltiur, Berchieşu , 
Lacu, Sili vaş , C ri şc ni , Ch său, fiind g răitoare în c ca c 

Poal'ln ele l a Ti cu-Sal. 

priveş te ca ntitatea ac stor p ierderi. P entru recons lituirea 
calită ţii arti sti ce a unora dintre ele n e v in în sprijin alte 

l mente sc ulpta te, păstrate în aceleaşi dificii. As tfel , 
la Tîrguşor p entru imagin a ancadramentelor apelăm la 
sculptura g rinzii meş ter ş i a catap tes rn i ; la Cutca, la 
elem entel bolţii , realizări clin 1722 ale m es t rilor Gri 
gorie şi Ion p opa Ion; iar la Surcluc, la po~rta, răma ă 
s tingheră, sculptată în 1755 p e motivul frînghiei, al rom
bului , al ciopliturii cu izvod alveolar. 

Cu m otive s trăvechi42 sînt împodobite ancadramen
tele ce au supravieţuit, porţile , iar p alocuri , la l ă
caşurifo străvechi, elementele bolţilor . Frînghia d omină 
la Ticu-Sat, la Dre t a , reluată a ici şi în a rcul bolţii , 
la Şarclu , în ancadra mentul intrării. Rozeta , la Stolna, 
la Sumurduc, săpa tă fiind în ancaclra m ntul intrării , 

dar şi în r em arcabila uşă ce n e-o r ea rnint ş te pe cea 
de la Ciumărna (Sălaj), ca şi în cheia de boltă a nao'
sului. 

Fr,un,za el e ied ră, întovărăşită el alt motive, urcă 
p e ancadramentul el e la Bădeni , a fiind întîlnită şi ÎJ1. 

42 I. Crislachc-P:rnail , riecorafia seu/plată î11 lem11. :'.', p. 47, frota 42 . 
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cel de la Cojocna, la intrarea, d esfiinţa tă, de pe latura 
d nord.43 

Domeniul picturii, al celei de icoa ne sau murale, îşi 
poate culege numeroas - i nforrna ţii din cunoaş terea an
samblurilor, a fragment lor sau a clem nt lor păstrate, 
ele fiind în acelaş i timp măsura de apreci re a pierde
rilor, în ma rc pa rte nerecupera bil 44. 

Mărturii ale activităţii unor zugravi din prima ju
mătate a secolului al XVIII-lea, localnici au peregmu, 
ale ambianţei a rtis tic din ca re prove neau mînuitorii 
penelului, ale vieţuirii , pînă tîrziu, spre finel secolului 
al XIX-lea, a trad iţ i i unei arte româneşti, ce ·e plă
mădi se în amfiteatrul Munţilot· Apuseni, apoi nume de 
zugravi sînt tot a tîtca aspecte cc-şi afl ă ştiri în pictura 
lăcaşurilor de lemn clujene. În susţiner a celor de nw i 
sus amintim: icoa ne] împărăteş ti, din 1737, de la Bă 
deni; icoanele ca tapetesmei d la Dr tea, răscumpărate 
în 1742, de către Nistor Gheorghe cu f ciorii lui; icoana 
Deisis cu a postolii, da ta tă 1747, de la Aşchileu Mic, 
p care i-o atri buim , prin analogie, lui Nechita zugr av45; 
icoanele de tr diţi pos tbi zantină de la Crişeni, din 1760 
(Sf. Nicolae), a tes tînd totodată lăcaşul anterior; de la 
Tioltiur (Maria cu pruncul) , din aceeaş i vreme, precum 
şi pe aceea de la Dretea, din 1773. 

Din d ecora ţia pictată pe pereţii lăcaşurilor se de
ta~ează, prin r ealizar·ea artis tică, aceea din 1765, de 
la Bădeni, pe care o a tribuim unui zugrav activ în 
zona Ţării Moţilor (poate Crăciun zugravul sau Ghior
ghie de la Răşinari) ; pictura, fragmentar păstrată, de 
la Stolna, da tată ante quem 1769, prin fri za icoanelor 
împărăteşti; aceea , fidelă tradiţiei iconografiei bizantine, 
cu bogat decor floral şi accente sociale, de la Aghireşu, 
datată d inscripţie, 1774, urmată la doi ani de r eali
zar ea icoanelor împărăteşti, au torul putînd fi Nistor de 
la Fel ac. Pictura , de bună calitate, de la Măgura Ierii, 
dintr-o primă etapă, 1783, prezintă analogii cu aceea 
de la biserica de zid din Borzeşti (fost Bercheş), cu 
ace aşi datare , şi care poate fi legată de prezenţa aici 

43 Edi l'i ciu cc t re buie avut in ve der e la o n ou ă e v icl cn \.ă. 
44 La Şard u pcrc~ ii s1 nl văru iţi ; la Bcrchicşu , piclura tola l cură~ată ; 

la Să li ş lea Veche pereţii a u fos l rcpicta~i, ln 1911 , iar ce i de la Lacu , ln 
deceniul şa plc al sccolultl'i nostru . 

45 Marius Porumb, Zugravi ş i ce ntre româneşti de pictură„. , p. 119 . 

a lui. I etru zugravul, menţionat pe o ca rte tipărit~1. La 
r epertoriul activ i tăţii lui Dimitrie Ispas zugravul46, mare 
iubitor al decorului flor al, e adaugă, pr.i n noile pro
p uneri: Sînpaul, Sumurduc, Dîngău Mic, Munt le R ce. 
In bibliografia h arnicului zugrav Ioan I op · din Homî
nciş 47 se trece d ecoraţia picta tă , necruţată de vremi, de 
la Aşchileu Mic, din 1806, iar în aceea a lui Iosif P er
şo48, pictura din 1839 , de la O oi49, 'evocînd-o şi pe cea 
a lăcaşului dispărut, din satul v cin Elciu, unde zu
gravul era slujitor. La Surduc, în 1824, picta pereţii 
b is ricii Irirnie Ştefan, zugravul ele la Fil a de Jos, ca
tap teas ma cu dver 1 împărăteşti fiind realiza te în 1837, 
ele Ilie Popa, protopop şi paroh al Surducului. P entru 
pictura de la TiCu-Sa t, ex cutată în 1827, pomelnicul 
co n semnează numele : Teodor, Dinu, Ioan . Ca tapeteasma 
de la Livada50 e te opera, din 1859, a lui Man Cuc, pic
tor din Lupşa . D cora ţia pictată el e la OcolişeJ , tîrziu 
ecou al artei zugr avilor clin Munţii Apusen i, es te sem 
na tă , în 1878, de Darie zugravul de l a Valea Ierii . 

Dintre valoroasele piese d mobilier cultic afla te în 
pa trimoniul lăcaşurilo r ', propuse spre clasare, nomina
lizăm uşile împărăteş ti de la Chesău, de la finele s1e,co
lul ui al XVII-lea, în împodobirea cărora regăsim r eper
toriul decorativ al icoan lor din vr emea lui Matei Ba
sa rab, precum şi te trapodul - t ip masă - el Ia Dre
tea . din 1737, picta t şi sculpta t cu motivul frîn ghiei. 

Conturînd sfer a importanţei docum entar e a lăcaşu
ri lor el e lemn, vom_ aminti şi domeniul, a tît de explora t 
în ultima vrem , al cărţii vechi. Prin vitregiile vremilor 

Biide ni. De la! iu cli 11 cn clrul i 11lr ări i . 

au răzbit în ctitoriile săteşti un număr apre1ciabil de 
cărţi ce evocă frecvenţa lor odinioară , aportul colecti
vităţii în procur ar ea lor , participarea conş tientă la m en
ţine rea şi dezvoltarea graiului românesc. La Frata: 
Triod, Rîmnic, 1731; Evanghelie, Bucureş ti , 1742; A n
tologhion, Rîmnic, 1752; Psaltire, Rîmnic, 1779. La Bonţ: 
Liturghii, Rîmnic, 1733; Triocl, Rîmnic, 1736 ; Apostol, Bu
cur şti, 1743; Antologhion, Bucureşti, 1777. La Bădeni : 
Ev anghelie, Rîmnic, 1746; Psaltire, Rîmnic, 1764. La 
Ocolişel: Chirictcoclromion, Bucureşti, 1732.; Octoih, Bucu
r ş ti, 1746. La Cojocna se păs trează urm le unor ma
nu ·crise din secqlele XV şi XVII, apoi tipărituri de 
d incolo d e munţi, pe ,unele dintre ele s tăruind sem
năturile autograf ale d ascălului P·ante1imon, din 1736, 
sau ale dascălului Şt fan, din 1774. 

46 J. Toşa, lucr. cil. 
47 Monume nte le istorice b i sc ri cc~ti di n Epn rhi n Ornclie i. in dice le d e 

ZU grn Vi. 
4 8 Ibiclc 111. 
49 Ed ifi ciu l llll' rilin cl a fi propus pc lisla m onumc nlc lor istori ce. 
so Lăcaşu l a fost ridicat, conform in scripţi e i , ln z il ele episcopului· Ioan 

Lcmcny , de meşlcrul Slaro Ianoş ele l a lara, l n a nul 1848, mni 10 z'ilc 
„f'iin.du fum(uri) , 86, suflete 240, şi b irăul salului „.". 
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Fragmentînd lăcaşurile de lemn pentru a l pune 
laolaltă valenţele istorice şi artistic , am r ţinut cîteva 
întregi cu gîndul de a le reda imaginea lor d a n. amblu , 
izvorită din fantezia c1~e11toarc a artistului popular. 

Vom începe, şi nu întîmplător, cu biserica de 1 mn 
de Ja Mărtin sti. Trecută în noua listă a monumentelor 
încă din 1972; ea a fost demolată, fără drept d ap 1: 
peste cinci ani, scuza tîrzie fiind aceea că nu prez n ta 
valoare51• Construită la Del ni (fost Indol), la mijlocul 
ecolului al XVIII-lea, rămasă fără întrebu inţare odată 

cu ridicarea, în 1856, a cel i d zicl52, arc şansa să fie 
nec sară la Mărtine. ti und este cumpărată şi restau
rată în 1863. Ca şi în alt cazuri momentul este consi
derat drept an al cdificării53. Din Del ni a luat cu sine 
un Minei ele Ţara Homânească, dăruit în 1739 bisericii 
clin Livada şi care se alătură c lor aflate aici, printre 
care o Evanghelie de Bucureşti, 1742, cumpărată cu 
cinci florinţi de Dane Săvul şi dată bisericii Sănmărti
ncşti (a tăzi Mărtineşti). Lăcaşul înfăţişa planul drept
unghiular cu absida dccroşată poligonală. Consol le, cu 
profilul ,cap ele cal", erau sculptate, decor întîlnit şi 
la căpriorii streaşinii, clupă mod lul unor monumente 
din Munţii Apuseni, ele car o apropiau şi alte elemente 
culptate. Hozete, cioplituri prin aşchi .re, motive geo

metrice erau săpate în grinda-mcşt r, după un obicei 
străbun. Aceleaşi ornamente împodobeau şi ancaclrn
mentcle intrărilor, împletite aici cu frunza de ied eră, 
motiv a cărui prezenţă constitui una dintre caracteris
ticile bisericilor de lemn d pc Valea Arieşului. Din 
peisajul şoselei către Turda, edificiul lipseşte, 1 atră
gea atenţia prin armonia proporţiilor, sem ţia clopot
niţei cu foişor, într-un cuvînt, prin nota de pitar se. 

Valea Sălătrucului însoţ şt călăforul pînă în satul 
Leurda, cu casele răzleţite pe dealuri. Intr-o poiană a 
poposit, cîndva, din peregrinările pe alfe dealuri, o în
c!ntătoarc biserică de lemn. De unde venea, nu am putut 
stabili cu siguranţă. Peste afirmaţia că a ar fi de la 
Hohia, se suprapun ştirile privind strămutarea lăcaşului, 

51 J\rhi vn D.E.P.C.N. , dosnr Monumc11L. 
52 .5em11 /i sm, 1\)Qf\, p. 362. 
5~ ldem, p. 589. 
5d Emi lian episcop de Alba Julia. Omagiu locurilor nula/e. Ilollia ~ i cei 

trei clilori ai mă111/slirii Sf. Ano, ln „lncl rumi'\Lor pnsloral", I, J\lba Iulia, 
1977, p. 262. 
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i\ lilrlincs li . Dclaliu tic consolii şi din 
ca drul intrilrii. 

V:i l rn Sil lill rucului spre Leurda. 

Leurda. Consolil . 

de acolo, din 1643, în 1911-1912 la Sălişca Dejului55. 

Localnicii păstrează, prin tradiţie, amintirea că locul 

55 C. Gherman, I. Şerban , Bisericile de la Ilohia, ln ,,Îndrumălor pas
to.ral", II, 1978, p. 131-135. 
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s trămutării ar fi o pădure din „Dealul Podului". Toponi
mia locului o aflăm menţionată în alte surse bibliografice, 
pentru dăinuirea, cîndva, a uneia dintre cele trei mănăstiri 
a Chiuieştilor56 . Pentru vî rsta edifi ciului, el mentei con
structive şi d corativ tind a-i fixa începuturile în prima 
parte a secolului al XVII-1 a . Pereţii, de mici dimen
siuni, înscriu planul primar al unui dreptungh i cu ab
sida poligonală cu tr i laturi, î n continuar a nav i. 

Constelaţii el rozete împodobesc ancadnmentclc in
trărilor, consolele, căpri orii şi grind a catapetesmei. Un 
chenar în frînghie, străjuit d cioplituri geom trice, 
tinde şi el către roz -ta cheii ele boltă. Bîrnelc absidei 
sînt străpunse, pe toate laturil , el ferestruicile arhaice, 
în formă de cruce. 

Pest acoperişul unitar, cu învelitoare de şiţă, meş
terul primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea57 a su
prapus o rnin ia tură a clopotniţei de la Fildu d Sus 
sau a alteia, de acest gen, cu foişor, fleşă şi patru tur
nuleţe, insuflîndu-i însă spiritul d concur nţă cu înăl
ţimea dealurilor. 

51i T . ITerm an n. lucr . ci l„ p. 44. 
57 Din aceeaş i vreme dalează ş i piclurn u ş il o r impări'ileşli. 
P ielurn perc\ilor est~ . qi1,\ seco lul n i X JX-Jea şi rea li zn lă de zu "rnv i 

el· ln Nicul a. 

Satul Bucea, pendinte de comuna Ciudea, păstrează 
mărturia omiterii nejustificate, din conscripţia lui Bu
cov, a lăcaşului de lemn din acea vreme. Neadaptîndu-se 
joasei înălţimi a intrărilor, urmaşii col ctivităţii ctitori
ce~ti au tăiat partea superioară a ancadramentelor, sa
crificînd, cu acest prilej, aotul de naştere al edificiului. 
Iri reconstituirea, cu aproximaţi , a acestuia folos im 
elementele cons tructive, forma înscrisă de pereţi, în anu
me dimensiuni, motivele decora tive, car ne readuc în 
atmosfera s colului al XVII-lea. 

în 1791, dată săpată într-o bîrnă din prea jma acce
sului la turn, aces ta a fost consolidat, faptul pledînd 
cauza vechimii propuse a bisericii. 

Alcătuiţi din ş~s bîrne, pereţii acesteia în criu pla
nul dr ptunghiular cu abs ida decroşată , poligonală, cu 
patru laturi, prez ntînd particularitatea arhaică a un
ghiului în ax. Motive geo1wetrice : romburi, semicercuri, 
spirale împodobesc ancadramentul intrării, de pe latura 
de sud, ca şi pe cel dintr pronaos şi naos, în lemnul 

Chi dea. Lumina loru l. 

Leurda. Vedere de 
ansa mblu 

Di neu . 

căruia, spre soclu , apar ciuda te ornamente, sim]:ialuri 
tăinuite ale unor s mnificaţii uitate de secole. Brîul în 
frînghie urmăreşte mijlocul pereţilor„ cu excepţia celui 
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el e nord. Prispa, el e pe la Lura de su ci, a re s tîlpi sculpta ţi 
ş i a rcade cl ecornte p'q m otiv ul „frîng hiei" . Clopotniţa 
scundă, cu foişor în console, re uşeş te să s impună prin 
î năl ţ i m ea fleşei. 

Nu ştim cîn.d ·1 di spă rut biserica sa tului Dîncu (co
muna Aghireşu), ates tată de con cl"ipţiile secolului al 
XVIII-leasa. De la ea au rămas icoan e, ca aceea, din 
1748, pe care art is tul a cons mnat: „scris-am eu Ion 
zugravul munca acestor trei ic()ane pomeană, numai 
cheltuiala ele la sat .. . ", apoi cele clin 1753 (Ioan Bote
zătorul , Naş terea Domnului, Maica Domnulu i ş i Apos
tolii) , sau cele da torat e lui Ne.chita zug ravul59, din. 1767; 
precum şi cărţi tipărite, printre ca re : Liturghii, Rîmnic, 
1768; Cazanii, Rîmnic, 1781. 

În 1860- 1862, satul are n voie de un lăcaş de cult 
pe car e îl obţine din Valea Drăganului (fos t Scbişul 
Mare). Faptul lămureşte ingularitatea în aceas tă pa rte 
a Clujului, a pri pei , cu elementele , arcad ele şi s tîlpi i, 
sculptate cu dărnicie pe motivul frîn ghiei şi al dintelui 
el e lup, aidoma acelora de p plaiuri! sal de origine : 
Tusa, Sîrbi, Cizer . Anul edificării, 1750, este ·s ăpat pe 
a ncadramentul intrării , acum desfiinţa te, de pe la tura 
de sud , împodobit cu m otiv geometrice, rozete , inimi, 
frunze de ied eră . Stratul de t ncuială exterioa ră a lăsat 
liber privirilor frumosul brîu în frînghi , la interior 
el ascunzînd, probabil, ostenelile unui zugrav din vre
mea ridicării lăcaşului. Poarta de. acces, familia ră în 
zonă,60 ca ş i în gospodăria românească , este sculptată 
cu motive geometrice ş i florale ş i pusă sub adăpost pe 
patru stîlpi. 

Din u rcusu l anevoios cătr sat, pe dealurile aride, 
lăcaşul este ~ apariţie r confortantă prin clopotniţa cu 
foişorul în console şi fleşa înaltă, flancată de pa tru tur
nuleţe . 

Despre lăcaşul din satul Chidea, (comuna Vultureni) , 
se păstrează tradiţia că a fost adus d in deal în timpul 
luptelor confesionale. în anii 1760- 1762, conscriptorii 
lui Bucov menţionează aici o biserică a uniţilor, d~şi 
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08 Şemali~m , 1900, p. 256 ; V. Ciob:i nu , op . cil. , p. 631. 
59 M. Porumb, Zugral!i ş i cenlre româneş ti ... , p . 119. 
60 Exe mplu apropiat fiind Ticu-S:it. 

a ceş tia rcprczentn u n umai o cincime clin num ă rul fa
miliilor î nregis tratc.61 

Din a nul 1764, lăcaşul conservă unele danii, ele mat·
cîncl , desigur, un. ev niment în viaţa sa, poate tocmai 
străm uta rea în v ale . I se fac noi icoane împărăteşti , ac ea, 
cu r cprezentar a Dei ·is , fiind plătită de Lăpuşan Daneş 
şi soţia sn Gra pina62. Pe acelaşi ctitor îl d scifrăm, cu 
da ta de 26 a pri li e 176-t , pe m asa de piatră din pronaos 
făcută: „ . . . în v remile cele ele pieire p ntnl lP. gP. . . . ". 
De ceeaşi formă cu pres tolu l , piesa menţionată ben e
ficiază de o r marca bilă s tructură florală cc s - poate 
atribui localnicului Şipoş David. 

În modeste proporţii , pereţi i edificiului înfă ţ işează 
un pla n dr -ptunghiul a r cu absida el croşată poligo nală . 
Dintre elem n.tele sale a rha ice sem nalăm altarul, cu 
două intrări, ca ş i luminatorul de p e lntu ra de sud a 
n ave i, alcătuit din. şase fo i d'e, trifo i dispuse în cruce, 
r evcla to t· pentru spiritul creator al meşte r ului. !n sus
ţin e rea aces tui a , şi prin el a valorii a rtis tice a ob iecti
v ului, însumăm, numai, decorul sculp ta t, pe motivele 
frînghiei, dintelui de lup, roze te i, săpa t în a ncad ramentul 
i ntrării , de pe latu ra ele sud; în cunun a pe re ţilo r; în 
elem entele de susţin e re a bo l ţilor; în g r inda el e deasupra 
dverelor . 

Streşi nile acoperi şului , cu pa nte ma r i, prote jează lan
ţ ul de conso le, cu crestă turi în. r etrageri s ucces iv , co
borîncl ş i pes te prispa cioplită . Clopotniţa îngu s tă, cu 
foi şor şi fleşă poligon.ală, a jută ed ificiu l să-şi m archeze 
pr zenţa prin pe rdeaua copacilor, dincolo el e incinta de 
p ia tră . 

Piicl url' ni . Pon rt n . 

Un ultim popas la Păclur ni, nu el pa rte de Cheile 
Turzii, parcurgînd drumul, de altă dată, al exempla rului 
din Triod, Bucureşti , 1726, sau al Penticostarului de 
Rîmnic, 1767. 

Poarta de acces, din plin sculptată , printre motive 
alegîndu-se şarpele, reali za tă, conform inscripţi1ei , în „vă

leat 1783 luna lui martie, Nap Toader, această. uşe cm 
făcut Nap Simion şi popa Ion . . . ", constituie o primă 
mărturie a valorii artistice a an ·amblului. 

De plan dreptunghiular, cu absida poligonală cu cinci 
latu ri şi pronaos poligonal, îmbinări iscusite , console cu 
multe cioplitu ri, regăsite şi la susţinerea bolţii, lăcaşul 

de la Pădureni rămîne inegalabil prin decoraţia sculp
tată. Ancadramentele intrărilor, dar m ai ales podoaba 
oferită faţadelor, atestă talentul meşterului sau al meş-

61 V. Ciobnnu , op. c il. , p. 647. 
62 Ex isl:'i şi icoane anterioare, ca aceea a Sflnlului N icolae , cc poale 

fi ntribuită zu gr:ivului Gheorgh e de Ia Cetatea de Ba lt ă . 
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terilor despre ca re tra diţia a rP,ţinut ~tirea că era u din 
Aghireş u. Frînghia sau împletitura de cos iţe, simbolul 
soarelui, sub form e clifcdte, păsări stilizate, pa juri bi
cefal e alcăt ui esc chimirul pe re ţilor . 

Prispa, el e pe la tura de sud, a suferit modificări, prin 
înlocuirea stîlpilor şi arcadelor, prin lărgirea spaţiu

lui, în care scop şarpanta acoperişului a fost schimbată, 
astăzi fiind vizibile, din exterior, structura bolţilor ca 
şi a clopotniţei. Din prispa originară stăruie un stîlp 
sculptat, dar şi ancadramentul intrării presărat cu ro
ze te, ş i în care es te consemnat, cu multă fantezie, anul 
1750. 

l 'i'icl11 rc 11i. \"L' ci (' l'l' SPl'l' (' Sl. 

l 1:J d1 1re11i. l11 sl' rip\ i :1 l ' l l <lul:l r('n. (Su r s:1 i111 ng i11ilor . Fololl' l':l l l. l ~ . l '. C.:-\ . 

Icoan eJe î mpă răteşti , data le 1755, (Is . Hs. învăţăto r : 
s-au zugrăvit popa Barbu, iortea G·1v rilă; Mar ia cu 
prun cul ; Sf. Nicolae), Ci.-1 ~ i icoa na el e hram, So borul în 
gerilor, p i cta tă , în 1769 , el e Gheor .~ h zugra vul, sînt do
vezile preocupă rii pentru înfr umu ·eţarea lăcaşului. 

Pictura mural ă poa rtă pregnant co n secinţele înveli 
torii ncre pCJra te la Limp. Ici-colo cîte un fragm ent, ·pre 
exemplu chipul Sf. Cristofor, din n aos , supravieţuieş te 
clin pictura făcută în 1793 de Vas ile l opovici zugrav ul , 
cu cheltui ala bise ricii ş i osteneala curatorilor din familia 
Nap. 

Importa nt, din punct de vedere tipologic, preţios p n
tru decorul sculptat, lăcaşul el e la I ădureni (fost Muie
rău) merită cu prisosinţă a fi conservat ştiinţifi c. 

Cele 36 de lăcaşuri din jud eţul Cluj, propuse spre 
clasa re ca monumente istorice, sînt tot atîtea docum ente 
şi întruchipări ale ideii de permanenţă, continuitate şi 
unitate român ască, tot a tîtea mărturii ale puterii crea
toare, şi ale dragostei pentru frumos a poporului nostru, 
dar tot atîtea calde apeluri pentru validar ea noii lis te 
a monumentelor istorice. 

RE SUME 

Aprcs avoir signale dans son inlroduclion la disparilion - surtout â 
la fin du siccl e dernier e l dans la premiere partie de cc siecle-ci - de 
loutc unc seric d 'cgliscs cn bois , l 'nutcur exprime son rcgrcl pour ln mnn
quc prcsquc total e de donnees sur Jcur histoirc ct Jcur aspect. L'annee 
1955 a represcnte un moment crucial dans l 'histoire de la prolection des 
monumcnls historiques de Roumani c, par la publiea lion des Resolulions 
du Conseil des Ministres nos 1140 et 661. 

Dans Ic reperloire des monumcnts hisloriqucs figurent pour Ic dCparte
mcnt de Cluj un total de 32 cgliscs en bois. Les opcrations , commenc~es 

au cours des a nnecs '60 , onl cu pour prcludc des rcchcrch cs exhaustive 
d'archivcs el bibliographiques, suivics ele rcclierch es sur lcs licux qui on 
dure plus de dix ans. Les rcsultats ele ccs travaux , en cc qui concerne 
l 'archite ctur~ du bois , se traduiscnt par un nombre ele :36 objcctil's 11011-

veaux proposes pour elasscrnent. 
Ces objectil's c nrichisscnt le palrimoine d 'a rt populairc roumain 

(architccturc, sculpturc, peinturc) ct valent pcut-Nrc elavanta gc encore 
par Jeur signification historique ,e11 Jeur qualite de cloeumcnts atlcst:111t la 
permanencc , la continuitc ct l 'unit(! du pcuple rournain. 
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