CARACTERISTICILE STILISTICE ALE BISERICILOR
DE LEMN DIN TRANSILVANIA

Cunoaşterea

şi

cu aceasta şi preţuirea lor este lot mai accentuată, in urma
în ultimele trei decenii. Au fost ele cuprinse în catagrafii ale
unor eparhii, în special cele din Muntenia şi Moldova, mari puţin din Transilvania. Direcţia Monumentelor Istorice a făcut o inventuricrc a monumentelor istorice privind şi bisericile de lemn, atit cele declarate monumente istorice, ~i intr-o
măsură oarecare şi a acelora care urmează să fie cuprinse in lista acestor
monumente.
S-au publicat referate, materiale, lucrări de sinteză, urmărind îndeosebi arhitectura lor cu scopul de a le restaura, dîndu-le înfăţişarea cit mai aproape de
cea originală. Datorită acestei acţiuni de proporţii mari, au fost restaurate numeroase biserici de lemn în toate ţinuturile de o parte şi de alta a Carpaţilor.
ln cele ce urmează, căutăm să cunoaştem caracteristicile stilistice ale acestor
monumente.
Stilul bisericilor de lemn se poate diferenţia în special: a) după plan şi
b) după înfăţişare. Dar se pot caracteriza şi după notele specifice regionale şi
influenţe reciproce pe provincii. Astfel:
1. In primul rînd după provinciile mai mari.
2. După configuraţia topografică în plan ori arhitectură, munte, deal, ape, şes.
3. După influenţe stilistice în plan ori arhitectură, pe teritoriu mai restrins.
Vom putea stabili elemente comune la un mare număr de biserici în toate
provinciile, în special în ce priveşte planul de bază - orizontal - al bisericii.
Elemente comune stilistice vom constata şi in ce priveşte arhitectura, înfăţişarea
lor, precum şi intre elementele caracteristice numai unor regiuni (Maramureş).
Cercetînd componentele stilistice ale monumentelor putem să spunem că un
monument aparţine Moldovei, Ţării Româneşti, ori Transilvaniei inclusiv Crişanei
şi Banatului.
Planşele anexate cuprind aproximativ toate tipurile de plan din toată Transilvania cu corespondenţele respective din toată ţara. Ne-am servit de cercetările
lui C. Petranu, ale noastre şi ale profesorului V. Vătăşianu pentru bisericile de
dinooact: de Carpaţi şi de cele mai recente ale lui Radu Oreţianu pentru Muntenia
şi Ioana Cristache-Panait pentru Moldova. Pentru Transilvania a publicat E. Grecianu şi planul cîtorva biserici de pe Mureşul superior. Ioana Cristache-Panait şi

cercetărilor făcute

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

696

DISCUŢII,

RECENZII

1. Scheletti pentru judeţul Sălaj*, iar Ioana Cristache-Panait şi Fl. Dimitriu pentru
bisericile din Banat. (Operele consultate, in Bibliografia de la sfîrşit.)
In felul acesta putem avea o privire generală asupra bisericilor de lemn din
ţară, atît ca stil, cit şi ca număr.
Acţiunea de restaurare a acestor monumente de artă ţărănească a salvat multe
biserici de la distrugeri, intrucit încă de prin 1910-1918-1920 au fost distruse
multe biserici din ~ele mai reprezentative, mai vechi şi mai valoroase, fără nici
un discernămînt, decit din ambiţia de a avea o biserică nouă, sau, in unele cazuri,
să dispară urmele luptelor confesionale pornite in secolul al XVII-lea şi care s-au
terminat in 1948. In muzeele in aer liber din Bucureşti, Cluj, Oradea avem
păstrate cele mai repre7entative biserici din regiunile de dincoace de Carpaţi.
De aceeaşi preţuire şi ocrotire s-au bucurat bisericile de lemn şi in ţinuturile
de dincolo de Carpaţi.
Vom stărui asupra caracteristicilor acestor monumente după plan şi după înfăţişare.

Ordinea tipurilor este după clasificarea noastră, pe care am utilizat-o în
Repertoriul bisericilor de lemn din Transilvania, Crişana, Banat şi Maramureş,
lucrare in manuscris. Clasificarea am făcut-o genetic, de la formele cele mai
simple pînă la cele mai evoluate, cu variante la fiecare tip. Tipurile care se
deosebesc după diferiţi autori sint puse in legătură cu clasificarea de bază.
Vom căuta să ne cunoaştem, deocamdată, în linii mai mari, cu arhitectura
bisericilor de lemn pe baza cercetărilor din ultimele patru-cinci decenii. Astfel,
vom urmări mai deaproape:
a) planul, b) înfăţişarea - stilul, c) formele de turn, d) bolta, e) clopotniţe şi
acoperişul, f) motirvele decorative exterioare, ciopliturile in lemn.
Pli.ctura şi iconografia vor fi tratate in altă lucrare.

a. Planul

Tipul 1. Acest tip poate fi caracterizat prin forma cea mai simplă, un dreptunghi,
care include şi altarul, sau cu altarul pe lăţimea naosului, nedecroşat, de formă
circulară, pătrată, trapezică, triunghiulară ori pentagonală.
Forma primitivă a acestui tip este casa ţărănească, cu altarul inclus, deci
nedistinctiv in exterior. Este cel mai rar şi are ca variante, cu prispa pe sud sau
foişo.- pe vest.
Nu ni s-au păstrat biserici vechi, această construcţie avind un caracter provizoriu. Acestui tip aparţin bisericile din Cuştelnic, Subpădure, pe Tirnave; pe
MUTeş: Şpălnaca; Feneşel- Cluj; Erneiul Mare- Tg. Mureş, iar in jurul Ludu.şului,
la Aţintiş şi Deag. La Deag s-au păstrat amîndouă bisericile zidite una lîngă alta,
avind aproape aceleaşi dimensiuni, aceeaşi construcţie, aceeaşi pictură făcută de
zugravii şcolii de la Feisa.
Altarul circular, cu diametru! pe lăţimea naosului, este foarte rar. Din zid, la
Corneşbi pe Tîrnava, din lemn curbat la Straja - Cluj, la Baica - Alrnaş• Vor fi şi alte s1ludii mai recente,
n-.au ajuns să fie publicate.

încă
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Huedin, !oneşti - Arad, Dragomireşti - Timiş, Schitişorul - Neamţ şi altele in
Banat, acestea sub influenţa sîrbească.
Tipul Il. Variantele din acest tip: cu altarul nedecroşat cu 3 feţe - baza trapez:
cu 4 feţe, cu unghiul in axă sint mai puţine; dar 'cele cu 5 feţe sînt cele mai
răspîndite. Acestor biseriei, de obicei, mici ca dimensiuni, nu li s-a construit altarul
mai redus, decroşat, nefiind suficient loc pentru trebuinţele liturgice ale preotului, cădilri, înconjurări etc.
Tipul III. Naosul şi pronaosul dreptunghiulare, altarul decroşat, mai mic. In
variante poate avea 3, 4 ori 5 feţe, dar nici unul nu este ciroular. Este tipul ~l
mai frecvent. Varianta cu muchia în axă - 4 feţe - de asemenea este rară şi o
găsim numai la bisericile cele mai vechi. Este şi incomod, neavînd fereastră în
axa bisericii necesară mai ales la altarul cu ferestrele mai mici ale bisericii.
Tipul IV. Acest tip se caracterizează ca derivili1d din cele precedent<', cu caracteristica principală pronaosul fiind şi el poligonal, in afară avînd 3 feţe, baza
trapez in interior, 5 feţe. Este cel mai vechi tip de plan care corespunde
noţiunii de corabie, cum este numită de obicei această formă de biserică. Cînd
altarul nu este decroşat, atunci intreg planul este un fel de oval, şi se aseamănă
mult cu o corabie.
Acestui tip ii aparţin in general bisericile cu o singură boltă, de la altar la
pronaos; Feneşel, :&-neiul Mare, Deag, biserici fără turn sau cu turn-clopotniţă cu
sau fără prispă. Cele care au turn, acesta are o fW1cţiune simbolică sau decorativă.
Al şaptelea tip, cel mai rar şi mai evoluat, este cel cu sinuri laterali, in ct·uce
sau trilobat. Avem in Transilvania abia 12 biserici, cele mai muLte fiind in Moldova, unde acest tip este cu mult mai frecvent. Evident la noi este o influenţă
moldovenească. Amintim bisericile din
Căliineşti
şi
Breb Maramureş;
din
Reghin-sat, Topliţa, Tulgheş. Sînt pitoreşti şi construite cu măiestrie. Bolta este
cilindrică peste naos, nu au cupole ca cele moldoveneşti în afară de Bilbor şi
Tulgheş.

La tăpurile nemenţionate aici, caracteristicile sînt evidente
In general varietatea tipurilor împreună cu caracteristicile lor s-a luat de la
sat la sat, de la meşter la meşter, :multe din ele sint specifice locurilor şi
regiW1ilor.

b. 1nfăţişarea

Sub aspectul înfăţişării care dă specificul artistli.c al bisericii, bisericile pot fi
grupate în următoarele tipuri:
I. tip de casă ţărănească fără turn. Cele mai multe au o singură boltă pentru
naos şi pronaos. Alături este clopotniţa iar în sate mai necăjite, o zvoniţă pusă
într-o cracă de copac sau într-o furcă ca la fîntîna cu munpana; un clopot mai
mic dă de veste anumite momente mai principale ale slujbei sau ale înmormîntării.

Il. Cu turnul mic, fără clopote, clopotniţa separată.
Biserica poate să fie cu, sau fără prispă. In această categorie
pe Mureş, din Banat, de pe la Năsăud - G~. - Turnul este
bisericii: Erneăul Mare, Cuciu de pe Mureş.
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decit lungimea

1, este mai mic deCJ."t 1; bise-

rica are părţile proporţionale, dar nu are eleganţa şi zvelteţea celor de tipul urmă
tor. Clopotele sint in turn, care are, de obicei, galeria deschisă, împodobită cu
arcade, iar coiful are baza patrată sau oclogonală. In această categorie sint multe
biserici in Bihor, Someş şi Hunedoara.
IV. Turnul mai inalt, raportul fiind unitatea

!_
L

= 1,

raport care

e:lfprimă

o

armonie intre înălţimea şi lungimea bisericii. Putem sa-1 spunem raport armonie.
Sînt cele mai elegante, proporţionate şi cele mai numeroase. Cele mai multe sint
in Bihor, pe Somcş, Arad, la moţi şi Hunedoara.
VI. Tipul bisericilor cu turnul supraînălţat care iese din corpul bisericii ca o

săgeată.

Raportul

.!_ >

1 este mai mare decit unitatea. ln multe cazuri, biserica

L

este joasă şi parcă abia suportă greutatea şi măreţia turnului. In această categorie
sînt relativ puţine biserici, din regiunea Clujului, la Fildu de Sus, Nadăş, Drag,
Aşchileul Mare, Voivodeni, la moţi: Giurcuţa; apoi in Lăp~; cele din Şurdeşti,
Plopiş şi citeva in Bihor. Acest .stil se poate pune in legătură cu stilul gotic al
bisericilor de zid, bineinţeles in alte proporţii, după felul lucrului în lemn, care
diferă de cel din cărămidă. Turnuri de acest fel la noi au avut şi au alte confesiuni, mai al0s luteranii şi reformaţii, iar în lemn aceştia mai au citeva exemplare
mai vechi în Sălaj. Sînt construite la bisericile numai din zid - Dej, Mănăstireni,
Văleni, toate biserici mari, impozante, turnuri elegante, suprainălţate. Stilul a fost
adus din apus de unde 1-au împrumutat şi cei din Transilvania, saşii luterani, reformaţii maghiari, apoi ortodocşii.
VII. Tipul maramure~ean, cu streaşina dublă, biserici armonice, elegante, turnurile cu şi fără clopotniţe, galeriile deschise cu arcade, acoperişul separat pentru fiecare parte a bisericii, altar, naos cu pronaos, fo~orul pe vest. Nu au prispă. Din secolul al XVIII-lea s-au construit şi clopotniţe ca să cruţe turnurile. Acestui tip aparţin şi unicele biserici în afară de Maramureşul istoric la Lăpuş, Domnin-Sălaj şi
mai ales cea din Şurdeşti care insă in înălţime le intrec pe toate. In Ucraina subcarpatică, la Apşa de jos şi in alte părţi sînt clteva biserici de acest tip. Es~ explicabil: pe acea vreme, teritoriul Maramureşului s-a extins şi peste Tisa.
VIII. Bisericile cu turn baroc, cu bulbi in formă de ceapă. Il avem la mănăstirea
Strimba-Cluj, Colţirea-Baia Ma1 e şi in Banat. In Moldova şi Muntenia mai puţine. Mai numeroase pe Crişuri.
Ca vechime, cele mai multe din cite ne-au mai rămas, sînt din secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea. In secolul al XIX-lea încă s-au zidit un număr destul
de mare de biserici de lemn, dar ca valoare a'l'"tistică rămîn in urma celor din secolele anterioare. Multe dintre cele mai noi au un caracter provizoriu pînă îşi vor
zidi una de piatră.
Faptul că, cele mai multe biserici de lemn din Tran~ilvania sint din secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea, se datoreşte epocii de frămîntare, de luptă politică naţională şi religioasă, care caracterizează aceste secole. Mai dăinuiesc biserici şi din
secolele XV-XVI, unele şi mai vechi (Ieud-Maramureş, in Hunedoa'l'"a şi Sălaj).
"Unirea" din 1700, aşa cum s-a făcut, frămîntările primelor decenii, luptele reli-
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gioase din 1759-60, răscoala lud Horia din 1784, războaiele de tot felul cu tătarii,
austriecii, luptele lui Rak6czi, apoi luptele de peste hotare ale lui Napoleon, valul
revoluţiei franceze, au fost tot atitea piedici şi indemnuri în acelaşi timp, atit pentru zidirea cit şi pentru distrugerea bisericilor, mai ales ale celor de lemn. Unde
mai punem numărul mare de biserici drist.ruse cu tunul şi cu focul de generalul
Bucov in 1761-62 în cinstea crăiesei Maria Terezia şi spre gloria Romei catolice.
Trecerile de la ortodoxie la ,.unire" ori revenirile se făceau şi cu biserica satului; ba, trecerile fiind făcute cu mare zel de către stăpînire, bisericile au fost luate
de la ortodocşi cu forţa. Cei rămaşi fără biserică nu s-au lăsat, ci în wurtă vreme
- chiar în cîteva zile --- cazul de la Bălan~ălaj - şi-au ridicat alta, oricit de
mică. Majoritatea bisericilor sint zidite între 1750-1790. S-au asociat cîteodată şi
mai multe sate mai apropiate -cazul de la Luna de Sus-Cluj -,împreună au zidit
biserica şi au plăbit anumite tablouri din pictura de pe boltă, sau au făcut alte daruri, odoare ori obiecte de cult.
c. Turnul
Variante arhitectonice

Este expresia cea mai caracteristică a stilului unei biserici. Nu numai ca să se
de alte clădiri din localitate, dar în afară de cele liturgice. aveau şi
unele funcţiuni.
Cu toatl' că nu fiecare biserică a avut clopote - se serveau de toacă -. totuşi în
timpurile mai vechi şi înainte de ocupaţia turcească - secolul al XVI-lea -, biserica
a indeplinit şi in timpul .războaielor anumită misiune de pază şi de apărare. Fiind
pe loc mai ridicat - in afară de sat, forţat şi de stăpînii zilelor --, a servit ca loc
de alarmă, în caz de război, după cum ~i azi, in caz de incendiu, alarma se dă
din turnul bisericii, lovind clopotul în ,.dungă".
Biserici fără turn se vor fi zidit sub ocupaţia turcească. Turcii au luat clopotele de unde au putut. (La fel sa- intimplat şi în primul război mondial cu uite
armate.) Clopotul bisericii din Cîmpanii de Sus-Vaşcău-Bihor, din 1538, cu inscripţia Ambrus, a stat îngropat în gunoi mai bine de 200 de ani. A fost dezgropat,
sfinţit din nou şi pus la locul lui după plecarea turcilor. A fost dăruit bisericii din
Sighiştel, un sat mic, învecinat cu Cimpanii.
In însemnările unui ·călător dinainte de 1716 se spune că, în Maramureş, au fost
şi biserici fără turnuri şi fără clopote. Oamenii s-au ferit să pună clopote de teama
vrăjmaşului., care le ducea; precum şi de teama stăpînului, care le lua. Invaziunea
tătărească din 1717, în Maramureş. a distrus un număr destul de însemnat de biserici.
De la forma primitivă - cu baza pătrată, coiful ,piramidă patrată cu 4 feţe triunghiulare, scund -, forma cea mai veche pe care o găsim şi pe Oolumna lui Traian,
sau pe turnurile cetăţilor săseşti de pe la noi din secolele XIIl-XIV, forma a evoluat, coiful s-a construit cu 8 feţe, sau chiar aproape conic, iar baza lărgită. Cele
mai frumoase, cu baza octogonală, au poala mult lărgită, ca nişte volane (biserica
din Ciucea şi cea din Chirraleş, ultima adusă in Muzeul etnografic, în aer liber
din Cluj), au coiful aproape conic şi potrivit ca înălţime, cu cel mai armoni·c raport.
ConstTucţia lor este foarte solidă şi ingenioasă. Turnul bisericii din Berinţa sau al

deosebească
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celei din Vad-Satu Mare au rezistat mai bine de 20 ani, cu toate că biserica era
in ruină. La mutarea unei biserici - cazuni frecvente - demontarea turnului a
fost problema cea mai dificilă. Nu oricare meşter se încumetă s-o facă. Bi~)~rica
a rezistat şi datorită pereţilor ei, construiţi din bîrne late pînă la 80 cm şi groase
pînă la 20 cm, lungi pînă la 12-16 m. Bisericile din Berind-Cluj, Bretea pe Mureş,
Rogoz-Lăpuş, la amîndouă bisericile şi altele de la Lăpuş sau din Maramureş au
o vechime de 200-300-400 ani şi trăiesc încă. Secretml vieţii lor stă in acoperiş,
care, refăcut din 30-50 de ani, apără biserica şi-i lungeşte viaţa.
Unele turnuri îşi au ~i specificul lor. Cele din Bihor şi mai ales din jurul Beiuşului au un inel la bază, caracteristic lor (Şeghişte, Rieni, Brădet, Broaşte etc.).
Sint citeva şi pc Crişul Alb şi in Hunedoara.
In Hunedoara, pe la Jlia, la Lăpugiul de Jos sau Răduleşti, turnul este etajat,
o construcţie complicată şi foarte frumoasă. Acest model se mai găseşte şi pe Arieş
Brăzeşti, la bisericile de zid, de lip moţănesc.
Iar ca măreţie, eleganţă, supleţă sint cele citeva amintite la tipul supraînălţat Vad-Satu Mare, Şurdeşti, Plopiş, Fildu şi altele.
Pe o arie destul de mare sint turnurile flancate de cite 4 turnuleţe - simbolul
celor patru evanghelişti, unele cu mici arcade ca la galeriile bazei turnului. Este
o influenţă luată de la alte confesiuni, elemente pe care le au şi saşii-luterani şi
maghiarii refcrmaţi. Mai frecvente pe Someş, in Bihor şi cîteva in Sălaj. In Maramureş, in Budeşti; Fildul de Sus, Girbou, Agirbiciu, Păniceni din ţinutul CLujului; Vad-Satu MarP. Şurdcşti, Plopiş-Baia Mare.
In celelalte provincii nu este nici un caz nici de formă barocă, nici de "gotică"
cu patru turnulete. Este un specific transilvan
Nici Moldova, nici Ţara Românească nu au nici o biserică ou turn supraînălţat.
S-a format, a trăit şi mai trăieşte pe pămîntul Trarusilvaniei pe Someş şi pe Criişuri.
O formă rară: la Colţirea-Baia Mare şi la mănăstirea Strimba-Cluj, la mai
multe biserici din Bihor, din veacul al XVII-lea, dacă nu şi mai vechi, unele au
turnul mic, la baza coifului in formă de ceapă, caracteristica barocului &"delean.
Stilul este foarte răspîndit la bisericile de lemn şi de zid, mai ales in Banat. In
Bihor şi pe Crişul Alb sint mai rare. Stilul acesta in secolul al XVIII-lea pentru
bisericile de zid a fost impus de Maria Terezia. La cele de lemn, stilul :şi construcţia e mai simplă, a fost luată de la cele de zid. In Maramureş, barocul este la
corpul bisericii, streaşina frîntă cu acoperiş şi mai larg la bază. La coif, barocul
n-a fost aplicat aici, nicăieri.
d. Bolta

Bisericile de lemn au bolta cilindrică en berceau
in leagăn, cu variante. La
cele fără tur-n este o singură boltă de la al!Jar pînă la pronaos. Peretele despăr
ţitor nu s-a ridicat pînă la boltă, bolta prelungindu-se peste pronaos. La altele, de
tip mai vechi, altarul cu trei şi patru feţe pe lăţimea naosului, bolta cuprinde şi
altarul.
Bolta altarului are diferite variante. Construcţia depinde de forma altarului.
Cînd altarul are 5 feţe, două formind pereţiă pe N .şi S, două inclinate, cea .pe est
paralelă cu timpla; in acest caz pe cele două feţe paralele, bolta este cilindrică, pe
etlt se ridică un perete vertical care se reazimă pe un tavan orizontal.
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Cînd bolta este pe altar trapczic. atunci are sectoare care se apropie de cerc
şi în ansamblu de porţiune de sferă. ln rare cazuri, cînd altarul are 3 feţe, baza
patrată, în care caz altarul are tavan plan, orizontal.
Sînt biserid - Baica, Bălan, Rogoz, Bilbor, Tulgheş, Călineşti - unde bolta
altarului are o construcţie ingenioasă, complicată, cu încheieturi solide care să
asigure forma şi stabilitatea construcţiei. La Bilbor şi Tulghe';i, bolţile sînt sferice
cu nervuri.
In Maramureş bolta naosului este cilindrică, se reazimă pe o cunună lată, întrîndă, pereţii verticali sînt străpunşi de ferestre mici, puse întrf' cele două streşini, ca
să fie luminat întreg interiorul. La unele, Bîrsana, Ieud-Valf', bolta este parabolică, construcţie ingenioasă şi inteligentă.

Bisericile în plan în formă de cruce, nwnai sînii laterali sint uşor boltiţi ca o
din sferă, naosul boltit cilindric, pronaosul cu tavan plan - Reghin, Bilbor, Topliţa, Călineşti, Tulgheş.

porţiune

e. Prispa
îndeplineşte

o funcţ.iune practicii de ocrotire a pereţilor şi de adăpost pentt·u
sau loc de sfat după terminarea slujbelor. De obicei este de-a lungul
fatadei sudice, largă pînă la 80-100 cm, cu sau fără balustradă. Intre şoşi - colonete -, sînt arcade, unele cu frumoase cioplituri şi î:ncrestături. Totul este prins
în cuie de lemn. Alături de .prispă pe sud, unele biserici au prispă şi pe vest, iar
altele şi pe nord - Cizer (în Muzeul în aer liber din Cluj).
Unele biserici care au intrarea pc vest, în faţa intrării prispa este pe întreaga
faţă şi mai largă, formind un foişor ele unde se trag şi clopotek, turnul avînd clrcpt
bază grinzi mari care acopere foişorul.
In Maramureş, prispa de vest are numai o funcţie decorativă şi este destul de
rară. Unele biserici, ca la Sălişte, la fosta biserică veche din Văkni, fo~şorul foarte lăl"git, încăpător, numit şatră, serveşte ca loc pentru prohoclul morţilor, în loc
ca acest prohod - slujba la inmormintare - să se facă in biserică sau în faţa
bisericii.
credincioşi,

f. Decorul

Cel interior îl formează pictura, ciopliturile la uşile împărăteşti, la tîmplă, la
cununile transversale care susţin bolta şi la uştiorii uşii din peretele dintre naos
şi pronaos.
In exterior, la cîteva biserici, Pău.c;a, Bălan, Chendrea, Brîglez, la altele
din Sălaj, s-a păstrat şi pictura murală, lucru rar la bisericile de lemn din Transilvania. In Bihor, Lăpuş, Maramureş, Moldova nu S-'aU făcut zugrăveli şi în exterior. Este o influenţă moldovenească, mulţi dintre zugravii bisericilor din Transilvania au făcut şcoală pe la mănăstirile moldoveneşti.
Increstăturile de la uşi, cu motive vechi, foarte vechi, păstrează arta veche românească moştenită de la înaintaşii noştri de secole. Tot in exterior avem frumosul şi bogatul decor al anipilor şi consolelor. Aripi la altar, la pronaos, pînă

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

702

DISCUŢII,

la B-10 pene, care se deschid cuprinzind între ele la altar pe est o
truică ca să slăbească intunericul din altar.

RECENZII

modestă

fcrE>s-

In Cluj, in parC'Ul Muz€'Ului etnografic, este biserica adusă din Chiraleş-Bistriţa,
care are aripile cele mai fru.moosc. iar ceva mai .jos briul cioplit in bîrne, care înconjoară biserica, ca o funie inchipuind soliditatea spirituală a bisericii. Briul este
frecvC'Ilt şi la bisericile din Moldova şi Muntenia.
Multe biserici de lemn şi-au pierdut caracteristica lor, a lemnului, fiind ten.cuite
în extC'rior, unele avînd înfăţişarea unei biserici de zid. Infăţişarea caracteristică
a bisericilor de lemn au pierdut-o şi prin acoperişul din ţiglă sau tablă în loc de
şindrilă. Rcstaurârile făcute au pus şindrila la locul ci, iar biserica in frumuseţea
E'i originală.

*
Din examinarea tipurilor de plan al bisericilor de lemn din toate provinciile
unicitatea tipurilor, cu frecvenţa mai mare sau mai mică a lor.
Cel mai frecvent este cel cu altarul mai mic, zis decroşat, cu 5 feţe, iar cel mai
puţin frecvent este cel cu sinuri laterali, în afară de Moldova, unde sub influenţa
bsericilor vechi de zid, C'stc mai răspîndit. Tipul Yechi de corabie este destul de
răspîndit in toate provinciile.

ţării, constatăm

Raportind numărul bisericilor cxidente pe diferite regiuni ale ţării, Transilvania
cu 961 biserici, are cd mai mare număr de biserici, iar Banatul - cu 69 biserici cel mai mic. In Transilvania, in regiunile mai sărace, deluroase, cu păduri, s-au
construit multe biserici şi mai cu uşW'Iinţă, avind material şi meşteri, pînă cind in
Banat distrugerile au fost mai masive, ele fiind intr-o măsură mai mare, ca avind
caracter provizoriu, construite mai modeste, lemnul mai puţin, meşteri lemnari şi
mai puţini. In veacul al XVIII-lea s-au zidit biserici de zid, multe, inlocuindu-le pe
cele de lemn. Puţinele care au rămas sint foarte grăitoare de sărăcia şi mizeria in
care au trăit românii bănăţeni inainte de secolul al XX-lea.
Din prezentarea noastră, ilustrată cu citeva biserici aparţinînd diferitelor tipuri,
putem să ne facem o imagine despre valorile create de geniul poporului român,
care sînt atit de grăitoare prin specificul lor, cu note distincte faţă de ale altor
neamuri, între graniţele noastre sau afară din ele.
Să

le

păstrăm, să

Recunoştinţă

valoare

le

cunoaştem şi să

le ocrotim.

statului nostru socialist, pentru darul dat

ţării

prin punerea lor în

şi existenţă asigurată.

AT. POPA
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A..NEXE

Data construcţiei bisericilor menţionate în acest studiu:

1. Agîrbiciu, Cluj, 1690

2.

Apşa

3.

Aşchileul

de Jos, U.R.S.S., 1561
Mare, Cluj, 1819

Sălaj,

4. Baica,

Giurcuţa,

36.

37. Ieud,

Maramureş,

Sălaj,

39. Ileanda,

1695

40.

Ioneşti,

6. Rerind, Cluj, 1782

41.

Lăpugiul

7.

Bălan, Sălaj,

Berinţa, Maramureş,

XIV-XV, zid.

8. Bilbor, Harghita, 1800
Maramureş,

9. Bîrsana,

1720

Brădet,

12. Breb,

Maramureş,

13. Breb,

Sălaj,

1531

1759

Mureşană,

14. Bretea

Hi. 'Briglez,

Sălaj,

Hunedoara, 1650

1720

16.

Broaşte,

17.

Budeşti, Maramureş,

;t8.

Călineşti, Maramureş,

Bihor, 1756

19. Chendrea,
20.

Chiraleş,

Sălaj,

1643
1784

!1. Ciucea, Cluj, 1579
23.

Colţirea,

24.

Corneşti, Mureş

25.

Cuştelnic, Mureş,

26. Deag,
28.

Sălaj,

sec. XVIII

1751
şi

1805

1701
1754

1806
1706

31. Erneiul Mare, Mureş, înc. sec. XIX
32. Feneşel, Cluj, 1750
34. Gersa 1,

Lupşa,

46.

Nadăşu,

ALba, 1429
45. Muntele Rece, Cluj, 1792

Sălaj,

Năsăud,

1727

1759

35. Gfrbou, Cluj, XVII

Cluj, 1558

47. Nicula, Cluj, 1558 rdi'>trusă de inC'cndiu, în 1973. VI.]
48. Păniceni, Cluj, sf. sec. XVII
49.

Păuşa, Sălaj,

50.

Plopiş, Maramureş,

1730

Mureş,

51. Reghin,

1780

1794

52. Remetea Chioarului,

Maramureş,

53. Rieni, Bihor, 1753
Maramureş,

1643

Maramureş,

1717

56.

Săcălăşeni, Maramureş,

57.

Silivaşul

58.

Măn.

de Cîmpie,

Strimba,

1441

Năsăud,

Sălaj,

1470

59. Straja, Cluj, 1772
60.

Subpădure, Mureş,

61.

Şieu, Maramureş,

1824

1531

62 . •5pălnaca, Alba, 1753, 1760

Drăghia, Maramureş,

33. Fildul de Sus,

de Jos, Hunedoara, 1665

55. Rozavlea,

1782

Dragomireşti, Timiş,

29. Dragu,
30.

1771

1762

Sălaj,

44.

54. Rogoz,

Maramureş,

Mureş,

27. Domnin,

1850

1443

Cluj, înc. sec. XVII

Ciumărna, Sălaj,

1441

(Hălmagiu),

42. Livezeni, Hunedoara. 1868

1733

2!.

Arad

1717

43. Luna de Sus, Cluj, 1784

Bihor, înc. sec. XVIII
11. Brăzeşti, Alba, 1773

10.

1364

Maramureş,

38. Ieud-Vale,

1618

5.

Cluj, 1862

63.

Şurdeşti, Maramu~,

1782

Topliţa,

Harghita, 1824
65. Tulgheş, Harghita, 1790
64.

66; Vad,

Maramureş,

1720

Sălaj,

1820

67. Voivodeni,
68.

Văleni, Maramureş,

69. Zimbor,
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Andrei

Tipuri de plan
(Planşa

I

şi

planşa

Il)

I a - I b, cele mai primitive, dar nu şi cele mai vechi, unele ca o casă, fără
turn, la 1 a altarul inclus în dreptunghiul planului, altele, I b, cu altarul circular
(în plan), cazuri foarte rare.
Il a - II c, cu altarul nedecroşat, adică este pe lăţimea naosului.
III a - III g, cu altarul decroşat, adică mai strimt decît naosul. Este tipul oel
mai frecvent in toate ţinuturile româneşti, in special III d, altarul cu 5 feţe.
Bisericile de tipul III c şi III f, cu muchia in axă, sint foarte rare.
IV a ..__ IV e, forma de corabie, pronaosul poligonal, ailitarul nedecroşat. TiJpuriJe
cele mai wchi.
V a - V d, aceleaşi caracteristici, dar cu altarul decroşat. Cele mai multe pe
teritoriul Transilvaniei, exceptind Maramureşul.
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VI a - VI e, tipuri foarte puţin obişnuite. Sint în Bihor şi la moţi.
VII a - VII g, cel mai avansat, cu plan în. formă de cruce, cu sînuri lalerali
la naos, unele cu boltă sferică pe naos; clopotnita pe sud-vest, cu foişor pe vest.
Foarte frecvent în Moldova şi Ţara Românească, unde dealtcum sint şi biserici
apartinind tipurilor din pl. I.
L<i unele tipuri sînt indicaţii de provenienţă luate din lucrările praf. V. Vătă
şianu, C. Petranu, din lucrările publicate pentru Moldova şi Muntenia, dar cele
fără indicaţii din publicaţiile noastre.
Titlurile sînt cuprinse în Bibliografie.
Prescurtările: V.= Vătăşianu; Petr.- Petranu; Mold. =Moldova: Mt. =Muntenia.

Tipurile

după elevaţie
(Planşa

-

înfăţişare

III-IV)

cu sau fără prispă. Fără turn.
Turnul mic, coiful mic.
3. Turnul clopotniţă, fără galerie, căptu.şită cu draniţă.
4. Turnul mijlociu, cu galerie, coiful octogonal.
5. Turnul armonie, coiful ascuţit, balconaşul cu galerie şi arcade.
6. Turnul inalt, la baza lui patru turnuleţe.
7. Tip maramureşan, cu streaşină dublă.
8. Turnul baroc, galeria cu arcade, foişor pe vest.
Tipul cu plan in formă de cruce, în exterior; în afară de sinuri, nu are
caracteristici deosebite faţă de tipurile I-III. Excepţie face biserica din Căli
ncşti Maramureş.

1.

Casă,

~-

STILEIGENTtJMLICHKEITEN DER SIEBENBtJRGISCHEN HOLZKIRCHEN
(Zusammenfassung)
Dic Holzkirchen Rumăniens sind einerseits durch die Einheitlichkeit der Typcn
im Grundriss und Aussehen, andererseits aher auch durch ihre Viclfăltigkeit und
durch die Abarten des gleichen Typs nach Gebieten und klinstlerischem Ausdruck
c h arakterisiert.
Die grosste Vielfăltigkeit findet man beim Altar, jc nachd,"m cr die ganze
Breite des Kirchenschiffs einnimmt ader nicht.
In manchen Gegenden Siebenburgcns sind die Kirchcn mit hohcm Turm hăufiger; im Maramureschgebiet herrscht das Barock mit zweistufigem Dach und
ausgewogenen Proportionen vor; in der Moldau und in Muntenien sind die
Kirchen bescheidener i.m Aussehen, haben aber meisterhaft ausgeflihrle Wolbungen;
sic leiten sich von den Steinkirchen aus dem 14.-17. Jh. ah, die wieder als
Vorbild die kleinen alten bescheidenen, jedoch klinstlerisch wertvollen Holzkirchen hatten. Im Banat sind die w~nigen, heutc noch verhLiebcnen Holzkirchcn
gar nicht grossartig im Aussehen, doch sind sie kunstvoll gefligt.
Unter den Grundrisstypen sind die Typen IV und V die ăltesten, aher mit ihrer
Bootsform, auch die reizvollslen.
Die Zierelemente werden ehenfalls hervorgehohen, weiters der slidliche gedeckte
Gang und die westliche Vorhalle, Anhauten, die gleicherweise dem Schutz der
Kirche wie den Glăuhigen als schlitzendes Dach diente.
Die Holzkirchen, WO immer sie auch CI'baut wuroen, legen Zeugnis ah fUr das
klinstlerische Bewusstsein und flir die Kenntrui.s der Holzschnitzerei bei den
hauerlichen Klinstlern, die wohl wenig Buchweisheit hatten, aher umsomehr Sinn
fi.ir das Schone und Nlitzliche.
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I
T1PUR 1 DE PLAN

][e

]][f

1

1

Mt. Petr.
1
1
1

Na

1

Nb

1

Petr.
1

1
1
1

.Ne

V. Petr.

V. Mold.

8
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J[
V. Petr:

Yb

Ya

1

:nb
1

t

V. Mold. Mt. Petr.
1

::m:d

Ile

1

1

V.

V. Petr.

Mt. Mold.

r

1

W:f

Il[d

-.

V.Petr.

Petr.

Petr.
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1. Biserica din

1662. Ca

Silva ~ ul

ca

ă

de Cîmpie,

ări'i n ească .

3. Biserica .. Hor a" din Cizer - Sălaj,
zugrăvită în 1772. A lucrat la ea ş i Horea.
:Numele lui
t e încrcst at pe o scîndură
în dosul bolţii. Îu :Jiuz.eul Etnogr a fic al
Transilvan iei, S ecţ ia in aer lib er.

5. L ivezeni Modestă,

zidită

DISCUŢII ,
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2. Biserica din Feneşel - Cluj, din 1680.
Fără turn, clopotniţa alături. Pictura de
Dim. Ispas din Gilău.

4. Cizer, Prispa. Aspect monumental. Totul
este cioplit, încrestat, şi sculptat cu m1Hestrie. Este cea mai arti stic ă biserică
de la noi.

Pe tro ş ani,

d e oameni

1868.
să raci.
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<3. Păuşa - Sălaj. Pictura exterioară bine
păstrată. Are cioplituri artistice. Este a
doua biserică de mare valoare artistică din

7. Brădet - Bihor. Sec. XVIII . Intrarea
de o bogă ţie sculpturală aproape uni că .

Transilvani a.

8. Ciumărna- Sălaj . Sec. XVII. Uşa de
intrare în naos. O asemenea uşă este şi la
Romita- Sălaj.l . ~

9. Brădet - Bihor. Se
ţă şi armonie. Inelul

distinge prin elegande la b aza coifului
caracteristic pentru bisericile de lemn din
jurul Beiuşului.
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10. Plopiş - Baia Mare, Sf. sec. X \ III.
J mpunli.toare prin turnul s upraln ă l ţat . Restaur a t ă de c ă tre D . :\1. I.

1 1a.

Şurdeşti

-

Baia Mare. Turnul înalt
de 53 m.
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11. V ăleni - Ma r a m ureş.
trusli.. În faţă este ,. ş atra", un foişor larg,
destinat ceremoniilor care se fac în liber.
Aici se face ş i slujba la înmormînt ă ri.

12. Rozavlea- Maramureş. 1718. Se distinge prin eleganţa formelor. Acoperişul cu
streaşina dublă, caracteristic stilului
mar a mure ş an.
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13. Brăzeşti legătură între

Cîmpeni. 1773. Tipul de
bisericile cu turnul etajat
din Hunedoara . Pictura bine păstrată.

15. Topliţa- Mureş. Sec. XVII. Tip specific
zonei învecinate cu Moldova. Planul în
formă de cruce.

14. Lăpugiul(de ] os - Hunedoara. 1665.
Corpul turnului etajat, o con strucţi e
ingenioasă ş i artistică .

16. Tulglleş - Topliţ a . Sec. XVIII. Bolta
naosului. Unică în felul ei în Transilvania.
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17. J/ ănăstirea Strîmb a Turnul baroc. 1470.

19.

Căl inrş li- :l\Iaram ure ş.

1784. În . tii
dar .. i moldovean. Planul
în form ă de cruce. Eleganţă şi arm nie.
maramureşan,
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18. Mu11 tele R ece- Cluj. Sec. XVIII.
C ă ptuşitl!. cu draniţă.

20. Agîrbiciu - Cluj . Sec. XVII.
Peisaj, cu biserica în faţă.

21. Tulgheş. Biseric ă de tip moldovenesc,
cu sînuri la t er ali.

https://biblioteca-digitala.ro

