BISERICA DE LEMN DIN RECHIN

Reghinul este aşezare veche, fiind atestat in 1332. Biserica românească cea
veche, de lemn, este in str. Agricultorilor nr. 5.
Biserica românească este la margine de "sat", pe deal. După tradiţie, biserica
ar fi din sec. XVII. După datele pe care. ni le oferă monumentul azi, in forma
actuală este din secolul XVIII, cind populaţia
românească s-a întărit prin
venirea românilor macedoneni, oameni mai înstăriţi, care - ca şi, de exemplu
la Cluj, Braşov şi in alte părţi - s-au străduit să-şi construiască biserică.
Planul in formă de cruce s-ar putea atribui unei influenţe moldoveneşti,
legăturile intre nordul Ardealului şi Moldova fiind strînse, iar bisericile de lemn
de acolo, aproape toate sint cu planul in formă de cruce, cum sint şi cele de
piatră din sec. XIV-XVIII.
tn conscripţia episcopului Clain din 1733 satul apare fără biserică şi preot.
Dar cum luptele pentru unire erau in toi, mai ales după plecarea episcopului
Clain din scaun, necesitatea unei biserici era tot mai vădită. După datele pe
care le avem, s-a zidit in jurul lui 1744, şi cred, că de confesiunea ortodoxă.
Nu se ştie cind a trecut parohia la unire, se afirmă că încă inainte de 1781,
intrucit in 1784, cind vine Petru Maior ca paroh al satului şi protopop al Gurghiului, parohia era unită. De altfel Reghinul, cu împrejurimile, a fost in majoritate de confesiune ortodoxă.
Pe vremea lui Bucov, in 1760-62, prin aceste părţi nu sint semnalate lupte
şi frămîntări religioase. Probabil unirea s-a făcut ceva mai tirziu.
·
Planul triconc - in formă de cruce, nu este răspîndit in Transilvania. Il mai
aveiT' la biserica veche - de pe la 1760 - din Călineşti-Susani (Maramureş). Mai
avem biserica din Bilbor - aproape de Topliţa, dar aceasta este de pe la 1800.
tn sec. XVIII, pe vremea împărătesei Maria Tereza, românilor cu greu li se
îngăduia să-şi zidească biserici. ln legătură cu zidirea bisericii din oraşul Reghin,
avem şi informaţie despre greutăţile pe care le-au intimpinat. românii din partea
saşilor 1 •

Petru Maior, după ce a fost demis in 1784 din mănă~;tirea Blajului, a fost
numit paroh al Reghinului-sat, administrind şi parohia din oraş, a fost numit
şi protopop al tractului Gurghiu.
tn timpul păstoririi lui, a îndemnat pe românii din oraş să-şi construiască
biserică 2 •

1 Şematism, Blaj, 1900, p. 497.
z La indemnul şi stăruinţa lui, romann m ascuns au cumpărat de la un sas scăpătat
o casll şi curte pentru a-şi zidi biserică pe locul acela. Saşii s-au opus zidirii bisericii şi au
trimis o comisie la faţa locului cu gîndul ca pe acel loc să zidească grajduri pentru erariu.
Fiind inştiinţaţi de planul saşilor, încă în cursul nopţii, pentru a doua zi, au improviaat
un altar cu cărţile de slujbă şi cu tot ce este necesar pentru liturghie, aduse toate de la
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Biserica s-a ridicat şi s-a terminat in 181!3.
Nu ştim in ce imprejurări s-a construit biserica din Reghin-sat, greutăţi vor
fi intimpinat şi ei, altcum nu s-ar fi construit la marginea satului.
Este construită din birne de brad, netencuită. Talpa groasă, lată de 60 cm,
din stejar.
Altarul poligonal, mai strimt faţă de lăţimea naosului, are şapte feţe; plan
neobişnuit şi mai rar la bisericile de lemn. La altar, feţele paralele, pe nord şi
sud, sint mai mari, ca să dea spaţiu interiorului. Lărgimea este de 4 m, iar
lungimea aproape tot atit. La renovările care s-au făcut ulterior s-a păstrat
fonna originală.
Prima renovare se va fi făcut in 1760, cind s-a innoit timpla, apoi in 1791
de către Petru Maior, cind s-a construit clopotniţa cu pridvorul de sub ea, tot
atunci s-a pus uşa de intrare pe vest, iar pe cea veche au inchis-o cu birne,
tăind in ea o fereastră relativ mare. Uşa veche, pe sud, păstrează increstături şi
cioplituri artistice, ca la bisericile vechi ardeleneşti. Se prea poate ca fereastra,
c·u cadru mai modern, să se fi pus la renovarea din 1857.
Naosul, cu absidele laterale boltite sferic, nu se ştie dacă iniţial a fost
zugrăvit sau nu. Absidele laterale au cite 5 feţe, ca la altarele celor mai multe
biserici de lemn din Ardeal.
Biserica la inceput n-a avut nici turn, nici clopotniţă. Clopotniţa a fost separată. In 1791 Petru Maior a adaus această nouă construcţie care este şi azi. Biserica
n-a avut c-ele 3 despărţămintc, altar, naos şi pronaos, fiind redusă ca volum şi
biserica din sat, nu pus un clopot intre pari, toaca agăţatâ pe un alt par, s-a oficiat chiar
de către P. Maior slujba, cind a sosit comisia oficială.
Faţă de noua stare de lucruri, comisia scandalizat! a părllsit terenul şi s-a inapoiat
la magistratură. Grajdurile nu s-au mai zidit, biserica a inceput să se zideascl!., iar pe Petru
Maior 1-au dat in judecati!.. Urmarea a fost el!. in 1809 Petru Maior este obligat să părl1S(•asc1i Reghinul şi să treacă la Duda ca censor-revizor la tipografia de acolo ($ematism, p. 498).
1 Un caz asemănător şi tot in jumătatea a doua a sec. XVIII li s-a intimplat şi românilor din Şeica Mare, de pe Tirnave. Faptul este consemnat de un cărturar de mai tîrziu,
Dumitru Bucur, in 6 IV 1870, pe filele unei cărţi bisericeşti. Iată ce spune însemnarea:
.. Către cetitor, fiindcă nu se află nicăirea scris, cum au fost întîmplările românilor din Şeica
:\Iare, în vremurile cele bătrîne a stăpînirii de împărăteasa Maria Terezia. Întru acest trist
veac a fost naţiunea lutherană asupra românilor, pe vremurile acelea numai suferinţi, foarte
tare apăsătoare şi impiedecătoare in privinţa luminării creştineşti a învăţăturii, a avea o
şcoală şi biserică şi preot cum s-au slujit oamenii intr-acea vreme. După cum am auzit de
la oamenii cei bătrîni, aşa am scris.
Fiindcă nu a fost slobod poporul român din Şeica a-şi face biserică şi a avea preot,
a venit un preot din Doarta, anume popa Florea, de slujea sf. liturghie ; această slujbă o
făcea intr-o şură la Mihăila Morariu, Niculiţiul, bătrînul. Şi ce era mai întristător că nu
cuteza numitul preot a veni singur aicea, fără numai pînă la Calvasăr, apoi de aicea se
duceau 12 oameni cu bitele de-1 aduceau şi-1 petreceau iară îndărăt, pentru frica saşilor
să nu-l batjocorească. Fără de aceasta, nu era slobod românilor a face case cu caferi, fără
numai cu cîrlige, in loc de podele cu scinduri cu lease îngrădită, în jurul curţii cu gardul
cu proptele, nu, fără numai ţarina. Portiţă cu stilpi, nu, fără numai pirlazul. Stilpul de
poartă, nu, şi poarta de scinduri, nu, fără numai de nuiele; de a zidi casă de piatră nu
era vorba. Aşa au trăit moşii şi strămoşii noştri, măcar că strămoşii noştri au fost aduşi
de Traian, imperatorul Romanilor, la anul după Cristos 105 i-a adus din Italia aicia în
Ardeal ...
După ce a murit Maria Terezia, la anul 1780 a stat împărat Iosif sub acesta s-a luminat negura întunecatâ a veacului trecut . . . a dat slobozie a face şcoli şi biserici. Şi aşa
s-au apucat şi au făcut biserica de lemn şi au acoperit-o cu trestie. (H. Teculescu, Oameni
şi locuri din Tirnava Mare, în Anuarul liceului din Sighişoara, pe anii 1929-30 şi 1932-33,
p. 342).
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spaţiu,

ci numai altar şi naos. Acesta din urmă, datorită absidelor, a fost mai
avind dimensiunile de 6 X 10 m. Pridvorul a completat forma crucii, tnchipuind piciorul ei.
Absidele sint destul de largi, de 3X2 m, cu destinaţia celor două strane pentru

lărgit,

cîntăreţi.

Avem mărturia a 4 renovări, din 1760, 1791, 1857 şi 1957. Azi biserica este
in stare bună, datorită ingrijirii şi renovărilor mai ales la acoperiş, făcute la timp.
Biserica arc un singur acoperiş peste tot. La altar este in trei feţe, dar nu
se acomodează planului, care are 7 feţe.
Galeria turnului este joasă, se ridică puţin de la nivelul coamei acoperişului
bis0ricii, nu are decorul arcadelor de la bisericile vechi de lemn, coiful este
piramidă pătrată şi mic, nu octogonal ca de obicei. Biserica cu turnul relativ
mic este cu ceva mai lungă decit inaltă, ceea ce ii scade din eleganţă şi monumcntalitate. Aspectul plăcut n dau absidele şi varietatea formelor acoperişului
de la diferite părţi ale biscricit.
Din pictura veche, făcută de zugravul Toader, in 1760 se mai păstrează,
relativ bine, cea din altar şi de pe tîmplă. Restul nu s-a păstrat. Icoana cea mai
veche a fost cea de hram, nu este făcută de Toader, dar singur acest an - 1744 ne indică data aproximativă a zidirii bisericii. Acest Toader a lucrat prin 1785 şi
la biserica din Lunea - la 18 km de Reghin, care azi este dispărută. Pe dosul
lîmplei in altar este numele lui, Toader zugravul. Mai este o icoană in pridvor,
cu sf. Nicolae, pe dosul căreia încă este scris numele lui şi este aproape identică
cu icoana de la Lunea.
Icoanele de pe tîmplă sint din 1857. Inscripţia ne dă acest an.
Altarul este impodobit in intregime ~i după toată rinduiala. Cum spaţiul şi
aranjamentul pereţilor şi bolta altarului sint mai bogate şi subiectele sint mai
numeroase. Pe pereţii laterali sint zugrăviţi sfinţii Mitrofan, Atanasie, Ioan
Zlatoust - Gură de Aur, Grigorie Bogoslovu, Nichita, papa Silvestru, Nicolae
~i in colţ un sfint cu numele indescifrabil.
ln dreptul proscomidierului, unde se aduce jertfa "cea fără de singe", este
zugrăvită Jertfa lui Avram, subiect foarte frecvent in altar.
Pe dosul timplei, deasupra uşilor in medalioane sint zugrăviţi prorocii, putindu-se descifra numele lui Ghedeon, Moise, Ezechiel, Avacum şi Samuil.
Intre uşi sint arhidiaconul Ştefan, primul martir, diaconii Roman şi Laurentie.
Lîngă uşa de nord este scris Toader zugravul.
Pe bolta altarului, spre răsărit, in mijloc este Maica Domnului Miluitoarea,
marii călugări, schimnici Antonie şi Teofan.
Pictura din altar, aşa cum ni s-a păstrat, aduce mult cu cea din biserica de
lemn din Lunea (jud. Mureş), unde, după cum am amintit, a lucrat tot Toader
zugravul. Nu sint în stilul şi tehnica bizantină, dar expresiunea, atitudinea este
mai firească, ceea ce ne arată că zugravul Toader ştia minui penelul. Odăjdiile
ierarhilor sint din stofa epocii, decorate cu motive populare geometrice sau
imitaţie de brocard. Sf. Nicolae, îmbrăcat cu omofor bogat brodat cu cruci şi
motive florale, ţine in miini sfeşnicele arhiereşti, tricherul şi dicherul, cu gestul
gata pentru binecuvîntare. Toţi au mitră arhierească, papa Silvestru toiag, iar al
treilea probabil o evanghelie. Este tabloul cel mai bine păstrat.
Din desenul scenelor de pe boltă, comparate cu cele de la Lunea, se confirmă identitatea zugravului Toader. In general, tratarea, desenul, cromatica sint
bune.
https://biblioteca-digitala.ro
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La bbericile de lemn nu putem vorbi de un stil istoric - bizantin - sau
din Renaştere ori baroc, fiindcă zugravii noştri din popor, cite un călugăr, mai
rar dieci, nu au avut şcoală sistematică, au invăţat pe Ungă alţi zugravi meşteri
de prin Făgăraş, Feisa, măn. Strimba, sau de la zugravi ca Dimitrie lspas
din Gilău, de la care cunoaştem 11 biserici zugrăvite intre 1788-1835.
Cu toată neştiinţa lor, aceşti zugravi au realizat opere de artă populară remarcabilă, unii zugravi ca: Cucu şi Silaghi, care au lucrat la Şartăş, Lupşa, Brăzeşti,
sau ca cei proveniţi din şcoala de la Feisa, care au lucrat la bisericile vechi de
lemn din Tirgu Mureş, Deag, Spălnaca şi in alte locuri.
Tîmpla, impodobită ulterior, in 1857, are icoanele împărăteşti. tot din sec.
XVIII, in stil brfncovenesc, in special Isus şi Maica Domnului.
Deasupra uşilor stnt icoane mici, prăznicare in număr de 14. Pe dosul uneia
este scris Toader zugravu1, dovadă că şi acestea sint opera lui. Operă a altui
zugrav sint apostolii, In mijloc fiind Isus arhiereu. Pe arcul triumfal, in cadre
dreptunghiulare sint 12 proroci, in mijloc Maica Domnului, iar in golul de
deasupra apostolilor este Răstignirea lateral cu Maica Domnului, apostolul .Ioan
şi ingeri.
Uşa impărătească, sculptată in partea de sus in acoladă multiplă, arc pe
aripi Bunavestire şi cei patru evanghelişti. Uşile sint sculptate in a jour.
Apostolii, fiecare Incadrat intre colonete cu capitele, sint executaţi mai slab,
după cum şi prăznicarele par a fi mai neglijate.
Pe ttmplă sint următoarele inscripţii: a) "Făcu tu-s-au acest fruntariu cu
cheltuiale lui jupan Hrisca Radu cu soaţa sa Ileana şi Tasie Monu întru pomenire
veşnică, anu 1760". b) "S-a innoit acest fruntariu in s. biserică de vrednică pomenire domnii Serban Lupu şi Costa Veronica care au îmbunătăţit soartia preuţascii,
fntru pomenire veşnică la anno domini 1857".
Inscripţiile nu ne dau numele zugravului, ci al donatorilor. Cei menţionaţi in
1760, Hrisca Radu şi Tasie Monu, sint probabil români macedoneni, pe cind aceia
din 1857, de bună seamă, români din partea locului.
Aici in biserica din Reghin-sat se mai păstrează o icoană a Maicii Domnului
milostiva, icoană de factură bizantină, după modelul celor din Bucovina.
Icoana, tn stare deteriorată, se va fi dat de credincioşi, care au adus-o din alte
părţi, cu credinţă veche ortodoxă.
Pe icoana cu Arhanghelul Mihail este unnătoarea inscripţie: "Aceste două
icoane - S. Nicolae şi Arh. Mihail - şi cruce să se ştie că le-au făcut toţi sătenii
din Bardăsu ... in anul 1744".
Crucea, de care se aminteşte in inscripţie, este veche, de model ortodox,
fiecare braţ reprezintă Troiţa.
Icoana cu Sfintul Nicolae, care a fost in pridvor, este a lui Toader zugravul,
este in genul picturilor din altar, şi aproape identică cu cea de la Lunea.
Se păstrează două clopote vechi, de pe timpul păstoririi lui Petru Maior.
Unul are inscripţia "S-au renovat per pagum Magyar-Regen sub arhidiacono Petru
Maior, 1790". Probabil că a trebuit să fie turnat din nou, fiind renovat de
intreg satul.
Pe celălalt este inscripţia: "Cumpărat de Timor Gorea fiind protopop in
M. Regen Petru Maior, 1791•. Acest Timor Gorea cred că este tot român din
Macedonia. Se vede că in 1790-91 s-au făcut renovări mari prin grija şi stră
duinţa lui Petru Maior.
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Biserica de lemn din Reghin.
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Fig. 2 Fig. 3 Fig. 5 -

Biserica=._ de lemn din R eghln. Absida altarului.
Biserica d e lemn din Reghln.

Biserica d e lemn din R eghin .

Faţada

Pictură

de sud.

din absida altarului.
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Biserica de lemn din
veche.

R egbin . Detaliu de la

u şa
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Biserica de lemn din Reghin. Arh anghelul Mihail.
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Pe tetrapodul din mijlocul bisericii este anul 1781, deci anterior păstoririi lui
Petru Maior. Pe un scaun este anul 1845. Strănile diecilor, tot vechi, sint zugrăvite
cu capete de ingeri.
Dimensiunile bisericii sint: lungimea totală de 15 m, lărgimea interioară de
6 m, iar cu absidele laterale 10 m. lnălţimea totală 13-14 m.
Astfel, cunoaştem intrucitva frumoasa şi deosebit de valoroasa biserică din
Reghin-sat, la îmbogăţirea căreia a contribuit şi invăţatul Petru Maior 4•
AT. POPA

L'EGLISE EN BOIS DE REGHIN

L'eglise roumaine de Reghin-sat, ci-dessus decrite, date du XVIIJe siecle. Un
icâne peint par Toader et ayant mentionne l'an 1744 indique la date aproximative
de sa construction.
Entre 1784-1809, y fut pretre le grand savant roumain de la fin du XVIIIe
siecle, Petru Maior.
Renouvell~e plusieurs fois, l'eglise est un monument de certaine valeur de
l'architecture roumaine en bois, du XVIIIe siecle.

4

Mulţumesc păr.

Gh. Pop din Reghin, pentru

preţioasele lămuriri
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pe care mi le-a dai.

