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BISERICA DE LEMN DIN SATUL CĂPUŞNENI, JUDEŢUL VASLUI
Gheorghe Baciu
Cuvinte cheie: biserică de lemn, sat Căpuşneni, parohia Orgoieşti, plan
triconc, schit închinat mănăstirii Neamţ la 1 792.
Mots-ch�s: eglise en bois, Căpuşneni village, paroisse Orgoieşti, plan de
conques, monastere de Neamţ hermitage dedie â 1 792.
Resume:
A la fin du XVII/e siecle, sur le propriete qu 'elle detenait du domaine

d 'Orgoeşti, propriete heritie de son premier conjoint, Safta Bogdan a fait elever
l 'hermitage d 'Orgoeştii Noi, qui, en 1860, s 'est vu disparaître sous le prince Al. 1.
Cuza. De cel hermitage il ne reste peu que l 'eglise en bois, ayant le patron du Saint
Hierarque Nicolae, destinee aux habitants des villages Căpuşneni et Fundu Văii. Par
ses elements decoratifs, qui ornent son exterieur, par la valeur artistique de sa
catapetasma et de ses icânes, 1 'eglise de Căpuşneni compte parmi les lieux de culte les
plus importants de 1 'eveche de Huşi. Ma/gre cela, elle est tombee dans un etat de
degradation qui impose 1 'intervention rapide des institutiones habilitees.
Aflat la circa 25 km sud-vest de oraşul Vaslui, satul Căpuşneni se numără
printre cele cinci sate ce alcătuiesc comuna Lipovăţ. Este un sat tânăr, începuturile
existenţei sale plasându-se în timpul domniei lui Al. 1. Cuza. În cadrul comunei
Lipovăţ, este situat în parte de sud-vest, pe valea pârâului Horăiata, la o distanţă de
circa 3,5 km (spre sud) faţă de locul din care porneşte această vale.
Acolo unde astăzi se află extremitatea sud-vestică a satului Căpuşneni, în
1 792, spătăreasa Safta Bogdan a ctitorit un schit, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae,
pe care 1-a închinat mănăstirii Neamţ. În documentele vremii, unele provenind chiar de
la ctitora Safta Bogdan, schitul era numit Neagomireştii Noi sau, cel mai adesea,
Orgoieştii Noi, de la numele moşiei Orgoieşti, moşie din care soţul ctitorei moştenise
două parţi (doi bătrâni) desemnate cu numele de Neagomireşti, spre a le distinge de
restul moşiei aflat în stăpânirea răzeşilor din satul Orgoieşti. În 1 860, în timpul
domniei lui Al. 1 Cuza, schitul Orgoieştii Noi a fost desfiinţat, iar pe partea de moşie
aflată în jurul său a fost întemeiat satul Căpuşneni şi au fost împroprietăriţi locuitorii
săi, în timp ce pădurea a trecut în proprietatea statului. 1 Din fostul schit al Saftei
Bogdan a mai rămas doar biserica din lemn, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, ce
serveşte ca biserică de mir locuitorilor din satele Căpuşneni şi Fundu Văii, în cadrul
parohiei Orgoieşti.
Aidoma celor mai numeroase biserici din Moldova, biserica din Capuşneni
ilustrează influenţa pe care Bizanţul a exercitat-o asupra formei bisericilor româneşti,

1 Schitului Orgoieştii Noi, despre care am găsit numeroase informaţii în Arhivele Statului din laşi şi
Bucureşti, i-am consacrat o carte
aflată încă în lucru.
http://www.cimec.ro
/ http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERID IONALIS, XXX I , 2010

110

influenţă dovedită de "absidele laterale ale naosului care împreună cu absida altarului
2
alcătuiesc aşa zisul plan trilobat sau triconc" . A fost edificată pe o temelie din piatră
legată cu mortar, tencuiala ce o acoperă în prezent fiind de dată mult mai recentă,
peste care au fost aşezate 1 6 rânduri de bârne din stej ar, dispuse orizontal, "încheiate
3
în unghiuri drepte la colţuri şi în pană la abside" • Bârnele, late de 24-25 cm, au fost
străpunse, din loc în loc, de găuri făcute cu burghiul, probabil pentru a împiedica
crăparea lemnului, insuficient de uscat în momentul folosirii sale. Ulterior, pentru a
împiedica formarea curentului de aer în interiorul bisericii, găurile au fost obturate
prin folosirea unor cepuri de lemn.
Prima bârnă, de la baza bisericii, a fost decorată cu un brâu de denticuli, lat de
1 0 cm, ce înconjoară întregul edificiu. Peste cea de-a 6-a bârnă sunt amplasate cele
cinci ferestre: câte una de fiecare parte a pronaosului şi câte una în fiecare din cele trei
abside ale bisericii. Ferestrele, late de circa 5 0 cm şi înalte de circa 1 00 cm, sunt
prevăzute cu câte un grilaj metalic, împodobit cu nişte elemente decorative, alcătuit
din două bare verticale ce intersectează patru bare orizontale. Ancadrarnentu l fiecărei
ferestre este alcătuit din motive vegetale, realizat în tehnica reliefului înalt (motivul
vrejului din care pornesc crenguţe cu muguri) încadrate între două rânduri de zimţi de
4
ferestrău.
Pe cea de a 1 0-a bârnă se află, sculptată în relief, pro filul său depăşind nivelul
bârnei, frânghia răsucită, ce ar reprezenta Sfănta Treime, care, pe anumite porţiuni,
cum ar fi absida de pe latura sudică, a fost realizată independent şi plasată între
bârnele de la nivelul respectiv. Omamentaţiile exterioare se încheie la nivelul
penultimei bâme pe care meşterii au decorat-o cu un şir de cercuri, cu mij locul
bombat, ce au un diametru de circa 20 cm.
Construită la sfărşitul secolului al XVIII-lea, biserica fostului schit Ogoieştii
Noi respectă împărţirea clasică a interiorului - întâlnită în tot spaţiul de răspândire a
arhitecturii bizantine - în altar, naos, pronaos şi pridvor, fiecare compartiment fiind
destinat unei anume categorii de credincioşi, "potrivit cu rangul sau vrednicia ei în
"
sânul marii familii creştine . 5
Pridvorul sau exo-nartexul bisericii era, în trecut, singurul loc în care era
îngăduită şi prezenţa necredincioşilor. La mai toate bisericile din Moldova, pridvorul
este situat pe latura dinspre sud, fiind deschis sau închis, deasupra sa înălţându-se, de
obicei, clopotnita "care apare ca un turnuleţ cu balcon sprijinit pe stâlpi şi aşezat
6
deasupra acoperişului " . Spre deosebire de acest prototip, pridvorul bisericii de la
Căpuşneni este situat pe latura dinspre apus, este deschis şi nu are acoperiş propriu,
fiind cuprins sub acoperişul bisericii. La baza pridvorului (6 m x 2 m) se află un fel de
cerdac din lemn pe care se sprij ină cei 10 stâlpi din stejar amplasaţi pe laturile dinspre

2 Gh. Balş, Începuturile arhitecturii bisericesti din Moldova, Cultura Natională, Bucureşti, 1 925, p. 7.
3 Prof. Dr. Dorinel Ichim, Biserici din lemn din eparhia Huşilor, Huşi, 200 1 , p. 79.
4 Ibidem, pp. 79-80.
s Preot prof dr. Ene Branişte, Liturgica generală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1 993, p. 448.
6 Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti din cele mai vechi timpuri până la 1 900, Editura Capitel
Bucureşti, 2007, p. 3 5 1 .
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nord, apus şi sud. Stâlpii, cu o grosime de 1 6- 1 8 cm, au capetele inferioare modelate
prin cioplire, iar la capetele superioare sunt prevăzuţi cu câte un capiteliu de mici
dimensiuni pe care se sprijină un ancadrament alcătuit din trei bârne din stej ar
suprapuse, cea din mijloc fiind, aşa cum s-a arătat deja, decorată cu un şir de cercuri
cu mijlocul bombat.
Intrarea în pridvor se face printr-o deschidere practicată pe latura dinspre vest.
Prin anii '70 ai secolului trecut, din iniţiativa epitropului de atunci, 7 laturile dinspre
nord si dinspre sud au fost închise cu scânduri dispuse vertical, acţiune ce a avut ca
rezultat protej area pridvorului de efectele ploilor şi ale ninsorilor, dar şi modificarea,
mai puţin benefică, a aspectului iniţial. In acelaşi sens, amintim şi că zelul bine
intenţionat, dar mai puţin fericit, al unor enoriaşe a făcut ca, în prezent, pridvorul să
fie acoperit cu vopselele pe care acestea au gasit de cuviinţă să i le aplice.
Trecerea din pridvor în pronaos, respectiv, în biserică, se face printr-o uşă
masivă alcătuită din trei dulapi din stejar, dispuşi pe verticală, cu o lăţime totală de
1 1 2 cm şi o înălţime de 225 cm. Tocul uşii, alcătuit tot din trei bucăţi de stejar (două
verticale şi una orizontală) prinse la colţuri în cepuri de lemn, este şi el decorat,
asemenea ferestrelor cu motivul vrejului, cu ramuri şi muguri la capete, plasat între
două registre, unul interior alcătuit din romburi şi unul exterior alcătuit din zimţi de
ferestrău, în timp ce "în bâma de deasupra a fost decupată o tăietură în arc de cerc,
8
festonată cu un registru de romburi spre exterior" .
Pronaosul, tinda sau anticamera bisericii "era odinioară locul rezervat
catehumenilor şi penitenţilor, adică celor de la periferia bisericii" şi de aceea
iconografia rezervată acestui spaţiu trebuia să reprezinte chipuri de "ctitori, voievozi,
arhierei, pustnici şi călugări", precum şi "scene menite să ne instruiască şi să
amintească ce este biserica şi cum trebuie să stăm în ea" . 9 Nu stim dacă iconografia
pronaosului bisericii schitului Orgoieştii Noi era în conformitate cu canoanele
prestabilite deoarece, din vremea respectivă, doar una din icoanele actuale pare să fi
supravieţuit, însă vechimea şi-a pus din plin amprenta asupra sa, astfel încât ne este
greu să ne pronunţăm asupra semnificaţiei sale. Se poate însă afirma că icoanele aflate
astăzi în pronaosul bisericii din Capuşneni nu prea au legătură cu semnificaţia acestui
compartiment.
De dimensiuni reduse (6 m x 3 m ), pronaosul, la fel ca celelalte încăperi ale
bisericii, are duşumea din scânduri, tavan orizontal şi pereţii captuşiţi cu scânduri
dispuse vertical, cu muchia suprapusă. Potrivit părerii prof. dr. Dorinel lchim, iniţial,
pereţii interiori ar fi fost şipcuiţi şi tencuiţi, 10 la multe din bisericile de lemn din
Moldova, acest procediu fiind aplicat şi în exterior pentru a le conferi aspectul
bisericilor din zid. 1 1 Comunicarea dintre pronaos şi naos, pe vremea schitului, era
asigurată printr-o deschizătură practicată în peretele despărţitor, uşa actuală, în două
canaturi şi cu geamuri din sticlă, fiind de dată recentă.

7 Vasile Macovei, decedat în 1 984.
8 Dorinel lchim, op. cit, p. 8 1 .
9 Ene Branişte, op. cit, p. 449.
10
Dorinel lchim, op. cit., p. 8 1 .
11
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Naosul sau sânul bisericii, locul în care se adună "poporul lui Dumnezeu" ,
12
este "încăperea rezervată credincioşilor de ambele sexe, imaginea vieţii pământeşti" •
Cu o lungime de 7 m şi o lăţime de 6 m, naosul bisericii de la Căpuşneni este prevăzut
cu două abside laterale, amplasate exact la j umatatea lungimii sale, ambele de formă
pentagonală, cu o deschidere a bazei de 270 cm şi o adâncime de 2 10 cm.
Ca în orice biserică ortodoxă, în naos, înaintea catapetesmei, se află
iconostasurile cu icoana hramului, în dreapta, şi cu icoana Maicii Domnului, în stânga.
Pornind de la afirmaţia prof. dr. Dorinel Ichim, potrivit căreia iconostatul Maicii
Sfinte a fost pictat în 1 927, putem presupune că această piesă de mobilier bisericesc
este şi ea de dată mai recentă, înlocuind, probabil, iconostasul din vremea schitului.
Prin comparaţie, se impune în mod deosebit atenţiei micul "iconostas pentru icoana
hramului, cunoscut şi sub numele de proschinitar", ce este "împodobit cu sculptură
executată în tehnica ajour pe cele trei faţete de la bază" şi are un "chenar cu
3
ornamente din motive în formă de scoică" . 1 Acestor aprecieri ale prof. dr. Dorinel
lchim adăugăm şi admiraţia noastră pentru cele trei icoane pictate în medalioanele de
pe partea frontală şi de pe laturile din dreapta şi din stânga care impresionează prin
14
coloritul şi expresivitatea lor.
La fel de preţioase, prin vechimea şi valoarea lor
artistică, sunt o icoană din anul 1 8 1 8, reprezentând botezul Mântuitorului, şi câteva
icoane realizate pe pânză, atâmate pe pereţii naosului.
Din centrul tavanului orizontal al naosului se înalţă bolta cu baza octogonală,
cu o deschidere la bază de circa 2,5 m şi cu o înălţime de circa 6 m, ce se prelungeşte
în exterior, deasupra acoperişului bisericii, cu turla din mij loc. De partea superioară a
acestei bolţi, prevăzută cu nervuri simple, este suspendat candelabrul, probabil cel
15
menţionat în inventarele din 1 809 şi 1 828 •
Catapeteasma sau tâmpla, ce desparte spaţiul naosului de spaţiul altarului,
este, în opinia noastră, partea cea mai valoroasă şi mai unitară, din punct de vedere
artistic, a bisericii Sfântul Nicolae din Căpuşneni. Corpul principal al catapetesmei
este reprezentat de partea inferioară a acesteia în care sunt practicate uşile ce asigură
circulaţia, celor îngăduiţi să facă acest lucru, între naos şi altar. În centrul acestui prim
registru al catapetesmei, care este şi cel mai înalt, se află Sfintele uşi sau Uşile
împărăteşti, care, la fel ca în toate bisericile ortodoxe, sunt mai scurte decât cadrul ce
le este destinat, spaţiul de deasupra lor, ce rămâne descoperit, fiind acoperit cu o
perdea "care se trage în lături ori se ridică în sus în momentele rânduite din cursul
sfintelor slujbe" . De la această perdea, numită catapetasma în limba greacă (dveră, în
6
limba slavonă , provine denumirea întregului ansamblu ce separă naosul de altar. 1
Realizate în două canaturi, Uşile împărăteşti, de o frumuseţe şi o eleganţă
aparte sunt alcătuite din câte trei medalioane fiecare, dispuse pe verticală, împodobite

12

Ene Branişte, op. cit, p. 450.
13 Dorinel lchim, op. cit, p. 82.
14 Din păcate, cei ce frecventează biserica din Căpuşneni nu pot aprecia valoarea artistică a acestui
rroschinitar deoarece zelul gospodăresc al unei enoriaşe 1-a acoperit cu o pânză albă.
5 Arhivele Statului laşi, Colecţia Documente, pachet 374, doc. 64, respectiv 65.
16
Ene Branişte, op. cit, p. 464.
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7
cu "frunze de arbori orientali, sculptate în lemn" 1 de culoarea aurului. Conform
canoanelor, medalioanele din parte superioară reprezintă scena Bunei Vestiri: Sfânta
Fecioară pe canatul din dreapta şi Sfântul Arhanghel Gavriil pe canatul din stânga,
fiecare personaj fiind orientat cu faţa către celălalt. Sub icoana Bunei Vestiri, în
celelalte patru medalioane de pe Uşile împărăteşti, sunt pictate chipurile celor patru
evanghelişti ce au transmis posterităţii Vestea Bună.
În dreapta Uşilor împărăteşti se află icoana Mântuitorului, reprezentat şezând
pe tron, în ipostază împărătească, iar după uşa diaconească din dreapta se află icoana
Sfântului Ierarh Nicolae, ferecată în argint, urmată de icoana Sfintei Ecaterina. În
stânga Uşilor împărăteşti se află icoana Maicii Domnului reprezentată şezând pe tron,
cu Pruncul dumnezeiesc în braţe, iar după uşa diaconească din stânga se află icoana
Sfinţilor Trei Ierarhi Grigore, Ioan şi Vasile, urmată de icoana Sfintei Varvara.
Realizate în maniera şcolii ruseşti de pictură, "cu aureolele suflate în aur, veşmimtele
împodobite cu flori policrome şi broderii care imită firul de aur", icoanele
Mântuitorului, Sfintei Fecioare, Sfintei Ecaterina, Sfinţilor Trei Ierarhi şi Sfmtei
Varvara au o valoare artistică deosebită, la fel ca icoana hramului ferecată în argint (cu
excepţia feţei), "în tehnica martelajului, în relief, marcând tronul, veşmintele şi biblia
18
din mână" .
Partea superioară a catapetesmei este o ilustrare a abaterilor săvârşite, în unele
biserici ortodoxe, de la canoanele statomicite încă din secolul al XVI-lea. Cele mai
multe biserici ortodoxe au partea superioară a catepetesmei alcătuită din trei registre
orizontale, suprapuse, pe care sunt dispuse icoanele celor douăsprezece praznice
împărăteşti din cursul anului, între care, la mijloc, se află icoana Învierii Domnului
(primul registru), icoanele celor doisprezece apostoli, între care se află icoana
Mântuitorului (registrul median) şi icoanele a doisprezece prooroci mari şi mici din
Vechiul Testament, între care este plasată icoana Maicii Domnului cu pruncul în braţe
(registrul superior). 1 9
Spre deosebire de acest tipic, catapeteasma bisericii din Căpuşneni cuprinde
doar două registre, pe primul dintre acestea fiind etalate opt icoane ce reprezintă
prooroci, dispuse de o parte şi de alta (patru şi patru) a icoanei nefăcute de mână a
Mântuitorului (Mahrama), în timp ce pe al doilea registru, încadrând icoana
Mântuitorului aşezat pe tron şi cu coroană pe cap se află opt icoane ce reprezintă
20
apostoli.
Fiind făcută, probabil, pentru o altă biserică, de dimensiuni mai mari,
catapeteasma nu se încadrează perfect în spaţiul dintre naos şi altar şi, din acest motiv,
câte două icoane de la extremităţile sale sunt dispuse pe câte o porţiune a pereţilor ce
pornesc dinspre altar spre cele două abside ale naosului. Din aceeaşi cauză, în tavanul
orizontal de deasupra catapetesmei a fost practicată o boltă, de formă octogonală, cu o
înălţime de circa doi metri, pentru a face loc crucii răstignirii Mântuitorului.

1 7 Dorinel lchim, op cit., p. 82.
1 8 Ibidem.
1 9 Ene Branişte, op. cit, pp. 466-467.
20 Identificarea icoanelor de pe cele două registre aparţine preotului paroh.
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Recapitulând, principalele abateri de la modelul catapetesmei clasice ar fi:
existenţa a doar două registre de icoane (în loc de trei) deasupra corpului Uşilor
împărăteşti, inexistenţa icoanelor pramicelor împărăteşti şi doar opt icoane (în loc de
douăsprezece) pe fiecare registru, de o parte şi de alta a icoanei împărăteşti a
Mântuitorului. Mai adăugăm că picturile de pe uşile diaconeşti (Sfântul Arhanghel
Gavriil în dreapta şi Sfântul Arhanghel Mihail în stânga) şi de pe cele două
2
iconostasuri a Maicii Domnului au fost realizate după încetarea existenţei schitului. 1
Altarul, rezervat doar clerului şi sfinţilor sluj itori ai tainelor (arhierei, preoţi,
diaconi), este "sediul Divinităţii" simbolizată de Sfânta Masă, este locul "de întâlnire a
Divinului cu Umanul, al supranaturalului cu naturalul, hotar între cer şi pământ, poartă
22
spre veşnicie". Amplasat în absida dinspre răsărit, tot de formă pentagonală, care
"
"este întotdeauna mai îngustă decât naosul , altarul bisericii din Căpuşneni nu a dispus
de suficient spaţiu pentru amenajarea anexelor sale - proscomidia şi diaconicul - care,
la majoritatea bisericilor, "sunt practicate între catapeteasmă şi retragerea absidei
23
altarului". În consecinţă, în cazul de faţă, cele două anexe sunt înlocuite cu două
măsuţe amplasate una pe latura dinspre nord, iar cealaltă pe latura dinspre sud a
absidei altarului.
Deoarece atât pereţii altarului, cît şi tavanul orizontal sunt din lemn, scenele şi
personajele sfinte, care, potrivit canoanelor statomicite, sunt menite acestui spaţiu, nu
pot fi reprezentate decât prin icoane ataşate pe cele cinci laturi ale absidei. In partea
centrală a absidei, pe direcţia Mesei Sfinte, se află icoana rastignirii Mântuitorului,
pictată pe o cruce din lemn, fixată într-un suport din acelaşi material, şi icoana Maicii
Domnului, care, după aspect, pare a data din vremea schitului şi pentru care nu s-a
găsit alt loc de expunere decât un jilţ rezemat de peretele altarului. De o parte şi de alta
a celor două icoane se află alte icoane într-o ordine despre care nu garantăm că este în
concordanţă cu aceea impusă de canoanele iconografiei altarului. Astfel, pe latura din
stânga (dinspre nord) a absidei altarului se află icoane ce reprezintă sfinţi arhangheli,
sfinţi martiri, sfinţi ierarhi, Săptămâna samaritenilor şi Săptămâna mironosiţelor; în
zona centrală a absidei se află icoane ce reprezintă pe Sfânta Ana, Sfinţii Trei Ierarhi,
Botezul Domnului, Bunavestire, Săptamâna orbului, Intrarea Domnului în Ierusalim,
Aducerea la templu, Tăierea Împrejur, Mahrama, Înălţarea, Schimbarea la faţă,
Săptămâna slăbănogului, ş.a., în timp ce pe latura din dreapta se află icoane ce o
24
reprezintă pe Sfânta Ecaterina şi alţi sfinţi mucenici.
În legătură cu aceste icoane se impune constatarea că cele mai multe datează
din vremea schitului, fiind pictate pe lemn, de către pictori ruşi, concluzie spre care ne
conduc anii consemnaţi pe unele dintre ele ( 1 828, 1 84 1 ), maniera artistică în care au
fost realizate şi denumirile ruseşti înscrise pe câteva dintre ele. Avînd în vedere
valoarea artistică şi istorică a acestora, considerăm că tratarea lor cu un plus de
consideraţie şi de securitate nu ar putea fi decât binevenită.

21 Dorinel lchim, op cit, p. 82.
22 Ene Branişte, op. cit, p. 552.
23 Gr. Ionescu, op. cit, p. 3 3 .
24 Şi î n acest caz, identificarea icoanelor aparţine preotului paroh.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Tot din vremea schitului, în altar mai există un spălător din piatră cu scurgere
directă în pământul de sub acea parte a bisericii. Au dispărut însă antimisul din 1 792,
dăruit de mitropolitul Iacov Stamate, precum şi cele două antimisuri - unul din mătase
şi unul din in - donate la 1 3 decembrie 1 828 de către mitropolitul Veniamin Costachi,
fratele mai mic al celui dintâi ginere al spătăresei Safta Bogdan. Au fost luate de către
episcopul Silvestru de la Episcopia Ruşilor, care, în 1 890, însoţit de Ioan Antonovici,
naratorul acestui episod, a vizitat fostul schit Orgoieşti pentru a cerceta dacă puteati fi
strămutaţi acolo călugării de la Rafaila şi pentru a afla dacă el însuşi se putea retrage
în acel loc la odihnă, pe timpul verii. 25 Au dispărut, de asemenea, toate cărţile vechi
care rămăseseră din vremea schitului şi, odată cu acestea, şi eventualele însemnări
făcute de către utilizatorii lor, care, astăzi, ar fi reprezentat surse preţioase de
informaţii.
Nu au dispărut, însă, şi se află şi astăzi atârnate de pereţii altarului, cele trei
pomelnice care par a proveni din trei surse diferite. Primul lucru care atrage atenţia
trăitorului din zilele noastre este faptul că sunt scrise pe nişte bucăţi de lemn ce au
forma fundurilor de mămăligă utilizate de către locuitorii satelor noastre. Unul dintre
acestea, pe care aspectul îl recomandă a fi cel mai vechi, este posibil să provină chiar
de la ctitora Safta Bogdan. Scris iniţial direct pe lemn (30 cm x 1 8 cm), de către
posesorul unui scris foarte îngrij it, specific secolului al XVIII-lea, pomelnicul
respectiv a fost refăcut ulterior, probabil din cauza deteriorării textului, prin aplicarea
unui strat de hârtie pe care presupunem că a fost transcris textul iniţial. Ştersăturile şi
rupturile pe care le-a suferit după această dată, precum şi atracţia pe care hârtia a
exercitat-o pentru anumite insecte parazite au contribuit la transformarea acestui
pomelnic într-un document ce nu poate fi citit decât pe porţiuni foarte mici, care, din
păcate, nu prezintă niciun fel de importanţă sub aspect informativ.
Cel de al doilea pomelnic, nedatat, ca şi cel prezentat deja, de dimensiuni ceva
mai mari, se află într-o stare mult mai bună, probabil şi datorită faptului ca lemnul a
fost vopsit şi protejat astfel de acţiunea distructivă a paraziţilor. În consecinţă, cu
excepţia a două porţiuni foarte mici, acest pomelnic, scris tot cu caractere chirilice,
poate fi citit fără dificultate, parcurgerea sa edificându-ne asupra faptului că a fost
redactat pentru pomenirea " răposaţilor robilor lui Dumnezeu, a fericiţilor şi pururea

pomeniţi/or ctitorilor /acaşului acestuia, a părinţilor şi a fraţilor noştri, a
născătorilor (?) şi rudenii/or noastre, a celor ce zac aicea şi pretutindinia
"
pravoslavnicilor creştini .
Cel de al treilea pomelnic, scris tot pe lemn vopsit şi nedatat, prezintă şi el
câteva ştersături, însă acest lucru nu ne împiedică să ne dăm seama că pe o faţă sunt
înscrişi monahii, ordonaţi după rangurile pe care le aveau, trăitori la vremea respectivă
în schitul Orgoieştii Noi, iar, pe cealaltă faţă, sunt consemnati monahii care se
săvârşiseră din viaţă slujind la schitul respectiv.
În ceea ce priveşte modul de acoperire a bi sericilor de lemn, acesta a avut
drept model biserica de zid, de la care a preluat bolta de formă cilindrică, realizată din
scânduri, peste care era construit acoperişul de şindrilă. În consecinţă, la aceste

25 1.

Antonovici, Documente de
alefostelor schituri
, Huşi, 1 929 p. III.
http://www.cimec.ro
/ http://www.muzeuvaslui.ro
...

116

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXX I, 2010

biserici, bolţile sunt vizibile numai din interior, iar acoperişul are pante foarte repezi. 26
În secolele XVII - XVIII, ca urmare a diversităţii sociale a celor care ctitoreau lăcaşuri

de cult, multe biserici nu se încadrau întrutotul în acest tipar. În plus, " sub înrâurire
ucraineană, apare moda turlelor multiple aşezate în rând", modă care "în regiunea
muntoasă şi de dealuri . . .dăinuieşte şi azi" .2 7 În această ultimă categorie se încadrează
şi biserica de la Căpuşneni care posedă trei turle dispuse în linie, de la vest spre est,
dintre care prima este falsă, iar a treia are doar dimensiunile necesare pentru a face loc
crucii răstignirii de pe coronamentul catapetesmei. Fiecare turlă are în vârf câte o sferă
mică în care este fixată câte o cruce. În prezent, cele trei turle, asemenea întregului

acoperiş, sunt complet îmbracate în tablă, însă este foarte posibil ca, în vremea
schitului, învelişul lor şi al bisericii să fi fost din şindrilă. Supoziţia noastră este

susţinută de inscripţia, realizată cu litere decupate din tablă, aflată pe peretele
pridvorului, din care rezultă că acoperişul din tablă a fost pus în anul

1 9 1 4 de către Ilie

Pâslaru. În legătură cu acest locuitor al satului Căpuşneni, trebuie să precizăm că el a
suportat cheltuiala pentru acoperirea cu tablă a bisericii, nefiind meşterul care a
executat lucrarea, aşa cum afirmă prof. dr. Dorinel lchim în lucrarea citată de noi.
Între numeroasele biserici de lemn aflătoare astăzi în Moldova, biserica de la
Căpuşneni se detaşează şi prin existenţa unor însemnări dăltuite în bârnele pereţilor săi

de către monahii ce au vieţuit în cadrul acestui lăcaş sau au contribuit la întreţinerea
sa, prin efectuarea unor reparaţii sau a unor donaţii. Astfel, în partea stângă a peretelui

"

ce desparte pridvorul de pronaos se află inscripţia " 1 798 schit Gavria , inscripţie ce l
a determinat pe prof. dr. Dorinel Ichim să afirme că anul 1 798 ar reprezenta data la

care a fost întemeiat respectivul aşezământ monahal, iar Gavria ar fi fost numele iniţial

al schitului, ambele aserţiuni fiind, după părerea noastră, nefondate. Sub acestă
inscripţie se află o altă însemnare, realizată tot cu slove chirilice, cu următorul

4 ".28

conţinut: " Meftodie monah, Agape Anohcratos am scris la leat 1807 noiembrie
Celelalte inscripţii, tot cu slove chirilice, situate la baza laturilor absidei di nspre sud a
bisericii, fiind expuse acţiunii îndelungate a soarelui, a vântului şi ploilor, se află într-o
stare avansată de degradare, fapt ce sporeşte dificultatea descifrării lor. În lectura prof.

"

dr. Dorinel Ichim, acestea sunt: " Epifanie ierodiac 181 7 , " Doroftei monahul 1828
"
mat' 15 şt. " ... seh tmona
'
h Gherastmul... ". 29
·

În partea dinspre nord, în dreptul altarului, Ia nici

20

m de biserică, se află

clopotniţa care este posibil să conserve forma pe care a avut-o în vremea schitului: pe
patru arnânari din stejar se sprij ină un mic acoperiş de grinzile căruia sunt prinse cele

patru clopote de mărimi diferite. În cursul timpului, cei patru amânari au fost
schimbaţi în mai multe rânduri . La sî
arşitul primului război mondial au fost schimbaţi
de către Mitriţă (Dumitru) Baciu, din satul Fundu Văii, ginerele lui Ilie Pâslaru, care,
asemenea socrului său, practica negustoria cu lemne. La sfărşitul secolului trecut,

amânarii au fost din nou înlocuiţi de către Sâlică (Vasile) Sulă din Căpuşneni, tot

26 Gr.

Ionescu, op. cit, p.37
Gh. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, Institut de arte grafice" E.
Marvan", Bucureşti, 1 933, p. 45 1 .
28 Dorinel lchim, op. cit., p. 80.
29 Ibidem, pp. 80-8 1 .
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atunci facându-se şi podişca din scânduri de pe care se trag clopotele şi peretele din
scânduri care înconjoară parţial corpul clopotniţei.
Pe două din cele patru clopote (cel mai mare şi unul din cele mai mici), toate
în stare foarte bună, au fost turnate inscripţii cu slove chirilice, ambele indicând data
fabricaţiei. În 1 9 1 6, aceste inscripţii au fost publicate de către Tudor Pamfile în revista
"
"Miron Costin . În lectura sa, inscripţia de pe clopotul cel mic ar fi: " Acest clopot s
au făcut de jupan Pătcu Bogdanăsc la biserica lui dum. t. Anul /806 ", în timp ce
inscripţia de pe clopotul cel mare, desfăşurată pe trei rânduri, ar avea următorul
cuprins: "Acest clopot s-au făcut prin osârdie şi cheltuiala ieros(hi)monah Teodor

proin nacealnic schitului Orgoieşti-noi, hramul Sfântului Nicolae. Teodor Maricaş,
3
Ion Lazar maistr(u) t(urnător) a clopotariu (18)40 ". 0

În lectura prof. dr. Dorinel Ichim, inscripţiile de pe clopotele bisericii de la
Căpuşneni au un conţinut puţin diferit pe care îl reproducem în continuare: "Acest

clopot s-au făcut de jupânul Pătcu Bogdănesc la biserica dum(isale) 1806 ",
respectiv: "Acest clopot s-au făcut prin osârdia şi cheltuiala Gherasim monah.
Teodor Groin schitului Orgoieştii Noi. Hramul Sfântului Nicolae. Teodor Mariciu,
31
Ion Laie, Ion Laedr, Maistru clopotar 1840 ".

32
Sub acoperişul clopotniţei, recent învelit cu tablă nouă,
s e mai află ş i toaca
din lemn cu cele două ciocănele ale sale.
În finalul acestui material ţinem să evidenţiem faptul că, chiar dacă, prin
decorul exterior, prin mobilierul religios şi laic, prin valoarea artistică a uşilor
altarului, a catapetesmei şi a icoanelor sale, se numără printre lăcaşurile de frunte ale
33
eparhiei Huşilor, biserica de la Căpuşneni se află de mai multă vreme în pericol de
moarte. Acoperişul său penetrat de apa ploilor prin mai multe locuri a şubrezit
rezistenţa construcţiei, ameninţînd cu prăbuşirea bolţii situate deasupra naosului.
Acest pericol, amânat temporar prin intervenţia sătenilor care au fixat o grindă de
susţinere între capetele dinspre răsărit ale absidelor laterale, precum şi deformarea
vizibilă suferită de peretele dinspre sud, impun adoptarea unor măsuri neîntârziate
pentru refacerea acoperişului şi pentru remedierea stricăciunilor produse. Sperăm că
dobândirea statutului de monument istoric va fi un argument cu greutate ce va grăbi
trecerea la fapte şi că, odată restaurată, biserica din Căpusneni va dobândi şi un aspect
mai îngrij it, corespunzător vechimii şi valorii sale, decât cel pe care îl are în prezent.

30 Tudor Pamfile, Inscripţii, în "Miron Costin", Bârlad, anul IV, nr. 2, februarie 1 9 16, p. 220.
3 1 Dorinel Ichim, op. cit, p. 83.
3 2 De către Gh. A. Vulpe din Căpuşneni, la dorinţa regretatei sale mame.
33 Aprecierea aparţine prof. dr.
Dorinel Ichim, op./ http://www.muzeuvaslui.ro
cit, p. 83.
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