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Forma de plan a bisericii de la Pârâul Doamnei – Topliţa (Harghita).
Importanţa sa tipologică în istoria şi arhitectura românească
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Abstract
The study offers documentation records regarding the construction of the “Doamnei” Monastery, from
the eighteenth century, information regarding its founders, architecture and painting, its flowering periods
but also its decay ones, and its similarities and construction features with other Orthodox wood churches. It
is also highlighted its typological importance in Romanian history and architecture, the more so, as in
Transylvania, the monastery church from the “Doamnei” river – Topliţa, remained the only one with this type
of form: rectangular with an unhooked altar.

căpitanului Neagul să fie o părticică din daniile
pe care le făcuse atunci mănăstirii. Multe
valori s-au risipit în timp. Amintim icoana cu
reprezentarea Adormirea Maicii Domnului, cu
inscripţie în limba slavă, din 1677, care
constituia o certă datare antequem. Din
documente reiese că a avut şi un clopot,
dăruit de Şerban Cantacuzino Voievod, cu inscripţie, trecut ca motivaţie în apărarea locului
mănăstirii, pe care baronul Iosif Bornemisza
vroia să-l acapareze (proces din anii 18191820).
A fost mutilată cu prilejul străpungerii
unei ferestre (pe decroşul nord), o inscripţie,
din ea mai citindu-se „Misail monahul
…văleatu”, în grafia mijlocului de veac XVIII.
De la Misail a rămas o dovadă de vrednică
creaţie, o strană, cu spetează şi braţe cioplite,
a cărei consemnare îi întregeşte numele: „Să
se ştie de cine s-au făcut această strană, de
Vaidăş Misail”. După ce a asigurat-o împotriva
ploilor, printr-un înveliş proaspăt de şiţă, în
1747, biserica a fost pictată, conform inscripţiei, prin cheltuiala şi osteneala mai micului
între fraţi şi smerit părinte Nicodim „pentru
iertarea păcatelor sale” la „văleatul 7255 iunie
25 de zile”, de zugravul „Andrei ot Sonfalu”
(Corneşti), prima operă cunoscută a acestui
artist de pe Târnave.
Au rămas mărturii de la vrednicul
întocmitor de carte manuscrisă, Ştefan Moldoveanul, ce colinda pământul transilvan să
înzestreze bisericile cu cărţile atât de dorite.
Pe un manuscris al mănăstirii, rămas din cele
multe, un Antologhion, consemnează. „această carte ce se cheamă prăznicar peste tot
anul, din Triod şi din Penticostar, am scris eu

Am avut prilejul să-i simt suflul de
veacuri în iarna anului 1974 şi în primăvara lui
1983.
Şi-a risipit începuturile. O tradiţie o leagă de Doamna lui Gheorghe Ştefan, domnul
Moldovei, aflat în pribegie, în Transilvania, pe
la 16581. Dar, în ridicarea sa, se mai vorbeşte
de o Doamnă, cu peste jumătate de secol mai
devreme, o boieroaică din timpul lui Mihai
Viteazul. Sunt consemnări care o consideră
mai timpurie. Un document, cu întâmplări
anterioare anului 1764, menţiona: „fiind la noi
în vestita varmeghie a Turzii „ab initio”, o
bisericuţă, micimea, fiindcă satul întru acele
vremi au fost puţinel”; şi-au ridicat o alta, tot
de lemn, prin 1745, dată înscrisă pe icoane,
slujindu-se la amândouă. Conscripţia lui Clain,
din 1733, nu o ia aminte, nici a lui Aron
(1750). Statistica generalului Bucov, de la
1760-62, înscrie aici o biserică neunită, cu 78
familii ortodoxe, bisericuţa mănăstirii nefiind
pomenită. Cu Ţara Românească şi Moldova,
mănăstirea de la Pârâul Doamnei a fost
întotdeauna în relaţii strânse, rămânând
numai o mică parte din dovezile, ce au însă o
semnificaţie profundă. Un mineu buzoian, din
1699, îi este dăruit, în 1711, de Neagul vel
căpitan za Cazaci din Ţara Românească, pe
care cronicarul lui Vodă Brâncoveanu, îi atestă
sub poruncă domnească. Anul 1710 a
însemnat un moment de reînnoire a lăcaşului
mănăstiresc. Ne este mărturie uşa de intrare,
pe care inscripţia o datează „…în aprilie 7219”
(1710). Pe un montant al ancadramentului
sunt urme de sculptura pe motive străvechi
(dreptunghiular tăiat în diagonală, crucea cu
braţele din triunghiuri). Era, posibil, cartea
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unii vizitaţii canoniceşti, a spăsitului în Domnului, vicar Petru Pavel Aaron, şi care pecetluindu-se acea bisericuţă mică s-au oprit ca
să se mai facă într-însa nicio slujbă”. În anii
bine, de curând – se plânge Mihail, protopopul
neunit Mihail Idiceanul „însuşi cu puterea sa
au rupt peceţiile, a Mării Sale, răposatul Aron
(1764 n.n.) şi bisericuţa o au dat unui preot
neunit: „care au furat darul preoţiei din Ţara
Moldovei”. Ortodocşii au început a zidi altă
biserică de lemn mare, în ţintirimul celei unite,
„căreia zidiri noi cu vreo 30 de gazde ai sta
împotrivă n-am încetat”. Cere Episcopului să-i
oprească şi în scurt timp „obraznicii schismatici” s-ar întoarce la unire. Ortodocşi fiind în
apărarea legii româneşti şi au redobândit
biserica9.
Revenind la lăcaşul mănăstiresc, acesta
a fost tot timpul sub vreme şi vremi. În 1932,
gata de prăbuşire, a fost din nou salvat. Bisericuţa Doamnei este acum sub ocrotirea binecuvântată a mănăstirii Sf. Ilie Prooroc10, fapt
ce se resimte din plin. În anii ’80 ai secolului
trecut a fost restaurată cu o largă participare
(Direcţia Monumentelor Istorice, arhiepiscopia
Sibiului, mănăstirea Sf. Prooroc Ilie). Când am
revăzut-o, în primăvara lui 1983, părea că a
primit ceva din ambianţa de altădată. Pe deal,
unde a fost odinioară tot satul, i-a fost adusă
o casă tradiţională asemenea celor multe ce
au dăinuit la Topliţa, în secolul al XIX-lea.
În 1960, Virgil Vătăşianu aduce o „contribuţie la studiul bisericii de lemn din Ţările
Române”11 prin care remarcă importanţa
cunoaşterii etapelor de evoluţie ale acestora,
cunoaşterea diferitelor variante planimetrice şi
prin care: „să descopere între variantele existente pe acelea care oglindesc etape ale
evoluţiei”. V. Vătăşianu considera necesar în
vederea acestui studiu. „întocmirea unui repertoriu al acestei categorii de monumente”.
În lucrarea sa, autorul întocmeşte un proiect
tipologic al bisericilor de lemn, în care, însă,
exemplele doveditoare, extrem de rare, sunt
preluate din bibliografia existentă atunci12.
În proiect se reliefează importanţa
bisericilor cu absida pătrată, dându-se un singur exemplu, Rona de Jos – Maramureş, din
1655: „ce pare a fi biserica cea mai veche”13.
Vasile Drăguţ apreciază că: „acest tip de
plan, uşor de realizat, a avut o largă răspândire în arhitectura bisericească din Europa
medievală, fiind folosit atât pentru edificiile de
piatră, cât şi pentru cele de lemn. Este foarte

Ştefan dascălul moldoveanul din Dragomireşti”. Pe coperta întâia a preţiosului manuscris (de 584 file), copistul lasă posterităţii „să
se ştie de când au cumpărat părintele Nicodim
dela monăstirea Topliţa această carte ce se
chiamă prăznicariu de la mine, anume Ştefan
dascălul, pe bani gata 12 florini vonaşi”2.
Părintele Nicodim a iubit mult lăcaşul, pe care
l-a înfrumuseţat cu pictură şi l-a înzestrat cu
cărţi. Cartea manuscrisă, mai sus numită, a
ajuns ulterior la Stănceni, de unde s-a întors
cu lăcaşul bisericesc, hărăzit de patriarhul
Miron Cristea a fi „Mănăstirea Sf.Ilie”. Pe o
altă filă a aceluiaşi manuscris aflăm consemnarea: „Şi am scris eu cucernicul între cei
învăţaţi, Pavel dascălul, când am zugrăvit
sfânta biserică a Ojicanilor, anul 1794 iunie 29
dni”3. Pe un alt manuscris, ajuns la mănăstirea
Topliţa, se consemnează: „Scris-au eu Ştefan
dascălul, moldoveanul din Dragomireşti, când
am fost în Ţara Ardealului, în ţinutul Turdzii,
văleat 7251” (1742).
Spre mijlocul secolului al XVIII-lea,
obştea mănăstirească, „acerbă” în credinţa
strămoşească, este tulburată de uniţii ce
doreau să o ocupe. De aici pleacă, în 1749, la
mănăstirea Prislop, Varlaam Topliţă, care
ajunge egumen şi ieromonahul Nichita. Nu
este de mirare implicarea lor în mişcarea lui
Sofronie. Oropsiţi, dar neînfrânţi în idealul
luminării neamului, ei se întorc, la numita
mănăstire, cu misiunea de a deschide o şcoală
pentru prunci din districtul Haţegului4. Episcopul Blajului era anunţat la 12 noembrie 1774
că pe cinstitul egumen Varlaam Topliţă, în 9
noiembrie „l-au aşezat în rânza pământului din
care au fost făcut”5.
Frământarea monahilor şi a obştii topliţene, provocată de unire, răzbate din inscripţia, descoperită în pod şi aşezată unde i-a fost
locul, pe spatele tâmplei, care anunţă cu
bucurie: „să se ştie de când au căzut uniaţia
din Ardeal, 1762”6.
Conscripţia lui Bucov atestă şi ea faptul
pentru topliţeni, înregistrând încă patru preoţi
uniţi, biserica ortodoxă cu 79 familii7. Curând
biserica trece iarăşi la unire, cei patru preoţi
uniţi îşi îndepliniseră misia. Reiau uniţii şi mănăstirea, după cum reiese din scrisoarea către
Episcopul Grigore Maior, scrisă cu „mare
obidă”, în 17808, de preotul Mihail, feciorul
popii Toma, sub care se construise biserica
„lângă aceea” (a mănăstirii n.n.): „şi aşa întru
amândouă făcându-se slujbă până în vremea
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clopot, cu inscripţie din 1598, al bisericii de
lemn din Lemniu, a continuat să bată în
lăcaşul de zid ce a înlocuit-o (1896). Biserica
veche din Şimleul Silvaniei a fost răpuse de
vijelie, în 8 iulie 1866. Bătrâna bisericuţă din
Gâlgău, din 1658, a avut parte de o descriere,
spre sfârşitul zilelor (1932). A fost demolată,
în 1963, înainte de a fi văzută bisericuţa din
satul Marin.
Am aflat, în judeţul Sălaj, 18 biserici de
lemn (dintr-un număr de 65), de plan dreptunghiular, cu altarul decroşat, pătrat19. Vom
insista asupra unora dintre ele, toate însă
având meritul să îmbogăţească istoria şi arta
românească. Biserica de lemn din Sânpetru
Almaşului, din secolul XVII, a urmat uneia din
1498 (am preluat şi înscris pe talpa celei ce a
înlocuit-o). Se remarcă printr-un element de
bătrână şi părăsită tradiţie şi anume decorul
de pe absida altarului, format din patru orificii
circulare, cu marginile crestate, cuprinse întrun cerc în „frânghie”, legate prin alte chenare,
în torsadă, de brâul median al bisericii, decorat pe acelaşi motiv. Este fermecător şi unic,
dintre cele ajunse până la noi.
Turbuţa, satul risipit la poale de dealuri,
îşi are biserica pe un dâmb. Ea păstrează,
peste veacuri, modelul străbun din Viela
Olahalis Torbicza (cu o primă atestare documentară, cunoscută, din 1387).
Se remarcă frecvenţa, pe Valea Agrişului, a planului cu absida decroşată, pătrată, şi
anume la 9 exemplare din 15 păstrate. Planul
nu s-a folosit, în partea locului, mai mult decât
în alte zone, ci s-au păstrat în izolarea Văii
Agrişului. Toate bisericile aparţin secolului al
XVIII-lea. Sunt exemplare mai vechi, pe alocuri, exemplul constituindu-l Sighetul Silvaniei
(datat 1632), rămas singuratic în apropierea
Bihorului. În această zonă, deschisă, procesul
înlocuirii bisericilor de lemn a fost mai grăbit.
Plaiurile din Ţara Năsăudului şi din
ţinutul Bistriţei (judeţul Bistriţa Năsăud) au
fost încărcate de biserici de lemn. Au dăinuit
mult şi multe, dar înlocuirea cu lăcaşul de zid
a venit pe neaşteptate şi nu a mai putut fi
oprit20. Un raport bistriţean, din deceniul întâi
al secolului XX, constata că din bisericile de
lemn „mai avem destule pe satele noastre,
rămase din bătrâni – ele ridicate cu sute de
ani înainte, acum înnegrite de vreme – se
prăbuşesc rând pe rând, făcând loc bisericilor
de zid”. Tradiţia, dar şi alte izvoare, au păstrat
amintirea unora dintre ele. Documentele

probabil că vechile biserici de lemn din părţile
Bihorului, Sălajului, Sătmarului, ca de altfel
toate bisericile de lemn româneşti au aparţinut
acestui tip de plan”14.
În prima jumătate a secolului XX, în faţa
procesului impetuos de dispariţie a bisericilor
de lemn, iubitorii acestora se străduiau să le
reţină, pe cât posibil, într-un fel sau altul,
înfăţişarea. În 1910, Octavian Codru Tăslăuanu propunea înfiinţarea unui inventar al acestor monumente15. Atanasie Popa, profesorul
de matematică, iubitor al bisericilor de lemn,
propunea prin 1930: „ar fi bine să nu se ceară
cercetarea bisericilor prea târziu, măcar cu un
an înainte, ca la o eventualitate că biserica
este vrednică a fi între monumentele istorice,
să nu fie distrus înainte de vreme”16. Atanasiu
Popa pe parcursul a multor decenii (19291942): „nota cu răbdare tot ceea ce alcătuiau
înfăţişarea şi zestrea obiectivelor pe care le
vizita, fiind profund afectat de acelea a căror
dispariţie era iminentă”. Şi nu au fost puţine.
Aceeaşi pătimire a avut-o şi Coriolan
Petranu, pe timpul desfăşurării activităţii sale,
în redarea elaborării valoroaselor lucrări, când
afla de dărâmarea unor lăcaşuri, cu puţin
înainte: „fără a ni se fi păstrat măcar o fotografie ori un desen, fiind ele astfel pierdute
pentru ştiinţă”17. Erau multe, şi nu puţine au
fost cele dispărute după cercetarea lor, ele
intrând, graţie acestor strădanii, în circuitul
ştiinţific, prin lucrările acestor pionieri ai
bisericii de lemn.
Întocmirea unui repertoriu al bisericilor
de lemn, preconizat de Octavian Codru Tăslăoanu, realizat pentru judeţele Arad şi Bihor
de Coriolan Petranu, considerat obligatoriu, de
Virgil Vătăşianu, nu s-a împlinit.
S-au făcut paşii însemnaţi în acelaşi
scop, prin cercetările ce s-au desfăşurat pe
parcursul ultimelor decenii ale secolului trecut.
Începem cu începutul, judeţul Sălaj,
această ţară a pădurilor, care constituie primul
şantier al cercetărilor noastre cu rezultate
bune în ceea ce priveşte bisericile de lemn18.
Până în 1800 nu existau în Sălaj decât
două biserici de zid, ridicate la sfârşitul secolului trecut. În secolul al XIX-lea, din a doua
jumătate a sa şi în secolul următor, bisericile
de lemn au cedat locul celor din zid. A fost
răpusă biserica de lemn din Bănişor, despre
care tradiţia păstrează că era una dintre cele
mai vechi, de pe vremea lui Bella al IV, cea
din Cheud, datată (1550), Băiţa (1638). Un
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Aşchileu Mic, aflăm că „s-a zidit de iznov”, în
primii ani ai secolul al XIX-lea. În lăcaşul de la
Curtuiaşu Dejului, din 1797, sună clopotul din
1621, al celei pe care a urmat-o. Datorăm
imaginea unor biserici dispărute (Ceanul Mare,
Mociu) pictorului ceh Melka şi respectiv lui
Gerando)26. A avut soartă să rămână în istoria
artei biserica străbunilor, din 1560, de pe
Valea Someşului, de la Ceaba, cercetată în
zilele ei cele din urmă27. Şirul celor ce ne-au
lăsat amintirea existenţei lor poate continua.
Varianta tipologică, a dreptunghiului cu
absida decroşată pătrată, înfăţişează şase
obiective ale genului28. Începem prezentarea
lor cu unul de aceeaşi formă planimetrică. La
Oşorhel, în 1965, pe unul din dealurile învecinate Bobâlnei, se afla ruina bătrânului lăcaş,
databil în secolul al XVI-lea, dimensiunile
mărunte, elementele decorative luate din
strămoşi, urmele unei inscripţii în limba slavă,
sunt amintiri despre ea. În 1870, dispăruse.
Din cele şase biserici, cu acest plan, două sunt
datate prin inscripţie: Calna (1671) în
ambianţa unei troiţe cu Hristos răstignit şi a
unei case bătrâne, şi Cremenea (1677). Pot fi
datate în secolul XVII, chiar mai timpuriu,
biserici din acelaşi grup planimetric. La Măcău,
pe „Dealul Românilor”, s-a păstrat de la cei
cărora le aparţinuse dealul, o altă mărturie,
mai semnificativă, biserica lor de lemn, o
dovadă incontestabilă a originii etnice a
aşezării, înregistrată de conscripţia lui Bucov
cu 18 familii româneşti ortodoxe şi lăcaşul ce
le aparţinea. A fost prima oară când am avut
intuiţia să iau legătura cu satul. Am trimis o
depeşă cu venirea noastră şi bine am făcut.
Tot satul era maghiarizat. Am aflat, cu greu,
că cheia bisericii era la un anume ungur. Acest
cetăţean, achiziţioner prin aşezările româneşti,
ştia perfect româneşte. Soţia lui şi unul dintre
părinţii ei erau români neaoşi, dar nu mai
ştiau nicio boabă din limba maternă. Domnul
cu cheia ne-a condus la biserica părăsită de
enoriaşi. Prima biserică reformată este de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, începutul celui
următor. L-am întrebat la ce biserică mergeau
sătenii înaintea construirii celei reformate.
Mi-a răspuns deschis, printr-un gest, a bătut
cu piciorul pământul ţintirimului din jur, pe
care erau numai morminţi. Am înţeles că
acolo, sub glie, erau şi străbunii lui (regret că
nu am luat numele acestui om cu mintea şi
sufletul deschis).

vorbesc astfel de biserica mănăstirii de pe apa
Bichigiului, care-şi sfârşea existenţa la 1526,
alt aşezământ, tot din lemn, înlocuind-o. În
1738, se menţiona că românii din Vermeş
aveau o biserică ruinată, din cauza vechimii,
pe care cereau să o refacă sau să-şi înalţe alta
din nou. În 1708, satul Ciceu-Poieni dăruia
comunei Mănăştur biserica sa străveche, căci
aici se înălţase un lăcaş nou, tot din lemn. Un
izvor menţionează biserica din Negrileşti
construită „în timp de tot vechi”, de boierul
moldovean Indrei Drăgan-Dănuţ. Acesta este
judeţul în care s-a constatat cel mai mic
număr de biserici de lemn, 22 cu valoare de
monument, din care şase înfăţişează planul
pus în discuţie, cu altarul pătrat. Restul
adoptă şi ele planuri străvechi, din care opt
reprezintă un dreptunghi, având ambele
capete poligonale cu trei laturi. Bisericile cu
absida răsăriteană pătrată aparţin secolelor
XVII-XVIII21. La Buza, pe o bârnă din peretele
sud se citeşte anul 1601, poziţia sa fiind
răsturnată, posibil la o renovare. Începutului
de secol XVII aparţine şi lăcaşul din Apatiu.
Biserica din Dobricel păstrează o uşă de
intrare pictată, cu chipul lui Hristos, ea putând
fi datată în secolul al XVI-lea22.
La Rebrişoara, în 1721, biserica prezintă
un plan de interferenţă între două străvechi
forme, altarul pătrat, iar pronaosul poligonal
cu trei laturi. Dăinuia atunci şi înaintaşa ei,
drept pentru care ea purta denumirea „Biserica cea mare din Rebrişoara hram Sf.
Arhangheli”. Bistriţa-Năsăud păstrează puţine
lăcaşuri de lemn, ele oferind însă planimetrii
străvechi, decor sculptat, pe motive străbune,
aducând, pe drept cuvânt, mesajul celor
dispărute23.
Judeţul Cluj are o zestre importantă de
edificii în lemn, prin cele aproape 70 biserici
de lemn, jumătate fiind rezultate ale cercetărilor din ultimele decenii24. Numeroase sunt
cele dispărute şi puţine mărturii s-au păstrat,
adesea tot în lăcaşuri de lemn ce le-au luat
locul. În monumentul actual de la Agârbiciu sa preluat şi păstrat, cu dragoste, tripticul datat
1555, de la înaintaşă. La Nadaşa, în biserica
înălţată în 1720 provine de la cea dinainte o
icoană preţioasă din al XVI-lea veac şi un
exemplar din Evangheliarul slav, cumpărat în
1582 de popa Justin de la Călata25. Tripticul
din 1563 de la Bicu a trecut în 1765, în
biserica cea succedat-o, monument istorice.
Despre biserica de lemn ce domină aşezarea
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prestolul, cu pomul vieţii (cioplitura, cu izvod
alveolar, de pe vasele dacice).
În judeţul Alba Iuliei, am surprins,
părăsită şi ruinată (în 10 septembrie 1965),
biserica de lemn de la Lupu (com. Cergău).
Înfăţişa planul cu absida, pătrată. În altar îşi
sfârşea zilele un frumos şipet (dulap) pictat, şi
tipăriturile ce slujise obştea preroslavonică,
toate lăsate pradă nimicirii. În 1970, ruina
dispăruse. Câte alte biserici nu şi-au aflat
astfel sfârşitul, fără să lase vreo amintire, din
vina oamenilor, a neînţelegerii faţă de valorile
trecutului33. În afara monumentului adoptat,
de la Gheja (Mureş), regăsim absida pătrată la
Fărău şi Şpălnaca – Sf. Gheorghe34, lăcaşuri ce
au urmat modelul străbun, cu clopotniţă, în
preajmă, fără străpungerea acoperişului.
Bihorul ne aducea zestrea unui patrimoniu de biserici de lemn, mândru, fermecător,
şi încărcate de istorie. Când se ridica o
bisericuţă nouă, tot din lemn, sătenii ştiau că
cea dinainte „o au ridicat strămoşii”. Aşa s-a
păstrat succesiunea de la una la alta, pe tot
parcursul secolului al XVIII-lea.
Din această zestre, 17 exemplare (din
aproximativ 52) înscriu planul dreptunghiular,
cu absida altarului, decroşată pătrată35. Cea
mai veche pare a fi biserica din Câmpani de
Pomezeu, ridicată în anul 1651, ce are
minunate elemente sculptate, la uşi şi arcul
bolţii naosului36. Biserica din Sohodol avea
nevoie de reparaţii, în 1743, ceea ce-o coboară în secolul XVII-lea. La Stănceşti, în 1724,
era menţionat lăcaşul vechi, iar în 1752, se
spune „biserica acum se construieşte”. La
Lazuri de Beiuş, biserica reconstruită în 1752,
are altarul, foarte mult retras de la navă, de
dimensiuni mici, ceea ce indică păstrarea
aceluia de la lăcaşul anterior. Monumentelor
de azi le-a revenit din bisericile dinainte un
patrimoniu bogat de icoane, elemente sculptate (uşi) şi vechi tipărituri.
Pătrundem în Maramureş37, ce şi-a căpătat un renume prin bisericile sale de lemn.
Pe cele cu altar pătrat le regăsim printre cele
vechi. La 1717, tătarii au ars totul în cale,
puţine biserici au scăpat. Începem cu Rona de
Jos, de la 1655, amintită deja de Virgil Vătăşianu, trecem la Libotin, datată de inscripţie în
1671. Monumentul de la Săliştea de Sus din
1650 a fost incendiat la 1717, dar a fost
salvat, fiind restaurat de familia Nistor,
adăugând la nume pe al Nistoreştilor. Înscriu
aceeaşi formă planimetrică: biserica din deal,

La Chesău ne-a atras atenţia uşile
împărăteşti, a căror decoraţie bogat sculptată
stăruia în păstrarea tradiţiilor artistice ale
meşterilor lui Vodă Brâncoveanu29.
În Mureş, primul deceniu al secolului XX
aduce cu sine renunţare la bătrânul lăcaş de
lemn şi înlocuirea sa cu cel de zid. Iernut,
Corneşti, Lunca, sunt numai câteva din cele
jertfite. Atanasie Popa ne-a lăsat amintirea lor.
A dispărut biserica din Chimitelnicul de
Câmpie, din 1670, şi Pogăceanu, a căror
inscripţie, culese la vreme, ni l-au păstrat pe
copistul Matei Voileanu şi în calitatea sa de
zugrav. Altele au fost strămutate şi salvate.
Lista monumentelor (din 1955) a sporit la 36
exemplare, numărul obiectivelor de acest gen.
Trei monumente păstrează forma dreptunghiulară, cu absida răsăriteană, decroşată, pătrată: Grindeni (adusă de la Cuci, în 1840),
Păcureni30, a cărei vechime poate coborî în cel
de-al XVI-lea veac; Ilieşti (oraş Sovata)31. Se
cuvine a aminti că biserica din Gheja (oraşul
Luduş), din 1776, a fost strămutată, în 18741875, în judeţul Alba (la Găbud)32. Satul Ilieşti
conservă o biserică de lemn care, după multe
şi însemnate reparaţii, păstrează vechiul altar,
de formă pătrată. Insistăm asupra bisericii din
Păcureni ca fiind cea mai de preţ, are podoabe
străvechi, este un monument viu, ce evocă
populaţia băştinaşă. Indicatorul din şosea
menţionează 2 km până la Păcureni, fără de el
nu am fi bănuit că dincolo de păduri se
ascunde o aşezare sătească, cu şuri învelite cu
paie şi că pe un deal, însingurată, îşi duce
existenţa, grea, biserica de lemn a satului,
maghiarizat. Accesul la ea nu mai păstrează
nicio cărăruie, se intră printr-o gospodărie.
Înţeleapta persoană ce păstrează cheia
lăcaşului ne spune cu amărăciune: „Pe vremea
bunilor erau mulţi români, sute de români,
acum mai este nevoie de două morminte”.
Tradiţia spune că a fost strămutată dintr-o
vatră veche, de vreo două sute de ani, spuse,
pe care le adevereşte cuvintele, incizate lângă
consolele de pe sud-vest: „la această sfântă
biserică s-au îngropat mai întâi Pinte Vasile
om bătrân şi o copilă a dumisale”. Pe
montantul vertical, al ancadramentului intrării
de pe sud, se descifrează, cu greutate, câteva
slove, în limba slavă: meşteri la sfânta biserică
Oprea popa şi Toderu. Despre vremea de
început depune mărturie sculptura celor două
ancadramente, în care găsim motive străvechi, chiar şi imaginea unui lăcaş de cult şi
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alături de obşte, păstrându-şi activitatea până
târziu, în secolul al XVIII-lea, reflectată în
conducerea comunităţii şi organizarea scaunelor protopopeşti”43. Vom intra în subiect, cu
rezultatele arheologice ce surprind indicii
biserici de lemn, cu altarul pătrat, edificată de
cnezii din Vad, începutul ei putând fi fixat, pe
bază de monedă, în prima jumătate a secolului al XIV-lea, ea existând până la mijlocul
secolului XVI-lea. Îi urmează un alt lăcaş cu
aceeaşi înfăţişare planimetrică, datorat tot
unei familii nobiliare. În succesiunea bisericilor
de la Vad intervine, înainte de anul 1695,
obştea aşezării, căreia îi aparţine al treilea
lăcaş, ce păstrează vechea tipologie, părăsit la
începutul secolului XX44. Biserica de lemn a
rămas dominantă în peisajul arhitectural
hunedorean, fapt dovedit prin numărul celor
păstrate până astăzi, în pofida celor multe
dispărute de-a lungul vremii, şi care se înscriu
în variate forme străvechi45. Luăm în discuţie
cazul lăcaşului de la Almaşul Mic46, aşezare în
care un izvor documentar atestă doi cnezi de
Almaş, pe Hertcz şi Balc. Urmaşii acestora,
împreună cu obştea, ridică, în 1623, monumentul cu multiple valenţe, care a scăpat de
pieire datorită aflării şi restaurării la timpul
necesar. El reprezintă interferenţa dintre două
străvechi planuri, cel cu absidă pătrată şi acela
autentic românesc, cu pronaos de formă
poligonală (variantă aflată şi la Bârsăul Mare
(Sălaj), ca şi în Bistriţa Năsăud, la Rebrişoara).
Rezultă această variantă din cea a lăcaşului,
care prezintă un dreptunghi cu ambele capete
poligonale. Menţionăm biserica din 1653
martie 3, de la Bretea Mureşană, ctitoria unei
singure familii, a Giurgeştilor pomenit „cu tot
neamul său” (desigur cnezial), aflată şi ea în
stare de ruină şi restaurată de Direcţia Monumentelor Istorice47.
Monumentul de la Hărţăgani48, al cărui
amplasament oferă o privelişte încântătoare
asupra plaiurilor muntoase, continuă, desigur,
firul existenţei bisericii cneziale, din vremea ce
o atestă sub numele de Hercyec Kenez
(1439). Aşezarea a preluat numele, iar lăcaşul
forma de plan.
În izolarea Pădurenilor, la Cutin, biserica
a păstrat prin veacuri înfăţişarea planimetrică
ce ne preocupă49. Ribiţa, ce cuprinde în arondarea sa satul Ribicioara, aduce, peste veacuri, dovada convieţuirii lăcaşului de piatră, cu
cel din lemn. Ambele monumente înfăţişează
planul în discuţie cu altarul pătrat50.

Sf. Arhangheli din Ungureni (com. Cupşeni);
Onceşti (acum la Muzeul în aer liber din
Sighetul Marmaţiei). Poienile Izei, cu refaceri
din secolul al XVIII-lea, poate aparţine secolului XVII (datarea fiind aceea de pe icoane
(1604). Despre alte biserici, din aceeaşi grupă
tipologică, se păstrează ştirea aducerii lor din
alte aşezări38.
În judeţul Arad cercetătorii constată o
grabă în înlocuirea bătrânelor lăcaşuri de
lemn. La mijlocul secolului al XVIII, se aduce
la cunoştinţă că bisericile din Curtici, Cintei,
Nădab, Şiria, Şiclău, Mişca, erau în stare de
ruină39. Coriolan Petranu deplânge graba înlocuirii lăcaşelor de lemn, fără a le putea
consemna40.
Astfel, în judeţul Arad, mai putem număra trei biserici de lemn, cu planul discutat
mai sus: Secaci, Ciunţeşti şi Poiana (com.
Vârfurile)41. Aflat în fostul district al Ciuciului,
satul Poiana păstrează o încântătoare biserică
de lemn, care nu ştim cum a putut fi omisă
din lista monumentelor, întocmită în 1955. Au
fost duşi în eroare. Lăcaşul a fost socotit
dispărut, în 1932. Se ceruse, de săteni, ajutor
pentru reparaţie, sau aprobare de demolare.
În 1972 a fost restaurat cu ajutorul obştii.
Temelia îi este aşezată direct pe pământ.
Îmbinările pereţilor sunt întărite cu melci
(pene de lemn), iar consolele şi capetele primazelor sunt crestate în trepte. Un luminator
minuscul, semicircular, cu oblon, l-a păstrat pe
decroşul sud. Reţine cele două ancadramente
ale uşilor de intrare, de pe vest şi cel dintre
pronaos şi naos (acestuia dispărându-i pragul
de sus, pentru înălţime), sculptate cu rozete,
cruci piezişe, striuri, dinte de lup, vrej cu
cârcei. Arcul bolţii naosului este decorat pe
aceleaşi motive străbune. În 1932, Comisia
Monumentelor Istorie – Transilvania cerea să
se păstreze de la biserica aceasta: uşile, arcul
bolţii şi xilogravurile (din care nici una nu a
supravieţuit). Valorile lăcaşului sunt de
nepreţuit, el invocând totdeodată mulţimea
semenelor lui, dispărute în vreme.
Întemeietori de sate prin defrişare,
cnezi din Ţara Haţegului şi a Zarandului îşi
marcau, fără îndoială, prezenţa, prin înălţarea
unui lăcaş, făcut în mod firesc din bogatul
material lemnos rezultat. Cnezii aveau dreptul
de a defrişa pădurea după „obiceiul cnezilor şi
în temeiul dreptului cnezial”42. Cnezii au
continuat să construiască în lemn, lăcaşul de
rugă, chiar după prezenţa edificiului de piatră,
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luându-i şi plenul, cândva în decursul secolului
al XIV-lea61.
Monumentele de la Ribiţa, Leşnic, Strei,
Sânta Măria-Orlea, Râu de Mori-Susani62
constituie o zestre inestimabilă pentru istoria
şi arta noastră.
Specialiştii au adus ştiri şi despre alte
obiective. La Nălaţi63 s-au scos la iveală urmele bisericii, cu acest plan, iar la Răchitova, tot
acestora le datorăm ştirile despre ctitoria
Muşineştilor, din prima jumătate a secolului al
XIV-lea64.
Viaţa cnezilor din părţile Bălgradului
(Alba Iulia), reţinute, parţial, de documente
(între 1336-1496) şi-a urmat cursul, de până
atunci, păstrând tradiţiile. Pe cale arheologică
se datează la sfârşitul secolului al XIII-lea –
începutul celui de-al XIV-lea biserica puternicei comunităţi din Bălgrad (Alba Iulia), cu
absida pătrată. Acestui lăcaş, în hramul Sf.
Arhangheli, de tradiţie transilvăneană, îi
alătură Mihai Viteazu, după 1597, ctitoria sa,
de plan triconc, răspândit la sud de munţi, în
marele gând al Voievodului întregitor de
neam, unitatea românească65.
La Zlatna, biserica Adormirea Maicii
Domnului aduce prin secole mărturia activităţii
ctitoriceşti a lui Stanislav Hgavoru, începută
aici în 1424, datorându-i-se partea iniţială şi
de bază a monumentului, meremetisit prin
vreme66.
În Ţara Bihorului, la Hălmagiu, dăinuie
biserica Sf. Nicolae a Voievodului român
Moga, dar inventarul arheologic de la mijlocul
secolului XIV lasă deschisă existenţa unei
biserici anterioare, de lemn sau piatră, în
preajma acesteia67.
La Seghiste, o biserică de piatră, în
mijlocul unui cimitir, a folosit cultului ortodox,
până la 1910, când a fost biruită de o furtună.
A fost cercetată în stare de ruină. Înfăţişa
planul discutat, cu absida pătrată şi avea
pictură, din două etape, prima aparţinând
primei jumătăţi a secolului al XIV-lea, începutul secolului al XV-lea68. Ne mulţumim cu
aceste consemnări. Câte biserici de lemn sau
piatră au dispărut, fără nicio ştire, adesea
pierind aşezările înseşi69.
Spre răsărit de oraşul Turda, urmând
firul apei, ajungem la Tritenii de Jos. Biserica
aşezării a fost ridicată cel mai târziu în secolul
al XVI-lea şi prezintă forma absidei pătrate. La
sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima parte a
secolului XX, se putea vedea aproape de

Judeţul Satu Mare păstrează rare biserici de lemn, neîngăduindu-ne aflarea variantei
tipologice cu absida pătrată. Amintirea mulţimii lăcaşurilor de lemn o păstrează însemnările istorice51.
În sudul Transilvaniei aflăm aceeaşi
situaţie. Printre rarele biserici din Sibiu găsim
la Sângătin una care înfăţişează planul,
respectiv, anterioară anului 1756, cu decoraţia
pictată realizată de popa Ioan de la Răşinari52.
Cauza risipirii bisericilor de lemn din această
zonă este mărturisită la Merghindeal (Sibiu)
astfel „căci ne-am înmulţit, cât sfânta biserică
pe toţi a ne cuprinde nu poate, care sfântă
biserică, şi fără de aceea, prin lungi vremi, în
stare foarte rea şi slabă se află”53.
Prin bogăţia bisericilor de lemn, cu absidă pătrată cunoscută, se contrazice afirmaţia
lui Grigore Ionescu, din studiul de tipologie54,
referitoare la această variantă, pe care o
considera „cu existenţă sporadică”, apariţia sa
fiind urmarea „unor permanente căutări de
soluţii”. Mai apropiat de realitate este Gh.
Curinschi-Vorona, care formulează: „tipul cel
mai vechi pare să aparţină acelor biserici unde
corpului principal, dezvoltat pe plan rectangular i se alipeşte o absidă, ea însăşi de formă
dreptunghiulară”55. Virgil Vătăşianu a susţinut
ideea transpunerii în zid, după modelul în
lemn, a acestei forme străvechi56. În favoarea
acestei variante de plan57, vin rezultatele
cercetărilor arheologice de la Dăbâca, din
cetatea atribuită voievodului Gelu, unde o
biserică din secolele VIII-IX dispare înainte de
sfârşitul secolului al XI-lea, ca şi aceea de la
Ilidia (Caraş Severin)58, dovedesc această
formă arhaică a altarului pătrat.
Săpăturile arheologice de la Streisângeorgiu au surprins momentul în care locul
bisericii de lemn a fost preluat de cel de
piatră, a doua jumătate a secolului al XII-lea,
şi odată cu acesta şi planul59. Monumentul Sf.
Gheorghe din Streisângeorgiu ne-a oferit un
moment crucial în existenţa sa şi nu putem să
nu ne gândim la un alt Sângeorgiu – al
Ciucului, cu istorie asemănătoare, până la o
vreme60.
Hramul bisericii de la Sângeorz este Sf.
Gheorghe, aşezare atestată (prima dată cunoscută) la 1377, mărturiile istorice coborându-i însă vechimea cu peste două secole.
Bisericii de piatră de la Sânpetru, şpaclul
arheologului i-a descoperit înaintaşa din lemn,
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cheile Turzii: „Capella Valahorum de lângă
Hăjdat”, ce data din anul 1417. Ce valenţe
avea, ce plan, nu au reţinut cei ce au văzut-o,
sau n-au fost interesaţi să le comunice70.
Rămânem în jud. Cluj, înaintând spre
est, în zona Călăţelelor. În lista monumentelor
din 1955, la Rogojel era înscrisă (la poziţia
865): „Biserica de lemn”. Ne-am dus să o
cercetăm. Drumul a fost greu, sus în munţi,
pe o ceaţă de o tăiai cu cuţitul, deşi era miezul
zilei. Nu se zărea la un pas. Am strigat, am tot
strigat, mergând orbeşte, până am primit un
răspuns, ne-au auzit nişte săteni. Ne-am
apropiat de ei, săpau o groapă în cimitirul din
preajma bisericii. Surpriză, aceasta era de
piatră. Lăcaşul anterior, de lemn, cu absida
altarului, pătrată, arsese în 1792, acesta de
zid, preluând locul şi planul71. Documentar,
satul Rugojel este menţionat la 1805. Pe
aceeaşi primă menţiune se înrudeşte şi satul
Măguri72. Era vremea când satele din jur,
făceau parte din districtul românesc al
Călăţelelor, cu sediu la Călata Mare. Având

prima atestare din 1263, „Villa Calata”,
aşezarea păstrează numele a doi voievozi
români (pentru anii 1467, 1478), Elias de
Calatha wayoda Wolahalis” şi a fiului său
Mihael73. Aşezarea Ciuleni plătea census
quinquagesimalis, tot voievodului Elie74.
Revenim la biserica mănăstirii de la
Pârâul Doamnei - Topliţa, după ce am cercetat
semenele supravieţuitoare şi rolul de model în
ctitoria de piatră. În estul Transilvaniei ea a
rămas singură de acest tip de plan, dar câte
or mai fi dăinuit, dispărute din vrăjmăşie, sau
după calamităţi naturale. Referitor la
cutremurul din 1838, popa Gheorghe din
Joseni însemna pe filele unei cărţi, că acesta
făcuse mai ales pagube bisericilor româneşti75.
În viaţa românilor transilvăneni76,
biserica de plan dreptunghiular cu altarul
decroşat s-a bucurat de o înaltă preţuire, el
constituind o dovadă a întâietăţii în pământul
străbun, aşa explicându-se şi transpunerea lui
în piatră.
Dr. Ioana CRISTACHE-PANAIT
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Anexă
Biserici cu absidă pătrată

fig.1 – Biserica de la Pârâul Doamnei – Topliţa
(Harghita, Vedere de ansamblu)

fig.2 – Icoană cu reprezentarea Sf. Arhanghelii
Mihail şi Gavril, mijlocul secolului al XVIII-lea,
zugrăvită de Andrei de la Şonfalu (Corneşti)

fig.3 – Strană făcută de Vaidăş Misail
(mijlocul secolului XVIII)
fig.4 – Biserica mănăstirii de la Pârâul Doamnei –
Topliţa. Fragment din tâmplă (mijlocul sec. XVIII)
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fig.5 – Biserica din Sânpetru (Sălaj).
Vedere spre altar

fig.6 – Biserica din Sânpetru.
Decor sculptat pe altar
fig.8 – Biserica din Sânpetru. Consolă

fig.7 – Biserica din Sânpetru.
Ancadramentul intrării

fig.9 – Biserica din Turbuţa (Sălaj).
Înainte de tencuire
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fig.10 – Biserica din Sighetu Silvaniei (Sălaj). Plan

fig.13 – Biserica din Creaca. Ancadramentul intrării

fig.11 – Biserica din Nadiş (Sălaj).
Vedere spre altar

fig.12. – Biserica din Creaca (Sălaj).
Vedere sud-vest

fig.14 – Biserica din Gălpâea (Sălaj). La ea în sat.
Strămutată la Ciucea (Cluj)
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fig.15 – Biserică din Bozna (Sălaj). Vedere nord-est

fig.18 – Biserica din Racâş (Sălaj).
Vedere de ansamblu

fig.16 – Biserica din Bozna. Detaliu console, brâu
median, ancadrament, prispă

fig.17 – Biserica din Zalnoc (Sălaj).
Vedere nord-est

fig.19 – Biserica din Racâş. Detaliu ancadrament
intrării şi stâlp prispă
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fig.23 – Calna (Cluj). Troiţă în drumul bisericii

fig.20 – Biserica din Buza Cătun (Bistriţa-Năsăud).
Vedere sud-est

fig.24 – Biserica din Calna. Vedere sud-vest

fig.21 – Biserica din Dobricel (Bistriţa Năsăud).
Vedere nord-est

fig.22 – Calna (Cluj). Casă tradiţională

fig.25 – Biserica din Cremenea (Cluj).
Vedere de ansamblu

31
www.cimec.ro / www.mncr.ro

Dr. Ioana CRISTACHE-PANAIT

fig.29 – Biserica din Pruneni (Cluj). Altarul

fig.26 – Biserica din Cremena.
Prispă, parţială, la altar

fig.30. Biserica din Chesău (Cluj). Altarul
fig.27. Biserica din Măcău (Cluj).
Vedere de ansamblu

fig.31 – Biserica din Grindeni (Mureş).
Vedere spre altar

fig.28 – Biserica din Aghireşu – Fabricii (Cluj),
adusă de la Dumbrava (Cluj)

fig.32 – Biserica din Păcureni (Mureş).
Ancadramentul intrării din pronaos în naos. Detaliu
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fig.36 – Biserica din Libotin (Maramureş).
Detaliu îmbinări, console, brâu median

fig.33 – Biserica din Păcureni.
Prestolul (masa) altarului

fig.34 – Biserica din Gheja (Mureş), strămutată la
Găbud (Alba). Detaliu din ancadramentul intrării

fig.37 – Biserica din Săliştea de Sus –
a Nistoreştilor. Ansamblu

fig.35 – Biserica Sf. Gheorghe din Şpălnaca (Alba).
Ansamblu
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fig.38 – Biserica din Onceşti (Maramureş), strămutată în Muzeul în aer liber din Sighet

fig.39 – Biserica din Botiza (Maramureş).
Vedere nord-vest

fig.40 – Biserica din Botiza.
Ancadramentul intrării. Detaliu
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fig.41 – Biserica din Secaci (Arad)

fig.44 – Biserica din Poiana. Detaliu din
ancadramentul pronaos – naos

fig.42 – Biserica din Ciunteşti (Arad).
Vedere spre altar

fig.43 – Biserica din Poiana (comuna Vârfurile –
Arad). Îmbinări, luminator cu oblon

fig.45 – Biserica din Bârsăul Mare (Sălaj). Plan de
interferenţă: altar pătrat, pronaos poligonal
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fig.46 – Biserica din Hărţăgani (Hunedoara). Planul
fig.49 – Biserica din Ribicioara. Console

fig.47 – Biserica din Hărţăgani. Detaliu console

fig.50 – Biserica din Ribicioara. Fragment din
ancadramentul intrării, refolosit la portiţa prispei

fig.51 – Biserica din Sângătin (Sibiu).
Vedere nord-est

fig.48 – Biserica din Ribicioara (Hunedoara)
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fig.52 – Alba Iulia. Planul lui Visconti în care apar bisericile româneşti – cea străveche, cu altar pătrat, şi cea
ctitorită de Mihai Viteazu, pentru Mitropolia Bălgradului, de tip triconc

fig.53 – Biserică din Rogojel (Cluj).
Biserică de zid, cu altarul pătrat,
preluat de la înaintaşa de lemn
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