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MONUMENTUL DE ARHITECTURA POPULABA
DIN DARMANEŞTI - BACAU
de DORINEL !CHIM

VI8Jea Tlrobuşu:lui împreună cu arfluenţi i săi, cu munţili şi pădurile
de oon.ifere formează o zonă etnografică a�e cărei localităţi sint pline
de istorie şi de legendă. Trotuşenii au inrtNit in istorie nu numai prin
faptele � vitejie de 10a.re au dat dovadă in repetla'te rindluiri in lupta
im:potJiirwt duşmaniilor năvălil1:1ori �i ootropi1ori. In .răgtamll şi liniştea oe
se ra:şternea după ne1umă1'18te Zlbuciumări, oamenii focului erau wstiţl
crescăfuri de vite şi păstori, Bg["icul1:ori, lucrărtlari 1a pădJure şi pricepuţi
meş.teri lelillll8ri , o1a.ri şi fierari.
Dar cel mai CUll'lOSCUot �teşug, la îndelllld na fiecăruia mn:tJre locui
tori era arta de a clădi din bîrne groase oase, şopruri, po!I"ţi şi alte
anexe gospod�ti, care se mai intilnesc şi astăzi in satele dinrtre mun
ţii T.arcăJu1ui şi Ciucului.
Puţine sint monumentele istorice din lemn oare au scăpa.Jt de f.ră
minlf.ările ş i evenimenJtele istorice care s-au precipittat in această :ronă
mai mult ca în alte păr.ţi. UnJUl din !Clcestea este şi biserica din lemn ,
clădită de meşterii lemn:ari ai satului, în anul 1 808, in vatra Boiştii,
cătun al Dărmăneş.tiului. Localitatea �i adjudecă n umele legendar de
la un anruane Dărma.n, ·căpitan al lui Şte11an cel Mare. Satul este situat
de-a l'Wlgul ptriului Uz, in imedi·ata apropiere de v�.re a acestuia in

Trobuş.

In ·aceste loouri a veni·t lliaş vodă, la 1434, cu ajutor de la re
gele V.ladi&Lav, ca să răstoarne pe lfmttele său Ştefan vodă, dar fiind bă

tut de cesta,

s-\Cl rebras in

fugă: peste hotare 1 .

Un document din 20 martie 1602 ne dă d.n.formaţii despre vătaful
Ursul din Dărntăneşti IŞi oltlţi săteni oare adeveresc că s-a vîndut o parte
din lllMŞila satul·Ui ou wd de moari, curătlllră şi poieni din pădure cu 350

p.

1 Ortensia Racoviţă, Dicţionarul geografic al ;u.deţului Bacău, Bucureşti, 18115,

252.
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zloţi rtătirăşti 2• Simion Movi'li, prin.'tlr-un document din 28 ian. 1607 fn.
tăTeşte ooeasl;ă Wnlzare 3.

lnoă din timpul lui [eremia Movi'lă (1601-1606) străjerii din Dăr
măneşti şi Oprişăni făceau de sflmjă la: g.raniţă ou ţaM 'UilglllreaSOă, iar
pe vremea lrui Matei BiaLsalrab aceştia ICM!Ia.U de l:a domnie sarcina "să pă

zească plaiurile de hoţi şi de oameni răi şi de oameni birnici, să nu
treacă tn ţa;a ungurească" '·
Constantin Movilă 'in.tăreşlte strănepoţilor iui IwmU; stăptnirea mai
mul1lolr sate prinrbre care şi Dănnăneşti, deoarece şi-au pieroiiJit privile

eu veni•t Mli:hfai voevod în ţm1a. noastră cu Unguri şi cu Mun
�i ou toată oastee. lui" s.
Un document emis la Suceava, intre 1 623-1627, vorbeşre despre
împăTţirea şi vinzarea ocinilor din Solonţ şi Comăneşti şi a patra parte
din Dărmă.neşti 6 , Dintr-un z,apis dat la Tro1ru!ş, la 7 februarie 1632, re
zultă o al:tă vi� a unei părţi die ocină din satUl DănmlăJneşti oare cu
prindea "şi moşie din vatra satului şi din cîmpie şi dintr-apă cu loc de
giile "cind
teni

moară şi din pădure şi din curăturt şi cu tot venitul" 7.
Ln:tli"ocit cetăţenii din Dănnăn�, oa oşi oei din Comăneşti, insărci
naţi cu pam potecilor de căJtlre Grilgore al II-lea se pling că li se ia vamă
cind aduc "căte un vas de vin din gios, sau viti cănd s-au trecut tn Tara
Ungurească", :acesta porunceşte pi.rcă1abHor de Bacău : " ...să daţ pace de
podvoz, şi nici cu alte beilicurt, nici cu altele să nu. fie supăTaţ... Nici cai
de olac de la dinşii să nu li se ia pentru că ei sînt de triaba şi de paza
poticilor" a.
ln Recensemintele populaţiei Moldovei din anii 1 772, 1 773 şi 1 774
satul Dălmăneşti apare oa f.iinld răj'ă(şoesc, ou 104 case, din oare 87 birnice
şi 1 7 srutite de birr 9.

Condica liuzilor nu in�egiSbrează pentru �nceputnl!l veacu'lui XIX bir
nidi din Dănnăn�ti , aoeş:bia fiind souljilţi in'trudt satul a.'JlBirtinea schi
tului Lalpoş.
Patru cărţi ale diwnulrud, purtind daba 1 807, �ntăresc stăpinirea

logofătului Coobachi Ghica asuprn moşiilor Oomăneşti, Dărmăneşti, M&?
oaşu şi Brnotuleşti to. In prima. jumătate a secolului XIX II"ăozeşii din
Dă.rmăneşii se ală1ruiră celor din Comă'nEWti în lupba pentru menţinerea
proprietăţii r�i, opunindu-5e tendl:nţlelor boierilor ghiruleşti oare
voirau să le ia pămillJburHe cu de-a sila spre a-şi rotunji moşiile.
2 Catalogul Documentelor Moldoveneşti, Bucureşti, voi. 1, 1957, nr. 1 123.
3 Ibidem, nr. 1304.
4 N. Iorga, Studii şi documente privind istoria Rom4niei, vol. 10, p. 120.
5 Documente privind istoria României, voi. I I, Bucureşti, 1953, nr. 262.
6 Catalogul Documentelor Moldoveneşti, Bucureşti, 1959, I l , nr. 183.
7 Do cume nta Romaniae Historica, Bucureşti, 1971, voi. XXI, nr.7.
8 N. I orga , op. clt., voi. VI, pp. 209, 211.
9 Mold<Jva dtn epoca fuedalismu!ui, voi. II, partea a Il-a, Editura Ştiinţa, Chi
şinău, 1975. p. 318.
10 Th. Codrescu, Urtcaru., voi. VI, p. 274
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In harta ·rusă din anul 1 835 sa1ml Dăa"'Ilăneşti iigurează oa avind un
n\l.IIl&' de 299 oase 11• In talllul 1 842 sa1Jul Dălrmăn�ti, alături de Comă
n:re�ti şi Do.fflean!Cl!, 'slint � pe; lttimp de 5 ani de către căminarul
Spiridon Pandele cu 227.000 lei anua:I.
La sfîlrşi'bu.l vea'Clllui trecult looali.tatea avea 6 1 8 flami:li i ou 2.723 de
suflete 12 .A.stăzJi comuna Dărnlăneşti are o popuJaţie de .peste douăspre
zece mii loou:i.to.ri in cele 6 sate roomponente, Baiştea fi i n d un cătun al
centrului de reşedinţă.
•

..

..

'

Ţinînd cont de specificul -oonei etn.ogm]ioe din oare fooe parle, Paul
Petrescu a îooadret bisericile de pe Valea Trotuşu!W inbr-'0 grupă
apa!I't:e 13,
MonumenJtru:l istolric din Baişrea-Dărmăneşti (Fig. 1 a) 1dastează după
cuan rezul tă din inscriptia de deasupra uşii de .Ja intrare, din anul 1 808,
iunie (Fig. 1 h).
Ridicatt de lTlleiŞ'terii s-atrulrui, din lemn de stej.aJr, din imediata apro
�. de .La punobul nU!Ill!i1: "Măgurice", mol1fUIT1entul s-a păstro:t pînă
astăzi oa o verita!bi1lă operă de IClThiibootlu!ră popttl.ară. Timp de peste 1 70
ani lăcaşul a !fost folosit, fără lintrerupere, :pentru oficierea slujbelor

reliJgioase, dlar şi oo b.iserioă de cim!iitilr.
·Dm punct de vedere p1arrimetnic oonsilrucţia aparţine tflipului tri1o
bat, destul de ii'ăspîndit ·în MoLdova (44 de lăcaşuri) 1\ ou două abside la
terele şi l8lbsida al� pentagmmJ.ă . PJ.anul iniţial a slllferitt modificări
ullterioare, izv!orlte diln neoesitta.bea măririi spaţiulUi dnteaior oare deve
nise neîncăpător. Astfel, in anul 1884 s-a 'lung �t cu 5 , 8 0 m (Fig. 2). tn
mml 1932 i s....a: .adăugart: pridvorul Îil!Chis, pe lalbura din sud. O ultimă
modi.Jfioare a fost efecltlla!tă IÎn ailfl.ll. 1 948 clnJd IB: fost ocopeai:llă cu oşindrilă
şi s-a mu1lat scara ca:re dn.ooea 'la clopotniţă, di n naos, ·în prMvor.
Alte lucrălri de întreţinere ale monumentului a.u avut loc în iulie
1 979 cind a fosrt înloouliită d�eaua veche cu una nouă. Lucrările au
fost exooutJalte de meş1lerii looa:lnici : V·asile ·Chiţurlea (sbrănepotul lui
lli:e ChiVUa-lea OCllre a lucmt la construirea bisericii}, Hamparu I. V·asile
(chiuar şi dristar), Gheorghe şi Vasile Păduraru, Gheorghe Cojocea, Va
sile Murinlşu şi 18l.ţi lemnari pnioepuţi din sat.
In memoria 1ocalln.icilor se mad păStrează inJOă numele arelm lern
nar oare a fost Ion ll.ie ChiţUJrlea, poate cel mm pri.cepUJt meşller din sat
de la itnooputul seool'Ul.ui XIX, căa'ma obştea i-e la<lClr'diat toată incre
derea � a ridic.a: li'ntnJI i}Xl'lllenirea. numelui IŞi noeem!Ului săJU acest

1� de cult.

11 C. C. GiurAscu, Principatele Rom4ne la fnceputul 1ecolulu tol XIX-lea, Edi
ţificA, Bucureşti, 1957, p. 213.
12 Ortensia Racoviţă, op. cit., p. 251.
13 Paul Petrescu, Arhitectura ţ4r4nea�c4 de lemn din Rom4nta, Ed. Meri
diane, 1974, p. 45.
14 Ioana-Cristache Panait şi Titu Ellan, Bisericile de lemn din Moldovca, In
,,Buletinul monumentelor istorice", anul XLI, nr. 2, 1972, p. 45 ; V. VAtAşianu, Con
tribuţii la cunoc�fterea bisericilor de lemn !Un Moldova, Cluj, 1931.
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Des:igtllr că rnonUllln
le tul de

a.rhLtectt.ri populară religioasă I1'U

este

TrotULŞ. Acestuia i se mai acllaugă şi cele din La
poş, Plopu, Ptmlea....Căiiuţi, Dumbmva-Gura Văii, Po.iJana Uzrului �i alteWe.
Ce l di!Il urm ă a fost strămutat în Dărn1ăneşti cu ocazia amenajării lacu
lui de ·acuanul:are.
Monumenillele de rarhHectuTă popu]Jară, puţi!Ile la num.ă!r 1n compa
mţie cu cele oare au existat aici în ultimele două veaiOUiri, au supre
vieţuit de pe mma evenianentJelar istorice oare s-at precipitat aici, pe
Vlalea Thotuşululi, fUnd mai numeroase şi ou o mai mare intensi1ate de
cit în alte părţi ale MioMoovei. Oaldru.1 llli8itUMl in '08fi"e se însariu, po
ziţia lor mai retrasă faţă de principala arteră de circulaţie, ce unea
Trnnsihnania cu Moldova oe:ie-e l'llllgiUl Tro'butşul'll!i. , a determintEIIt oa din
zecile de rnon umente de lemn exilsten1Je aici .lJa începutul secolului XX
să se păstlrere pînă !aStăzi doar ceLe ascunse sau pitite pe după munţi şi
printre wborii secu:lari.
Pe VIBilea TrotuşulJUi şi a aflu'ienţilor aoestom păd'Urea oobom pină
in preajma satelor, w casele şi bisericile se dădeau IOU lemn de pe
loc. Schiturile şi sihăstl'iile, de la Buciumi�tefEIIIl cel Mare, Pralea
Căduţi, Oapota-Gu.oo Vă!ii, Asău, Bră'beŞti şi Măg'UM Ocneti erau majo
"
I1HJabea "·dlumbe din lbirne 15.
Anterior datei JJa. oare apare mOilJUl11Jentul de arhitectură de La
Boiştea-Dărmăneşti existla, după mărtn.Jrii'1e lui Grigore Tăbăooru, o alJtă
bisedoă de lemn oonstruită in ta.nul 1 734 16. In anul 1 932 pe V'alea Trotu
şulrui ei18JU se:mnaJate peste treizeci de bis ernci din lemn 17.
Stilul de construcţie, elementele decorative sculptate all"tistic, au fă
cut oa biserica să fie oonsemnattă oa monument istoric încă din anul
1 936, cînd em menţionată oa avind o stare de oonsetrv'aii'e mediocră 18.
Bi.seriJoa este oons1lruită din lemn masiv de sbe}ar în cununi orizon
tale, încheil3lbe în frînghiu, tehn.iiCă asemănă'boore cu ooa ounoscută sub
denumirea de loogă ciroulJaţie "coocLa mdunicii". Tehnica incheieturii
,.in frmghiu" o ·SUIOoede pe cea mai veoche denumită in "cheutori", int'îl
nit ă la oonstrucţ.ai oaselor şi anexelor gospodăreşti din rona Trotuş.
In 'cadrul sistemului unitar de construcţie �i rarhibeoctură a lemnului între
arhi1Jecturn laică şi cea religioasă există o legătură indisolJUbilrA. Elemen
tele de construcţie �i rtehniloa, ooumuba.be de secole Îiil cadrul construc
ţiilor de case ţărăn•eşti, au fost folosite de meşterii lemnari la bisericile
de lemn d'in oobele moldoveneşti.
T'emelia CO!Ilstrucţiei, Î!l1altă de 0,40 m, este din piatră de riu, iar la
uULma reparaţ ie, a fost cimentată în exterior. Pe temeH·e este aşezată
talpfl de stejm �ncheilată "'Îlll lfrlnghiu", denlllrn ill"ea :fiiind întilrrirtlă şi La
OOLSă, grajd şi alte ICIIle
l JOO gospodăreşti. Ple 1lallpă sint ditSpuse bîrnele de
stejar cioplite in patru mUJOh.ii, avînd secţi•llOO
lll
ldlrepbunghiu'lmă. Dispu
nerea bLrnelor '1lll'IIl1leaZă planul ,tJriJ.obat al lbiserndi, cu două aibside laun uni•oat pentru 'ron.a

15 C. Bobulescu, Sihilstrfi şi schtturi de pe valea Trotuşuluf, Bucureşti, 1946.
Grigore Tabacaru, Bisericile Bacdului ,nr. 6-7, Bacău, 1932, p. 35.

16

17 Ibidem.
18 Anuarul Eparhiei Romanului, Bucureşti, 1936, p. 169.
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terale, pentagonale şi cea ta aataru.Iui de �i ifonnă . Dacă forma
rotunJdă a absidiei alJtarului l8lre JJa ori:gtin.e biseriJOa din nn.rlel� împletite,
aibsidele liCllterale apa�r in secolul XVIII prin prel'IJJarea de către meşterii
popul.ari m.Okioveni ta I3JOeS1:or elemenrte din arhltectum religioasă de zid.
Oele zece terunllmi orioonibcrle dare se supmpun peste temelie formează ele
vatna pereţi'lar pînă la oaroperi.ş.

In pa!11m superioa.rră ta celor trei �bside pentagonale, ultimile trei
rinduri de bîrne se prel� in oonsole în inife:rior şi [n exterior cu fi
guri de capete de oa:l stdlWa.tte, denum:irt:e looal conzori. Efectul artistic
a'l oSICeS'OOir elemente de 31I"mteciură populară sporeşte datorită aifrontării
perechilor de cai ca urmare a prelungirii laturilor 1 , 3, 5, ce intersec
tează prelungirile laturilor '2 şi 4 (fig. 3).
La j'U1Ilălba'tea 1nălţimii pereţilor, pe lungimea bÎirn.elor este tăiat în
lemn, in relief, briul, element comun pen.tml majoriltatea construcţiilor
de .acest :tip din ţară. A'Vind la incepll'turile îndepărtlate un rai pr'aclic.
acela de a lega conSJt.nreţia la m ij loc, spre a-i da un p1us de rezisrtenţ.ă,
briul sau funila, cunoscută şi sulb n'llmele de tarsadă, avea să răanină
oa un principa:l element decomtiv penrtlru bisericile d e lemn româneşti.
Mon'U1IlenJ1:ul de la Boi�tea seamănă in ceea ce priveşte 'PLanianetria
ou biserli.ICi'le de lemn din Dregom:işti -Vaslui, Bi002Jltl Aordelean-Neamţ,
Pogleţ...Qor1basca şi RU5ăeşti-Poduri .
Acoperişul bisericii este executat in patru ape, cu muchiile rotun.
j�e, sprijin)t pe căpriori, oare sint prinşi de grinzi în cuie de lemn .
La ultima mvelire şind!rila a fost bătbută in ,.solzi de peşte", oa şi în arhi
tectura laică . Cît priveşte cele două 181ooide laterale, acoperi�ul este uşo1·
suprajsnălţat, ceea oe face oa "tapele" să fie boanlbai!Je, mălrind efectul ar
tistic al monumentul'll!i . Aroperişrul �Bre patru cruci din fier, plooaie cîte
una deasupra altarului, pronOOISU lui, pridvorului lŞi rtunntlu i clopotniţă.
Deasupra pronaosului se află 1turnul cu bază părtlrată, 'baicon deschis
pe cele patru latwi şi acoperişul .piremidal care adăposteşte cele trei
clopote de mărimi diferite . Pe cel mad mic se poate ci ti inscripţia "anul
1814.28.1". AmplJasarea 'turnului clopotniţă deasupre pronasului este o
exce pţi e, deoarece 1a bi!Sericile moldoveneşti, in general, acesta este si
tuat deasupra naosulrui.
Pridvorul de ,La in<trare '(5iftu1CIIt pe latura de sud lŞi ron Sibruit in anul
1924) are acoperi1şul in do uă 181pe ·ş i se sprij ină pe �acoperi'Şul biseridi cu
oare se uneşte. Avind ca scop tadăpootdr1ea intrălrii în biserică, 1acesta se
aseamă-nă ou pridvorul sau cewdac ul casei moMoveneşti, întîlnit foarte
frecvent la casele ou plan simetric 'Şi tindă centrală din satele Moldovei .
In inif;erior, absideJ.e latemle ooăposbesc :fiieoare cite run analoghion,
ounOOCUJt oşi sub numeile de tetrepod, confecţionat din lem n. In partea
superioarii la.trurile pentagarua.J.e CBil'1e se i ntrebaie ICU Latura absidei se pre
lungesc în conzori de fonna oapebeloc de cai, IB.OOmămător e:x,terioareloc
(Filg. 3 .b). Bolta absidelor 1}iatJemle are forma de jumă'tla:te de cupolă, s:bră
punsă de ,guinda llongi-tlurlina:lă a niOOSulud, sub formă de aroadă . cu or
namente executate �n otăietUJră, pe muciJii .
Bolltla serniiCilindrică a naowlui se prel'I.LllgeŞbe în prolliOOS şi ÎllSţft
altar, unde se uneşte cu 'bolta pentagona lă a ahsid ei . Aceasta a fost
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C'Onstruită la ultima restaUI'IaT'e din scinduri î nchei ate in falt. In paa1tea
dinspre pronaos, se află IOalfoasul din scîndură, suspendat pe stilpi, con
struit odată cu prelUIIllgirea pronaooUilllli . Cafasul este iimitalt de un grilaj
ou zăbrele ('intocmai cu cel :întîLnit .118 tiJrna� prispei !SalU a ceroacului)

şi este deoornlt priin. 'bra!fomj.

La par.IJea �B�dăugată a pronamului se află de �aSemenea o bol tă cu
ce se .intilnesc •in plin cinwu. Pr.elungirea
pronaosului se delimitează dJe pronaosul iniţioai pi1i.n trei stilpi orruamen
taţi prim f<mmele tăăeturilar, a'VIÎlltd �ol de a susţine o arcadă in trei
rozete, dinbre care cea din mijloc prezintă moti vul soarelui.

bazo.a o C:bogoillală cu nrervwi

.anJOOd.Nimen:tul in partea s.uperioa:ră sub forma
tăi:eburi. rotunj�rbe, OOJre susţi n două rozete ce au de o paTite şi de
alta dăltuită dnscripţi.a. "letî 1 808 iunie 1 5". Cele două părţi laterole a.le
anoarlmmentului :�i sînt sculpllate :identic. ne 1a iumătate in sus se
di� ting trei registre verticale de oma:menrbe sculpba!te oare se 13S·oornănă
cu rnmuri de oopatc stilizat, ou :Drunze· dJ'epte. furtea inferiooa-ă este oc
namen tat ă cu 6 regist1'1e orizontale de cercuri oare prin in.bretă.ier� for
mează şiruri de ochiuri. La �ă se intilnesc llllO tivelJe spill'8lei �i coarnele
ber>beaulu'i {Fig. 1 b). Feron�ia originală de la •uşă a fost executaJtă de
către fierarul Sl3ltului care a lucrat şi oelelailte piese metalice ale COJl
Uşa de la intrare oatre

a două

strucţiei.

Biserica de �emn ldi.n Dă:IunlăineŞ'ti, !la rel 10a .şi celelalte biserici de
lemn din Moldo w , nu are pictuoo dimec'tă pe pereţi în inrt:erior. Ca.tape
t.easma originală din lemn d� tei datează din <aooetaiŞi perioadă cu bise
rica, iar icoanele care o oompun au formă de medlalioane 1nsorise in cele
brei re�stre (Filg. 4). Pictura este bine iongrijită, cu COillbururi'le precise
a!le personajelor, iM 1a ·81Ul1"0e
0l le sfinţilor !Şi unele veşm:inlfle este folo
sită pulberea de mlll'.
Majorltaooa iooanelor s1nt picbate pe lemn IŞi cu excepţia celor de
pe �ile impărăbeşti, dil800«'l.� !Şi cea a hramului bisericii oare datează
de 1a ·inceputul seco'l!Ului XIX, toote celelalte sint de .lJa sfinşitul veacu
lui XIX.

In pronoos se mai găsesc şi lbrei iooane pictarbe pe pînză : Moartea
Mintuitorului, Izgonirea din rai şi Judecata de apoi. Dintre aoestea se

reiJl!Wcă ultima, da1Jorit ă celor două registre ale compoziţiei şi anwne
"Judeoota de apoi" in partea de sus şi "Chin'lll·l'i le i<adu'l:ui" în par.tJea de
jos. Este de men ţiOimt faptul că această icoan ă nu se mai i:nltîLneşte J.a
celelalte biserici din zon ă, fi i n d o <rari1tabe pentru bisericile de iemn
din ren<brul Moldovei.
Biserica mJai ·posed ă o zesbre de oante V·eche Tomânească de la in
oeputuJ seooluliui XIX ; trei cărţi sint din secolul XVIII : Penticostar

(1 743), Molitvenic ·(1784) şi Catav asier <(1793).
Ca val•oare documenrtară privind arhitectrum e poci i , merită să
ţionăm cele două chivoturi d in lemn, datate 1 803, aVind fotma
oase in :m'inilaturi..
nul

men
lllilor

In !biserică se ma:i păstrează pameirucul triptic ooare datează din a
1807. Pe par.tea exterloa.Tă se pot desluşi silWetele pidlate a două
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personaj e .bilb1ice. După cum rezWtă şi di n cuprinsuil titlului Pomelni
cul ctitorilor (F1i·g . 4 b) scris cu Hiere cltiriliJoe, avem de a face cu o cti
torie colectivă 'la oare i8J.ă1JUri de leromonahul Isai1a şi Ereu Ion sint fln
şioote pes te 70 de nume mre şi-'alll adus oonltribuţia la construirea lloa
şului, repreZJe!!Ytind •aproiape tot satul.

Prinţul Ştilflbei, ca .mare proprietar de pămînturi şi pădUTi de pe
aceste locuri, a ţinut să-şi scrie şi el nrumele .printre ctitorii bisericii,
cLar iniSieil'lJ1Ialrea este rnu:l.t mai tîrzie, execurt:.ată cu IO!lii100tere iatine, prin
tre rindru.rile scriise în oh.ilrilică , ceea ce ii dă o notă de samaWilnicie

d:in partea celor re I3IIJ. scris-o.
Intocmai oa 1a interioarele looudntelor ţărăneşti, sătenii au împodo
bit naosUil şi al�l cu covoa:re şi lăiceTe :populare, iar in jllll"Ul iooa
nelar şi pe mesele de ICU.lt din lemn, au pus aştergare şi feţe d e mese
bătJ:ineşti , ţăsă1lulri cu lai"gă răspîndire în ronă. Aceste textHe de inte
rloor l8lU o O'l"..ll8meel tlaţie geometrică sobre şi o �mă crom181tică redusă.

Merită să .amintim dintre ele covorul cu policandru, la care hexagonru:J.,
motiwle cirli,gru.liui şi coarnele bez;becului se repetă pe <toată S't.l'pNI.'feţa
�esăturii . Deasupm lui atîrnă din boll1la rcilindrică adevăJmt'U:l polimndru.,
incărdat cu lumim, a!l cărui <"hip paii'lCă se ogllindeşte pe ruprefaţa covo
rului, runde, ooesta este transpus intt'-o sulbti!lă stUimre de că.tJre area
toarea populwă (Fig.

5

a).

ln paor.tea dreaptă a cuM;ii , de cum intri pe poartă, alătw-i de bise
rică, ose întîlneşte o .construcţie joasă, fără pereţi, cu 181C0peri!? in două
ape, oare se spri jin ă pe ni'Şte stîlpi de SIUSţinere. A'CeaSta este şura bise 
ricii, prevă•z,ută cu .mese ltungi, in care �n zirua hramului bisericii şi la
zioo ·pomenirii morţilor, localnicii în'Şirii bucatele .tJmdiţiOIIle
lal aduse !n
coşuri 'Şi ştei"g18.re, spre a le da de pom181nă celor prezenţi, pentru porne
nilrea marţi1ar."

Pe-ntru a nu face o d!i.soordlanţă cu oohit!ect'li:Nl satul'l.rl, ale cărui porţi
din -lemn dovedesc măiestrie in preiucrarea artistică a lemnUlui, looa:l
nicii au ridioat o poai'Ită mare din �emn (Fig. 5 b). Oei <trei stilpi din
stejar sînt omamen;taţi identic. Compoziţia omtaanen.tală pe verllicală este
trîntă la jumătatea st:Hpu]ui de rtJrei prnguri rel'itefate. ·Partea de jos �
ca chenar motivul scăriţa, !pi'Opriu zonei � IŞi două diagonale oare
se 1În1hrettlaie in formă de X. Golltmile l8oCleS1luioa !Sint 'Wl1plu'be de o II''O'Zetă in
par!tiea superioaa"ă, frunze !Şi dorohini de poame. Regisltrul wperi()lf' are

'UŞOII" reliefa.ţi. Cei doi st11pi apro
piaţi Oare delimnează locul pentru porttiţă sint 'Ulliţi de o cunună oare
are pe ma:nginea scu1ptată .in :relief funia. Poarta, a1e cărei atribuţii erau
şi oacelea de a păzi de dtihUJii rele şi stihii gospodăria, iiŞi exercită acest
rol şi in oaz,ul oamplasălrii la i!llltmrea dn C'Uil11lea 'bisericii.
Sistemul � con._
qjjruoţie a monumentUl'Ui istoric din Dărnlăn�i

semnul oOrucii inoadnat între doi oollaci

Bacău llii'Ilează
l
Jănia an-hitleotwi.i populare ; ornwnen'baţi.la exterioară {fu
niJa, caii), precu!m şi cea interiooră (uşa, stilpii şi aroadele), conferă mo 
n•wnenibului o inedlJtă oten'tă de a'Uitellltic şi or:igjlnlal:i!ta.te. Meşterii de la

i.ruleputul. ovea:culllil t:rec'llt

oo

ridicat 1a ragn de monument 1311'1t'istlc bise-
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rlJCa din satul lor, fiind buni cunoscători ai tehnicilor de prelucrare şi

i nfrwnuseţlare a lemnu1ui.

Oontinuatorl ai vechilar 1madiţii in arba prelucrării lemnului,
boişbe.nii ridi!Oă şi astăzi oase frumoase din ·bîrne şi LSClilptea!Ză porţi mă
reţe din lemn . Poe cun'1.llna aoestom, deasuprn ionbrării, la loc de cinste,
sint dăltui!te anul <Construirii porţii, alătu ri de numele şi prenU1I11ele gos
podarului, o adevămtă ca'I"te de vi·zi1ă 13 locut!JorHor din Bo�tea şi Dăr
măneşti-Bacău.

LE MONUMENT D' ARCHITECTURE POPULAIRE

DE DARMANEŞTI - BACAU
Resume

Sur la valee de Trotuş, au confluent de l'Uz avec le Trotuş, se trouve la loca
lite de Dărmăneşti. Ici, les menuisiers du commencement du XIX-e siecle ont bâti
des poutres une belle eglise, declaree depuis 1936 monument historique. Apres une
courte presentation de l'evolution historique de village Dărmăneşti du distri ct Ba
cău, il traite au point de vue monographique l'eglase en bois du hamcau Boiştea
Dărmineşti .
L'eglise a ete construite le 15 juine 1803 par les paysans, artisans loca l s , men
tionnes et dans le comrnemoratoire garde jusqu'au presant.
Ayant un plan trilobe avec des absides pentagonales, le monument E'St unc
oeuvre artistique, de facture popul aire. Les elementes d'interpretation artistique on
les rencotre sur l'enca.drement de la porte de 1 ' entree, sur le prolongement des pou
tres de la partie superieure des absides lat.erales en interieur et en exterieur, sur les
piliers et sur la oorde qui contourne le monument.
Le systheme de la jolnture des poutres, les elemen ts de constl'uct ion est le
style , et paysan, rencontre chez les maison construites en poutres dans la zone de
Trotuş.
Une valeur particuliere ont les trois peintures sur toile et les peintu.res sur
bois aux siyets bibliques gui son aussi ancicnne comme l'eglise.
Continuant la tradition dans l'art de l'usinage du bois les artisans du village
Dărmineşti oonstruisent aujou rd'hui aussi de belles maisons en poutre et sculptent
des portes cocheres en bois qui portent leurs noms.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 a) Le monument historique de Dărmăneşti - Bacău
Fig. 2 Le plan et l'elevation du monument de Dărmăneşti.

b) La porte de l'entrec.

Fi g . 3 a) L'abside (exterieur) de l'eglise Dărmăneşti b) L'abside laterale (interieur).
Fig. 4 a) Liconostas de l'eglise Dărmăneşti - Bacău b) Le comrnemora.toire des
fondateurs.
Fig. 5 a) Tapis avec candelabre de l'eglise Dărmăneşti b) Porte cochere en bois a
l'eglise Dărmăneşti.
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Fig. 2 Planul şi elcvaţia
monumcntului din / Dărmănc�ti
- Bacău.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

a

Fig. 3 a) Absi da laterală (exterior) a bisericii Dărmăneşti - Bacău b) Asida late
rală (interior).
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Fig. 4 a) Catapeteasma bisericii Dărmăneşti - Bacău b) Pomelnicul ctitorilor.
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Fig. 5 a) Covor cu policandru din biserica Dărmăneşti
lemn la Biserica Dărmăneşti - Bacău.
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Bacău b) Poartă din

