MONUMENTUL DE ARHITECTURA POPULARA
DE LA RACHITOASA - BACAU
de DOR!NEL

ICH!K

Pe valea Zeletinulu i, acolo unde altădată locurile
erau acoperite de răchiţi, iar pădurile coborau pînă in lunea piriului
două sate aveau să poarte toponimele semnificative de Răchiti.ş şi
mai tirziu, de Răchitoasa.
Atestat documentar pentru prima dată la 2 1 decembrie 1452 in
'
timpul domniei lui Alexăndrel vodă, satul Răchitiş apare alături de
satele Oprişeşti şi Cima, pe Zeletin, ca fiind lntărite lui Trişor şi
fratelui său, Tador, fiii lui Şandru de la Iucaş '· Răchitişul este pomenit
intre satele coboritorilor din Laslău Globnicul, intre care sint şi Toader
Iucaş şi urmaşii lui Petru Iucaş, in uricul din 22 ianuarie 1 495, cind
Ştefan cel Mare le întăreşte stăpînirea acestora 2.
Satul Răchitoasa apare intr-un document dat la 1 5 aprilie 1607,
de Simion Movilă, voievodul Moldovei, care întăreşte> părintelui
Anastasie, episcopul Romanului, o prisacă cu 60 de stupi şi cu livezi
din acest sat, danie făcută de Ion monahul şi fraţii săi
este
întărită pe :rind ele către voievozii Moldovei Ştefan Tomşa la 14 mai
1 6 1 3 \ Radu Mihnea la 2 8 decembrie 1 6 1 6 5, Gheorghe Ştefan la 2
i anuarie 1 6 5 5 6 ,
Răchitişul şi Răch;tqasa erau două sate învecinate după cum rezultă
ş i dintr-un document de vinzare din 15 aprilie 1 662, cind Moiseiu,
feciorul lui Grozav din Răchitiş, vinde lui Durnitraşcu vornicul jumă
t ate de bătrîn din Răchitiş şi din Răchitoasa pe Zeletin, din cimp, din
păd ure, cu săpături, cu finaţ şi cu loc de moară, cu 8 gal beni , iar fratele
.
său, Toma, vinde, cu 1 2 zloţi, parte a Boldii din Răchitiş şi Răchttoasa :
de !lSemenea, Toader, feciorul lui Ilie Pobricu din Răchitoasa, vinde doua
pămînturi ale lui Gheorghe cu doi lei 7.
La 1 1 octombrie 1 6 30 Moise Movilă voievod întăreşte lui
traşcu, vornic de gloată,
n loc de prisacă din satul Răch itoasa , danie

altul;

3, Dania

Dumi

,;

Mart\ Jaşi, 1932, v o i . II, p. 435.
� D.R.H., A, III, n r . 172.
3 C.D.M., 1. nr. 1 320.
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nr.
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6 C.D.M., I I I , nr. 1 1 2 .
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de la Yirnava din Răchi tiş Miftode şi
alţii • A eaş i. da
Şi <:le Va'si!e Lupu la 22 'martie
lmp��� u ni e es te ln tă .
�'lchitiş, cumpărate de la aceeaşi 1 636
Virn ava cu 3 � z ta P?rte din S::;:;]
l� I de ar
\ asile Lupu porunceşte la 27 iunie 1 634
gint •
Vasil
e�etm , spătăr
SRBrta, să dea lui Toma din Răchitoasaluitoată
el di�
art
e d� ocin
Boldea ca să o ţină pînă acesta va plăti pentru
ă
�
a lui
dajd
La mijlocul veaculu; al XVII-lea Dum.i t>raşcuea � I e la Toma "·
G
uc Ş I Toa
Pobricu !şi rotunjesc pămlnturll e făcind noi c um păr ·� ?
der
1 7 iunie 1 654 Toader Pobricu cumpără de la Avră� i:I . Astfel, la
poata l w
Arian, călugărul din Răchitiş, partea de ocină din Ră c��
I IŞ ŞI dm
Răchitoasa cu 5 lei u.
Prima ctitwie a mănăstirii Răchitoasa este PUSă în leg'
t ·
d�umentul din _ 19 i � ie 1 6 7 7 cin d Andonie, feciorul lui
Ilie," �;;'.,1��
_
lw Ignat ŞI. alţii,_ strănepoţi ru_ lw Ignat din Răchitoaosa, dăruiesc
lui
Enache clucerul un loc pentru zidirea unei mănăstiri, cu pomeţi cim
puri, pămînturi de arat, finaţ, vad de moară, rîmni c de peşte şi pădure
partea unchilor lor, Istratie şi Mih ul 12. Tot atu nci , clucerul Enach;
face şi alte cumpărături din satu l Răchitiş de la Simion şi de la cum
natul său Ursul 13. Biserica de lemn cu hramul "Cuvioac;;a ParaschivaH
a fost constru;tă pe acest loc, de către Enache mare clucer. !n anul
1 6 7 8 aprilie 6 schitul exista deja, primind o danie din partea l ui Gavri l,
fediorul Mariei, fata popii din Răchitoasa şi Ioniţă, feci m:u l !lenei, o
moşie ce le a�arţinea şi care cuprindea a cincea parte dm a�t 'at,
cu loc de prisacă, de ţruină, cimp de fînaţ, loc de pădu re� vatra de sat
. dm
şi loc de rimnic "· Tot atunci schitul din Răchit�asa pnmeşte m
şi moşiile lui Ştefan Ghid din Răchitiş şi Răchitoasa "·
.
Prima scutire de deseatină de stupi, goştină de oi şi d e mascun
şi ct.. alte dări o primeşte schitul de la Răchitoasa din P"f,Je � 'i;'�� I ���
rului Moldovei Constantin Oantemir, la 24 a\lli �t 1665 · . . c �� in
intindea stăpînirea asupra mai multor ocirti, sthşh. Ş� � oş!1 a �r
daniile care i se fac, ctt şi prin numeroaosele cwn�ara tur� �:�a
in documentele moldoveneşti de la sfîrşit� ! secolulm_ al . I ' chitoasa.
In condiţiile creşterii puterii econom tce � a măna stln�x R: in an ul
Ilie Enache - Ţifescu Frige Vacă, mare spatl84', co�trUi eşDt om nul ui'' .
1697 a doua biserică de zid cu hramul " Adormirea ;ICll urm in d ;ii
0.1
Marele spătar nu a termin �t mănăstirea, soţia sa,
&
u�a 3%3' ch i l ia,i ti.măr:
doT
facă, la 1704 2lidul înconjurător şi un rind sau
fan
•To
acea ocazie, la 16 mai 1 7 04, I lie Enache spă tar Şl s o� a en eala no�1ra
turiseau : " . .. pentru o bisericuţă care din munca ŞI oss;

;

8 Ibidem, nr. 601.
9 Ibidem, n r . 1 140.
10 D.R.H., A, XXII, nr. 170.
1 1 C.D.M., III, nr. 76.
12 C.D.M., IV, nr. 188.
13 Ibidem, n r . 147.
14 Ibidem, nr. 260.
15 Ibidem, nr. 262.
16 Ibidem, nr. 914.
.
17 N. Stoicescu, Repertonu.l . . . , p. 696.
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am fă �. de piatră, und � intii şi din �nceput au d escălecat �i au
făcut biserică de lemn tatăl meu, Ianachi, ce .au fost clucer mare"
Motivul refacerii a fost "că lem nu l petrece viaţă mai scurtă iar piatr�

mai l';lngă�' '8: I l i e Enache fiind bolna:v la acea dată, obligă pe
. e şi un rmd, două sau
".a s tovi zidul Ia mă năshr
cite 0 putea
soi\ fie nevoi to are să facă chilii d e piatră" 19.
Ln două documente datate in ace�i an, 1704, domnitorul Moldovei
Mih a i Racoviţă, miluieşte mănăstirea Răchitoasa din fostul judeţ Tecuci
alaţi pentru acoperişul chiliilor şi a bise
cu to ată morta8ipia de ta
r i cii 20. Pentru lumini, tămîie şi alte cheltuieli, mănăstirii ii si nt date
şi ven i turi l e provenite din deseatina de stupi şi goştina de oi şi dP
mascuri a posluşnicilor mănăstirii şi a păstorilor 21.

50ţtn

viaţă

sa

I

G

Incepind cu secolul al XVIII-lea evoluţia relaţi i lor social�cono
mice ale satului Răchitoasa se desfăşoară in strinsă legătură cu ale
mănăstirii, in preajma căreia se afla şi biserica de lemn. Un document
de ho Utrn icie din 1 martie 1713 stabileşte hotarele mănăstirii (egumen

et·a Paisie) şi răzeşii din Răchitoasa 22.
In anul 1 729, epitropii mănăstirii - Iordachi Cantacuzino, mare
spătar şi Teodor Paladi, mare ban - au inchinat-o la mănăstirea
Vatoped de la Sf. Munle Athos 23, In anul 1739 mănăstirea a fost dări
mată. de un cutremur. O carte d omnească dată la 28 noiembrie 1741
mănăsti ri i Răchitoasa, pentru moşiile sale, menţiona ca oamenii care
locuiau pe moşiile acesteia să slujească după hotArirea ce s-a făcut de
obşte, dte 6 zile pe an şi să dea dijma obişnuită 2-'.
In Recensemintele din anii 1 772-1774, satul posluşnicii Răchltoa.rei
avea 51 de oase, jar printre cei 31 de liu<li :;cut!ţj de bir figura şi un
In anul 1 739 mănăstirea a fost refăcută de către egumenul Danill,
iar In anul 1836 a fost reparată de către egumenul Iacov. In anul 1872
a .fost
transformată in ospiciu pentru săraci şi infirmi, care de la
seculari zare şi pină in anul 1 87 1 fusese sălăşluiţj la schi tul Upova
din judeţul Vas lui .
La incepu tul secolului al XIX-lea satul aparţinea mănăstirii Răchi
toasa, cei 25 de birnici plăteau pe un an st.m1a de 400 lei, a"ind trei
scutiţi de bir 26. In an ul 1816 Răchitoasa era răzeşea.scă, locuitorii avind
alj verişul lor cu ch erestea şi loc de hrană puţin. Satul făcea parte �
ocolul Zeletinu lui , ţinutul Tecuci şi avea 10 bimici ce plăteau 30. d� let
. d
pe un sfert de an . La mănăstirea Răchi to asa se aflau 50 de ruŞI, fiin

preot "·

18
19
20

p.

N. Stoicesc.:u, Repertoriul . . . , nota 12, p. 734.
Codrescu, Uricariul, IX, p. 149·151.
•
C.D.M., vot. V. nr. 296.
Th.

I
C. A . Stoide, Documente tecucene, Birlad, 1938, \'O!. ,
53 i� ����·������ şi
-ii·tndrumdtor in Arhivele Centrale, voi. I. partea. I. Bucureşti , p. 333-333
24 Documente agrare, voi. II, Moldova, sec. XVIII, p 223.
25 Moldot:a in epoca feudalismului, p. 594.
26 Th. COdrescu, Uricariul, voi. VII, p. 3I8.
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S<' U t i t i cu hrisov d o m n esc 27• Aceş t i a erau sluj baş i i un o1.
rn a.. n ăs th·i
pe<tc Pru t, fugi ti d i n Basarabia după anul 1 8 1 2, d in c au
de
za J>e rsecuţiilor
şi exploat;.i r i i tari�te.
In harta rus;_i R ă c h i toasa figm·ea z ă c u u n n u m ăr de
1 48 gospod;
[nregistrind o creştere considerabilă a p opul ţi ei "" ·
La sfîrşitul seco l u l u i trecut sa tu l avea o pop ula ţie
de 1
farniJ;;
ro 552 de suflete care locu i a u in 1 70 de case ş i d ouă bord
ei
.

a

:�

*

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva", ri d ioa tă d in
bîrne de
Elnache - m are clucer - in anul 1 6 7 7, avea să fie m art oră 1 către
toote
even im en te le legate de viaţa mănăstirii şi satului Răchit oasa
că aceasta n u este cea in ai veche biserică din sat, deoa rece i nsc�·
ipţ�����·
a n ul 1 505 de pe u n unul d i n clopotele mănăstiri i i ndică f t
'"
ap u l 0�0
a
trebuie s ă fi fost un schi·t mul t mai vechi .
Ilie Enache împreună cu soţia sa Tofana lasă prin t e st m e n t
00
lliul său Gavril să lngrijească de o "biseriouţă cm·e am fă cu t o di n
piatră, unde din munca şi osteneala noastră dintăi şi din încep ut 011
descălecat şi au făcut biserică de lemn tatăl meu Enache ce-au fost
clucer mare, acum în urma părintelui nostru, m i luindu-ne Dumne7.eu,
noi am zidit una pentru focul, alta pentru tr.aiul, că lemnul trece
viaţă mai scurtă, iar piatra viaţă mai lungă :m. Gav.ril avea să primeu.<\('{1
mai multe sate de la tatăl său .,ca să _fie slugă şi
paznic" acestei mo
·
tiri şi biserici de la Răchitoasa.
Nu se cunoaşte incă pină astăzi cărui fapt i s� datorează r;imi
nerea bisericii de lemn î n afara zidurilor de incintă ale mănăstiri i Ril
chitoasa .Biserica de lemn a stat lîngă zidul mănăstirii pînă !n "?" 1
1 922-1923 cînd a fost dusă la cimitirul satului, unde se află ŞI a stazi,
fiind declarată monument istoric 31 Situat in cimitirul de p e Ocolul
Viei, monumentul domină valea c
casele ce alcătuiesc că t u nu l Cotul
m
lui Decebal. In prezent lăcaşul serveşte ca biserică de c i m i t i r pre<u

�

a

�

-

,

şi pentru oficierea slujbelor religioase, fiind biserică f i lială.
.
Pe cind biserica se afla la mănăstire, adăpostea o pi a tră
t ŞI .
mint ce avea următoaarea inscripţie : .,Această piatră o a u f c.u
.
ău I nm••
m
au i nfuoumuseţat giupineasa Anna, m are vorn iceasă, fiul s
zilele lui Ioan Duca voievod anul 7 1 8 8" (1680).
· ct ;�re
de
mare
O altă piatră de mormint care se află in biserica
u
:Jl"
.,Această piatră o au înfrumus e ţ a
următoaorea inscripţie
; ,i
l!ane mare stolnic cuconilor săi Al xandru şi Sata
�
�·
a
cu
t
_
_
el
(1789). In peretele de nord al aceleiaşi b!ser1c1 se af a
P
.
are poart<• in
mîntui ctitorilor. Deasupra mormîntului este o p1 atra c

_ d e m?'�
a

�

p.

� / .z�e;uui

��

4�1X,
27 C. Istrati, Condica visteriei Moldovei pe anul 1B16i
28 C. C. Giurescu, Principatele române la fnceputu !:��iuf�t
27 6
01
p
'
2
.
V,
,
1902
Marele dicţionar geografic al Rom4nfef, vol.
329 C.D.M. V, 3 5.
3 10 A.E.R., , 1936, p. 2327.
nr.
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!';cri p ţia : " Swă se �tie că aici sub această piatră este ingropat dumnealui
I l ie vel spatar s m l an ache vei clucer şi dimpreună şi fiul dum· le
Gavri lă sîn Ilie an 7243 mai 26 (1 735). Al;işderea şi dumneaei
.
spătăro<lle s-au săvJJrŞJt an 7235 apr. 1 9 (1 723) şi s-au săpat in zilei•
egumenului Neofit anul 7245 nov. 20" ( 1736) "·
L a b iserica de lemn din cimitirul de pe dealul Viei nu s-a găsit
ctitori sau la meşteri, in afară de cea
nici-o inscripţie referitoaore
consmenează refacerea e1 de către enoriaşii satului, in anii 1922-

To�:.a

�

���-

rltoriul co � un i Răchi � a, in satul Dumbrava, se
ot �e
�
află
.
.
_
b1Rel'IC8 fthala "Sf. Dumitru , construita din
lemn şi vălătuci in anul

t:

�

�

1842 cu cheltuiala mănăstirii Răchitoasa. ln acest lăcaş cu planul treflat

şi abside rotunde se află catapeteasma originală adusă de Ia mănăstirea
Golia : după ce încercările de a o plasa in biserica mănăstirii Răchitoasa
nu au reuşit, ace �ta din urmă dovedindu-se a fi neincăpătoare, ea a
fost adusă la acest lac�.
Pe temelia din piatră de riu ce urmează planul dreptunghiular,
avind absida altarului pentagonală decroşată, meşterii au aşezat talpa
din bîrne de steja,r, cu muchea şănţuită, uşor det.ru;ată Inafara pereţilor
de birne .Acolo unde pereţii formează unghiuri drepte, bîrnele au fost
încheiate "in căţăi ''. iar la absida altarului au fost încheiate in tăietură
oblică.
La mijlocul înălţimii pereţilor se află cele patru ferestre încheiate
in .. dăltuituri11, găurite cu sfredelul şi prinse i n cuie de stejar. Feres
trele sint sculptate la fel, cu motivul "săpătură cu floare" pe cele trei
laturi, iar dea.c;upra avind "floarea rotundă" sub "coroană". Pentru fixa
rea, bir:nelor lungi, din doi in doi metri, acestea se prindeau in cuie

făcute din inimă de stejar.
lnălţime3 pereţilor este împărţită in două registre de moti�
ornamental al funiei, denumit local "colac" şi situat Ia aproximativ 2 . 3
de la bază.
Patru console (două la sud şi două la nord) străpung bimele a
un metru sub acoperiş, i n dreptul limitei superioare a ferestrelor, � deh
e
mitind naosul. Avind fOrmele rotunjite la capete, consolele poartă d
numirea locală de cultuci·' Nu s-a mai păstrat nici-un ,.cultuc·' origi
�1, toţi fiin d făcuţi' din no � in anul 1969 cind a fost refă�u � biseri_ca.
Meşterul care a lucrat atunci ne-a spus că ."şi la casă capr1oru � vme
pe cultuc" , ·ceea ce ne aminteşte de flUlcţiona� itatea elementul uz con
structiv care a căpătat cu timpul şi un rol decorativ.
o
Pe ultima bîrnă se sprijină "turaua de margină", �vind c
e
mente 11steluţe" , realizate din dăltui t ură. Dulapul de ste!ar: _ lat .
_ ara ta_ze�U? d�
tăie
terto
:x
marginea
m, care formează ,. bagdadia" are pe
10
rative denumite generic "floare". Capetele corzdor se ternun�
8
e
c
unor
rul
�
turi frumos rotunjite fiind ansamblate cu ajuto
t ze ura
de lemn. Căpriorii car� susţin acoperişul se termină la capete 10
de fierăstrău denumită "floare" .

�

� �_ro

ă��.

32 Cf.

MareLe dicţionar geografic

al

României, vol. V,

1902, p. 300·
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Acoperişul in patru ape "cu funduri " a fo.• t făcu t din 1
, .
solz de peşte" in anul 1 969 de către căşinen i aduşi de
• "'
Caşi n . La capetele roamelor ş i in vi r ful acope•·işulu i p ri d voru lu · !<tire;�
_
metalice au fost fixate In c1te u n. po� de lemn . Este in teresant
re
marcat fapt u l că siJ'uctura acopenliultu o u nnea:z..'l intr u tot u l pe
casei ţărăn�ti. Pen:chile � e că pri o ri se s p rij in ă pe �n "cal'\ iar
.
l a ri nd ul lm pe d 1 .u rş• . . La e x trem itat ea cealaltă ciiprio r ii ,., prj
de turea''. avind ni ş te ,.ar ichi " cu ca re se ancorează de corzi . La ab
al�u l ui şi la e xtrem ita tea pronaosului "căprioraşii" dau fo nna

�d;ruo,

::�:
.�d
1�t��d=

0

de cupolă.
Pri d v'?rul de<lchis, situat i � par�a _ d e sud, _are grilajul d i n bim e
d eco_ra ţi
bază şi la capitel
i chei � te 111 tă1etură � d '::"P':"_ • 1ar
.
CorZIIe p nd v o rului cru-e S\"lin
cu reg1 stre de .ungh1oara ŞI "săpătură
acoper"'ul se term n ă la exterior I n
tuei cu flori" .
birnele de stejar
pri n.'o
L a fel ca
la ferestre, la tocul
in uluc Pe uşorii de la intrare este dăltuită "săgeata" care în concepţia
populară s im boli zea ză anna de luptă a sf. Ilie contra d iavol ul u i "Să
geata asta este trăsnetu'' , ne spune unul dintre meşterii oare a lucrat
la această biserică. Uşa propriu-zisă este formată din doi d ulap i inche
iaţi ,.m lămbuitură". Trei ,.bălămăli" lungi din şinare, "zbranca11 de Ia
uşă şi zăvorul din fier au fost lucrate de către meşteri i fierari ai
satului.
In interior, biserica a fost tencuită şi zugrăvită, iar vopseaua cu
cu oare s-a acoperi t lemnul diminuiază valoarea artistică a sculp
turii . Peretele ce desparte pronaosul de naos este maroat de doi

n

şi

.

stil��·
.

i

.eul

1:"

uşii

sint

.

stilpi uniţi de o arcadă curbă zimţată, dublată de o sculptură in zig-zag.
Meşterii talentaţi au impodobit această intrare cu rozete sola re, Iar
grinda despărţitoare a fost marcată c u două registre suocesive de "dmţi
de fierăstrău" şi de ce rcuri făcute cu sfredelul.
Deasupra ancadramentulul de la intrare in naos, o inscri pţie săpată
in lemn grăieşte astfe : .Această biserică s-a mutat şi refăcut pe
1921/1923 de lucrătorii M. Vararu, C. V. Huţanu, I. S.
Gh. d .
ă'
Vararu, Gh. T. Răducanu" . O masă ţărănească joasă, de formă rotun
serveş� in pronaos pentru jertfă.
. trana
Dmtre străni le naosului de pe cele două laturi se d etaş e a:a
nna
arh ierească. Bolta ootogonală a n aosulu nu s-a mai păs tr_at 10 0
.
ap li·
el origin�lă, fiind tencuită şi zugrăvită, iar la ultima repara ţie 1 s-a
cat placaJ.
b Jdachi n
In altar se află sfinta masă , zidită şi acoperită de

l

i

f

. _un

in •l181 t\ebuiaFJ\'lgsă
t�nc�1
1� fiind
e
0

donat de către săteni. Fintl ni ţa" şi P roscomidia care
fie tot din lemn sint d�· asemenea zidite din că răm idă ş_i
mentul de boltă a altarului are şase laturi la bază , che1a
de forma unu semicerc.
.
.. lconostasul nu mai păstrează forma org i nală ,
fi�d �us din icoane mobile, i ar celeLalte � ? uă
.
tu1te dm mat multe fragmente aparţinind v chh cata�t

i

rice

P rivi tă in ansamblu, iconografia
ale monumentului.

IIII�

Mocan u,

Cele ma

i

3

din
regJS�":.,
si alcă·
reg•�tsm e . nt .
. aode •sto-e
aparţine celor trei_ pe��io adei de
aparţin

vechi icoane
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incep ut 8 monumentulul, de cind s-au mai pă�trat un număr foarte
red us. Cele mai numeroase aparţin a n ul u i 1 864 cind catapeteasma ş
0
m a1·e parte di n icoane au fost pictate din nou . Pe icoana Maic
Domnul � i . � u pr.uncul11 se af!:3- urm �� area inscri pţie cu litere le
fabe
pro� cturi sărvilor tăi pre sfinti
tulul chJrlllc-l � ti � .de �anziţ1e
_
stăpîni noă Diml'brl e Tmculescu ŞI oonsorţu sali Zinca carea lor chel
tulali s-a făcut spr� veşnica lor pomeniri 1864 aug. 20". Sub această
icoană se află .Sfmtul Ion Botezătorul cind I-au dus maica 58 In
pustii " . Naivitatea tratării unor subiecte inspirate din iconografia ve
chiului testament se observă la unele icoane cum este cea care se
intitulează "Moisi cind au văzut rugul arzind" . Desenul este naiv nu
se păstrează proporţiile şi planurile, obiectele avind dimensiuni u-;,ale.
Altle icoane sint inspirate din iconografia noului testament
.. Isus
Hristos a deschis ochii orbului'', nAcoperămintul Maicii Domnului" $i
altele. La aceste icoane se mai pot observa o serie de caracteristici co
mune cum ar fi aureoLa cu pulbere de aur, predominarea culorii grena
şi verde la veşminte şi combinaţia acestor culori cu pulbere aurie.
Din anii 192 1-1923, cind biserica a fost mutată pe Jocul unde se
află acum datează a treia serie de icoane, pictate de către .Pictor Victor
Alexandrescu Tecuci", cum găsim iscălit pe uşile diaconeşti. Pe tma
din icoane, datată 20 ianuari• 1856, se intilneşte o inscripţi e grecească
care aminteşte de perioada cind mănăstirea a fost inchinata la Vatoped
de la Muntele Athos.
Uşile lmpărăteşti reprezintă o Ingenioasă operă de artă prin rafi
namentul execuţiei şi bogăţia decoruiUi. Motivul fitomorf al >iţei de vie
cu frunze, circei şi ciorchini este realizat intr-o simetrie perfectă pe
cele două uşi, printr-o fmbinare admirabilă a sculpturii cu traforul.
Intre ondulaţiile viţei de vie apar medalioanele pictate ale e\o·angheliştilor, incadrate de rame elipsoidale.
.
Pe llngă obiectele de cult In biserică se intilnesc sroarţe, lăicere,
covoare, ştergare, feţe de masă şi bete, valoroase obiecte de artă popu
larA lucrate cu mult gust de către harnicele femei din Răchitoasa.
.
La intrare fn curtea bisericii este ridicată pe patru furc1 clopotni �:
cu contrafişe in diagonală. O scară de lemn duce J a etaj •. tmde pereţ11
Oo
sint tăbănuiţi cu scîndură, iar acoperişul pirami da� �te d1n tablă.
.
potele, legate cu şine de "osiac" nu au nici-o inscr�pţie.
.
Acum, după mai bine de trei veacuri de la pruna bisencă de le�,
m eşterii lem nari din Răchitoasa au dat vechi i biserici noi valenţe arhi
tecturale, pe măsura priceperii şi iscusinţei lor.

�Fu

�

LE MONUMENT D'ARCHITECTURE POPULAIRE
DE RACHITOASA - BACA i r

- Rlsuml -

u.: :��::

e
Su r la vaii� de Zeletln, dans la IocaUt6 Richltoasa, se trouve
�llise en bois, datant de la deu:Jdeme moitl6 du XVIJ-e slkle. Gr!ce
COltS uucuoa.
concernant l'an::hitecture en bol• de 1'6poque, de la tedmi que de
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l'�gllse en bols .,Cuvloasa Paraschlva• d e- RâC'hlton sa a �l�
d �c 1
historique et lnscrile dans la liste ofCiclellc de c·cHcs � c i , p u
bHce
d
commcncement
e
t5tude
cet
Au
l'auteur fait un e lncurs
l n d
d u vlllage d u moyen Age de RAchltoasa mentlonna nt une s�rle d

=�ee

lmportants se rapportant

A cette Cgllse.

en bols est res�e jusqu 'n
.
pourquo1_ on prcsent
abrCge et

L'egUsc

prCs

1 922

de

la

1956·

tnonu

s
: do::me
n ta

l'hlltolrl'
Plus

qe ce
ll's
relat lons soclales�conomlques de factu re feo da l entre l a monastCr
e et le v l ll ll e
·
Le rechercheur presen� le plan et la tehn lquc speciCl que de
l'archl t.eet
·
de ce demeure a\ ec les C l eme n ts de con s lr u t i on spcC' i fiq nt's �� l a zonro des
de TUtova de l a Moldav1e centrale. On present les ClemC'nts artis liqucs
scul tes
en bois qui conferent au monument beautC et originalit�. Unc a lte nt lo
n
rti
culi�re a etC accordt!e a l'iconostase et â l a pcin ture en bois du moy en 4ge, d'un co
ct

c'est

l 'h islo i re

mon ast�rc Rll.ch
l
dcm cu re

de cuJ teloasn
�

c

.

mii�;:
��

reele valeur artistique.

On fait la transcription des inscriptions .,chriliques• des pie r res funcrairGs
et des icOnes qui donnent plus d'informatlons concernant l'histolre d u mon ument
de RAchitoasa.
En
coline

1921

de

la

l'eglise
Vigue

en
du

bois

a

hameau

Cte

transf�ree

,.Cotul

lui

d'auprCs

Decebal",

Ia

la
toujours ;i

monastere, sur

appartenant

Richitoasa.

En 1969, apres plus de 3 slC:cles de sa construcUon, on a falt des �paratlons

ă l'eglise. Les maltres bucherons de RAchitoasa ont donC â leur
\'aleurs

architecturales

et

artistiques

bois

en

sculptant

Cgllse de nouvcllcs

ornement!l

des

d'unc

encienne tradition roumainc.
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Pl . 2. Fene re et parte de l'C l i se en bois de Răchi o�sa.
�

.
de
Pl. 3. Pa r v 1 s auvert et dCta1l d e jonctJon
de l'egltse en boJs
de
PJ . 4. Corde et dCtail des jonctions a u parvis d e l C � l ise cn
Pl. 5 . Po rl es principalcs et petit iconostase

Pl.

6.
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Pl. 7 .
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de
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Pl. g _ Plan de situaţie, plan �i releveu

