BISERICA SCHITULUI PÂRVEŞTI (JUDEŢUL VASLUI)
Laurenţiu Chiriac
Aflat pe valea Albiei, satul Pârveşti, com. Costeşti este o localitate veche,
datând din secolul al XV-lea şi trăgându-şi numele de la un oarecare Pârvu. Mai
la sud a existat satul Dărăşti, localitate atestată documentar la 16 aprilie 1441,
când Iliaş voievod întărea lui Cozma Pivniciarul mai multe sate, printre care şi
„Dărăştii, pe Albiia”1.
Satul Dărăşti, încorporat azi în satul Pârveşti, apare în acte şi în veacul al
XVII-lea, în legătură cu ctitorirea de către un boier Crucean Bumbariu, în 1603,
a unei bisericuţe din lemn, „Crucea Crucean”2. După desfiinţarea satului, se
pare că acest lăcaş de cult de la Dărăşti ar fi fost mutat la Pârveşti. E posibil ca
vechiul sat Dărăşti să-şi fi schimbat denumirea în Pârveşti chiar la târnosirea
noului schit Pârveşti (chiar în 1666)3.
Sigur este că înainte de 1666, vornicul de poartă Apostol Talpeş, împreună
cu nepoţii săi Ioan şi Simion Popescu – „postelnici ot Bilahoi” – ridicau o biserică
de schit în vâlceaua Albiei, la obârşia acesteia, în satul Pârveşti (fost Dărăşti).
Schitul Pârveşti – întâlnit şi sub denumirea de „Crucea” sau „Cruceanu” – a fost
creat pentru călugării din zonă, grupaţi în jurul bisericii de lemn „Sf. Nicolae”. Din
actul de la 2 august 1666 aflăm că atunci a avut loc „târnosirea” (sfinţirea) noului
lăcaş, în prezenţa călugărilor care urmau să-l slujească: „... s-au strâns părinţi
gospodari şi meşteri iscusiţi la toate lucrurile: Teodosie monah; Antonie monah,
Kiril Monah şi alţi părinţi. Şi aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin silinţa ctitorilor şi
a părinţilor, s-au făcut biserica noastră”4.
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” a schitului Pârveşti a fost căptuşită cu
dulapi de brad, era acoperită cu şindrilă şi avea trei turnuri din lemn. Ea
prezenta tipul clasic al planului triconc, cu pridvor la vest şi cu intrarea pe latura
sudică sau vestică, iar clopotniţa din lemn era detaşată, acoperită tot cu şindrilă
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şi avea trei clopote. Despărţirea dintre naos şi pronaos era făcută cu ajutorul a
doi sau patru stâlpi. La acest lăcaş de cult cu abside laterale, foaia acoperişului
era unică şi se plia peste toată construcţia, ca o învelitoare elastică, nefiind
acoperiş separat pentru abside, iar decorul lor original era asigurat de forma
cuielor de lemn de tisă (cu capetele ieşite în afară)5.
Motivele populare ornamentale de la biserica din Pârveşti se axau pe
reprezentarea în mai multe ipostaze a pomului vieţii: bradul, pomul cu fructe,
glastra cu flori, viţa-de-vie cu frunze şi struguri etc. O serie de compoziţii
decorative cuprindeau şi ornamente simbolice, mai ales mitologice, folclorice şi
religioase (cum ar fi crucea în diferite forme). Ele dovedesc că meşterii populari
din zonă au căutat şi au găsit soluţii proprii, specifice sculpturii în lemn,
începând de la sistemul de închidere al uşilor (cu zăvor şi manea) sau a uşilor cu
doi cilindri de lemn, la ferestre şi acoperişuri (inclusiv bolţi), până la sfeşnice,
jertfelnice, strane, jilţuri, cruci de mână şi chivoturi. Acest lucru dovedea o mare
tradiţie a prelucrării lemnului şi, în acelaşi timp, atesta prezenţa în zonă a unor
meşteri specializaţi6.
Biserica „Sf. Nicolae” a avut în interior şi o pictură religioasă, în strânsă
legătură cu arta decorativă. Această pictură pe lemn se regăsea cu precădere pe
tâmplele acestui locaş, unde se aflau de altfel cele mai frumoase icoane. Acestea
erau dispuse pe tâmple, sub formă de registre. Spre exemplu, în partea de sud a uşii
diaconeşti se afla icoana Sfântului Ioan Botezătorul, iar în partea de nord se afla
icoana Sfântului Nicolae (icoana patronului bisericii). Sub icoanele împărăteşti, la
poalele tâmplei, erau zugrăvite scene din Vechiul Testament, reprezentându-i pe
Adam şi Eva, apoi căderea lor în păcat şi alungarea din Rai etc.7.
Mai târziu, printr-un act de la 21 octombrie 1698, Antioh Cantemir
întărea lui Apostol Talpeş (fost vornic de poartă şi ctitorul schitului Pârveşti)
stăpânirea peste părţi de moşie din mai multe sate, printre care şi Pârveştii (pe
valea Albiei), după mai multe zapisuri ale acestuia de cumpărătură şi de danie
de la Constantin şi Aglaia (copiii lui Trifon, nepoţii Ocii Tutoveanul) 8. Mai
înainte, la 8 ianuarie 1698, acelaşi domn poruncise cămăraşilor de la ocnă să
dea schitului câte 40 de cumpene de sare pentru fiecare an9. Schitul deţinea tot
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acum şi o vie din hotarul Iveştilor.
În veacul al XVIII-lea, schitul Pârveşti este deseori menţionat, suferind
multe reparaţii şi beneficiind de danii şi de scutiri de dări. La 1700, „preutul
Gavriil ot Pârveşti” era martor la o cumpărare de către vornicul Apostol Talpeş
a unei moşii din Foleşti (ţinutul Fălciu), dăruită ulterior schitului 10, iar la 1704
preotul Apostol Şerban îi vindea aceluiaşi vornic un Triod, pe care acesta l-a
donat ctitoriei sale11. După aceea, în 1705, la alegerea părţilor lui Apostol
Talpeş din moşia Iveşti participa ca martor şi „Silioan călugărul ot Pârveşti”,
întrucât şi acest pământ urma să fie donat schitului12, La 10 decembrie 1714, în
cartea dată de către Nicolae Mavrocordat vornicului Apostol Talpeş pentru
siliştea Vlădeştilor (pe Horoiata), se arată că cinci funii i se dau Piciorogoaei –
care le dona „mânăstirii Pârveştilor”13. Tot o danie către acelaşi lăcaş a făcut în
1715 şi Sandu Tacu din Iveşti, care dăruia o vie şi pământ, martor la eveniment
fiind egumenul Ion de la Pârveşti14. De asemenea, vornicul Apostol Talpeş
cumpără în 1719 un Minei (din 1651) şi-l donează schitului15, iar între 1741 şi
1742 voievodul Grigore Ghica acorda scutiri de dări schitului, dând posibilitatea
călugărilor din Pârveşti să repare edificiul16. În fine, la 1726, vornicul de poartă
Ştefan Popescu (înrudit cu primii ctitori) a întocmit primul Pomelnic al
schitului Pârveşti, în care apăreau toţi ctitorii iniţiali ai lăcaşului (pomelnicul
fiind găsit în piciorul de lemn al mesei altarului)17.
Referindu-ne la denumirea schitului Pârveşti, acesta apărea şi sub
numele de Crucea sau Cruceanu în diferite acte din 1717, 1741, 1794, 1809,
1816, 1834, 1863. Deşi există şi păreri cu privire la existenţa a două schituri
distincte – unul Pârveşti şi celălalt Crucea-Cruceanu – în aceeaşi zonă sau în
zone diferite ale aceluiaşi ţinut Tutova18, totuşi tindem să credem că cele două
denumiri erau folosite doar pentru micuţa biserică „Crucea Crucean” din Dărăşti
(de la 1603, ctitorită de boierul Crucean Bumbariu) şi „mutată” apoi la Pârveşti
pe amplasamentul bisericii „Sf. Nicolae” de aici, odată cu schimbarea denumirii
satului Dărăşti în Pârveşti (la 1666).
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Fiind făcut din lemn, acest schit – care devenise în 1794 metoh al
Episcopiei Romanului – n-a mai rezistat în timp, de la el păstrându-se doar
crucea veche de pe turla bisericii, aşezată pe un postament în formă de semilună
şi simbolizând credinţa în biruinţa creştinismului faţă de mahomedanism. Cu
toate acestea, la 5 martie 1816, monahul Nicodim Popescu se obliga să
construiască pe locul primit de la vărul şi fraţii săi din Pârveşti o altă biserică,
cu alte chilii şi acareturi19. Noua biserică din lemn era ridicată pe acelaşi loc şi
avea aceleaşi caracteristici arhitecturale ca ale primei ctitorii, iar construcţia în
sine a fost finalizată în 1820, când a fost şi târnosită (an însemnat şi în altar, pe
bârna transversală care sprijină catapeteasma). Conform tradiţiei, la lemnăria
bisericii ar fi lucrat şi un meşter dulgher rus20.
Într-un alt Pomelnic al schitului (făcut de ieromonahul Nicodim Popescu
la 6 decembrie 1830 şi găsit în locul unde era şi primul pomelnic) se preciza că
atât chiliile, cât şi celelalte acareturi au fost făcute „numai prin osârdia
părinţilor şi a dumisale cuconului Ion Nedelcu”21. La 1856, noul schit a trebuit
deja să fie reparat şi îşi avea propria sa pecete, iar la 1859 se deschidea aici o
şcoală bisericească. Din păcate, între 1860-1863, schitul a fost desfiinţat, averea
sa a fost secularizată, iar călugării de aici au plecat, biserica rămânând obştii
locale din Pârveşti. În prezent, această biserică se află în centrul satului, în
cimitir, iar turnul-clopotniţă este poziţionat la vest de lăcaş.
L’Église de l'ermitage Pârveşti (dép. de Vaslui)
Résumé

L’auteur met en evidence, par son etude, un église en bois qui a été construite
avant l’année 1666, par le magistrate Apostol Talpeş.
Après, l’église en bois neuve a été construite sur le meme lieu et avec les memes
caractéristiques architecturales, pendant l’année 1820.
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Scara: 1 : 100

Planşa 1 - Planul bisericii de lemn a schitului Pârveşti
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Planşa 2 - Biserica de lemn a schitului Pârveşti
Vedere generală
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Planşa 3 - Biserica de lemn a schitului Pârveşti
Absida altarului
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Planşa 4 - Biserica de lemn a schitului Pârveşti 1. faţada principală; 2. absida
laterală nord; 3. sistem de îmbinare a bârnelor; 4. decor al cornişei
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Planşa 5 - Biserica de lemn a schitului Pârveşti 1. bolta pronaosului; 2. icoana
Sf. Nicolae; 3. uşile împărăteşti; 4. registre iconografice
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Planşa 6 - Biserica de lemn a schitului Pârveşti 1. piatră de mormânt; 2. turnul
clopotniţei; 3. scara turnului clopotniţei; 4. bolta turnului clopotniţei
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Planşa 7 - Biserica de lemn a schitului Pârveşti 1. clopot de bronz (1819); 2.
detaliu al uşii pronaosului; 3. sistemul de boltire al absidelor laterale
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