MONUMENTE ALE ARHITECTURII LEMNULUI DIN SUD-VESTUL
JUDEŢULUI ARGEŞ

GRIGORE CONSTANTINESCU

sud-ve sti că

Argeşului este traversată de apa
interferenţa Piemontului Cotmeana
cu Cîmpia înaltă a Piteştilor pînă la confluenţa sa cu rîul
Vedea, în Cîmpia Găvanu-Burde~ .

a
Zona
Cotmenei, de la

Dezvoltarea aşezărilor umane în lunca Cotmenei a
fost fovorizată de condiţiile climatice şi de sol (soluri
negre, slab argiloase, compacte, slab humifere asociate
cu soluri silvestre podzolice).
...--..
- . o consecinţă a defrişării pădurilor de (c~r şi
gîrniţă, s-au extins suprafeţele destinate terehuf ilor
ricole, principala o cupaţie a locuitorilor constituind-o
cultivarea cereialelor 1. Cu rar e excepţii, aşezările sînt
dispuse în imediata apropiere a cursului apei, şo s eaua
modernizată spre Turnu Măgurele avînd un tra seu, în
al ~alel cu rîul Cotmeana, p e care îl travers eaz~1
în localită\;i e: Ci eşti şi Hî1eşti. Densitatea aşezărilor
din sud-vestul Argeşului este mai pronunţată comparativ cu r estul cîmpiei sudic;e 'a judeţului. De altfel, şi
densitatea populaţiei din zonă varia z ă între 50- 110
loc;µitqri, în timp ce în restul cîmpiei argeş ene se înregisfrau, în 1972, între 50-80 locuitori pe km2. !n
ultima perioadă, regrupar ea aşez ărilor rurale în lungul
acestei axe de inten să circulat~e rutier'ă se m anife ' t ă
î1: special, î~ zona locali:ăţilor' Hî~şti şi Stoh1j~i3, i~;
B,1 rla - staţiune balneara cu ape termale - se m scrie
v~rtiginoş p e' coor donatele urbanizării.
, In 1:1cest context, valorificarea turistică a monument~lor de arhi.tectură în zonă se impune cu a cuitate ală
turi de conservarea vestigiilor istori ce, atestînd continuitatea populaţiei .local.e.
„Arealt~l întins, în ·sud-vestul judeţului, al pădurilor
de cer (Quercus-ce,'rris) şi gîmiţă (Quercus fr ainetto),
care 1a par sub formă de fîşii în lungul văilor", a condiţion a t dezvoltarea unei ar1iitectur i ţărăneşti utilizînd
cu precădere lemnul de „mlacă" provenit din zonele
mlăştinoas e ale luncii Cotmenei întrucît prezenta o
verticalitate perfectă şi se despica extrem de uşor. !n
practică, procesul de s elecţie a arborilor destinati tăierii
era ur mat de operaţia de creştere dirijată a 'acestora
pînă cînd atingeau dimensiuni convenabile. Operaţi a cuno scută sub numele de „tăierea de creştere" sau
cuiţiire'a pădurii" de la p oale la vîrf - se întrepri~dea
în perioada lunilor iulie-august şi se r epeta la un interval de 3-4 ani, asigurîndu-se, astfel, o creşteDe în
înălţim e a arborelui sele cţionat. Obţinerea unui material lemnos corespunz ător constituia , deci, fa :zia preliminară re alizării unor construcţii ecl ziastice supradimensionate longitudinal.
Tehnicile utilizate în e.difica'rea ,c aselo1r ţărăneşti
din z onă sînt p r eluate şi adaptate particularităţilor impuse de plan, în special, prin istemul de îmbinare a
bîr nelor la ab sidele poligonale. Pehtr u a se conferi acestor con strucţii rezi stenţă, s-a adoptat, la abside, .modul de îmbinare a „ostreţelor" în „coadă de rîndunică",
iar pentru compacti:ziarea p er eţilor s-au utili:ziat materiale lemnoase secţionate rectangular, care, spre deose1
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bire de cele de secţiune circulară, permit o suprapunere
p e rfectă a cununilor de bîrne orizontale din componenţa
pereţilor longitudinali şi transversali ai construcţiilor.
In ceea ce priveşte conversarea arhitecturii ţără
neşti tradiţionale, se · con stată exi stenţa unui număr redus de con stru cţii specifice civilizaţiei lemnului. Casele
vechi sînt r elativ joase prezentînd, la faţa da princip ală,
soclu plin sau pri spă în con s olă pr ecum şi un foişor
cu acoperiş în două ape, amplu decorat prin traforuri,
sprijinit pe stîlpi cu capiteluri ornamentate în motive
geometrice.
·
Apărute într-un asemenea peisaj arhitectural, bisericile de lemn de pe valea Cotmenei înregistrau o frecvenţă con siderabilă în secolul al XIX-lea. In aria sudves ti c ă a judeţului se consemnau, în 1824, 13 con strucţii
ecleziastice „din l emn tare" în localită tile : H îr sestii
de Sus, Martalogi, Mîrghia, Cărăzcni (azi, Cotme~1~a) ,
Cieşti, Catan ele, Pădureţi, Lunca Corbului, Săpa ta, Lipia, Săpata de Jos, Mări caşi 5. ln decurs de un secol şi
jumătate, datorită pe r i s abilităţii materialului lemnos şi
dezinteresului comunităţilor s ăteşti faţă de conser varea
acestor biserici, devenite improprii ofi cierii slujbei r eligioase, din cauza capacităţii r eduse pe care o aveau,
10 au di spărut fiind înlocuite cu biserici de zid. Tradiţi a
locală atestă , în plus, prezenţa unor edificii religioase
din lemn pe amplasamentul cărora au fost construite
altele de zid , chiar înainte de secolul al XIX-Jea. Astfel, în satul Cochineşti, vechea bisericuţă de bîr ne a fost
s trămutată în localitatea vecină Ciobani, odată cu definitivarea lucrărilor la actuala construc ţie din 1793.
I?e noul amplasament, exis tenţa sa a fost, însă, de s curtă
du rată, fiind luată de apele Cotmenei, în cursul inund aţiilor catastrofale din 18966.
An i i. definitivării noilor con s trucţii ecleziestice din
cărămidă se cons id ră ca t errn. ni prob abili ai dispariţiei unora dintr e bisericile de lemn atestate documen tar în localităţile : Lun ca Corbului (1862) , Moşteni (1883),
Pădureţi (1851), Hîrseşti (1865).
Monumentele ecleziastice ale ar hitecturii lemnului
din zona de sud-vest a judeţului oare a u înfruntat vrem ea rămînînd o mărturie a artei constructive a meşteri
lor cruceri argeş eni sînt bisericile din : Lipia (com . S ă
pata) - fig. 1, Catane (corn. Lunca Corbului) şi Cotm,eana (corn. Stolnici). Cu excepţi a bisericii din Cotm eana, momentul edificării celorlalte monumente ecleziestice este greu de precizat întrucît menţiunile documentare sînt ex trem de vagi. Astfel, Catagr afia Eparhiei Argeş, la 1824, consemnează referitor la biserica
din Lipia : hramul - Sf. Nicolae, materialul din care
e con s truită - lemn, amplasamentul - „pe moşia Alecului Ungurelu", categoria ctitorilor - „făcută de să
teni" şi deservenţii - „preot, Stan, diacon, Bran" - elem ente insuficiente pentru datarea obi ctivului. Corobo4
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Cotmea na a fost facililată de descoperirea, pe latura sudi ă a pe'retelui exterior al naosului, a inscripţiei. i~cizat~:
leat 7317- 1809 în zilele lui Alexandru Pavlovici" (deci,
" perioada 1806-' 1812) (fig. 3).
în
De coperirea tex tului a fost posibilă datorită d tasăr.i i în zona indicată a unei porţiuni de tencuială în urma
sei smul ui el in. 4 martie 1977. Dificullatea des c.ifrării inscripţiei
cauzată d
faptul că a fost sensibil afe ctată
prin tăi turil practicate ulterior, in 1869, pentru fix area suportului de tencuială pictată. Este de pr supus că
inscrip~i a se continuă sub stratul de tencuială are acoperă, în exterior, per e ţii de l emn ai con s trucţiei.

Fig. 3. Bi se ri ca el e lemn Colmc:rna,

in sc rip~i c

pc ])Crete le r sti c.

Monume ntul de arhitec t ură din Cat~ne
integre ază aceleiaşi
poci, supoziţie mo~ivată
gruenţe le planimetrice ş i cons Lructive dmtr e

(fig. 4) se
p:in .conobiectivele

rn ntional .

Tran sformări l e su rvenit în planul bisericii. din Catane concr ti zate în practicarea unor deschideri de acces, î.n p r etel sud.ic al absidei ş i în per e tele nordic. al
naosului (pentru asigurarea vacuării în caz de inc~n~l1f),
căptu ş ire a per ţ'ilor de lemn cu un strat gros de z1dane,

Fig. 1. B ise r ica Lipia -
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Fig. 4. Biser ica Catanc
Fig. 2. Biseri ca Lipia.

Piatră fun erar ă

(1632)

rar a tradiţiei orale - conform căreia actuala biserică
ar fi fos t încă din secolul al XVI-lea m etoh al mănăsti
rii Colm ana, sub numele de schitul Păduroiu - cu mat rialclc epigrafice existente şi structura planimetri că
confirm ă jpoteza e dificării monum ntului în perioada
menţionată.

Conservarea unei l espezi funerare (fig. 2) CLl inscrip„S-a săvîrşlt roaba lui Dumnezeu jupîniţa
Ncacsa. 21 gh enuari - văleat 7140 (=1632)" pr cum şi a
unei 'cruc.i de piatră datate 1648 - monumentel e cons tituind elem ent de r - ferintă în atestar a v chimii cons trucţiei - se corelează, în' acest sens, cu planul original
caract erizat prin „ne cle croşarea absidei şi lipsa priclvorului'0. In eventualitatea infirm ării ace tei ipoteze deductive, monumentul es te, incontestabil, anterior anului
1786 imprimat pe antimisul episcopului Filaret al Rîmnicului, antimis fix at pe blatul masiv al pristolului.
D eşi conside rată a fi din prima jumătat
a secolului al XVIII-lea,a datarea exactă a bisericii de lemn din
ţia s lavonă:

7
Ha du C r c ~ea nu , Risericile ele lem11 din Munt enia, Bu c ur c şli , 1968
p. 27 - 28.
8 l isania bisericii Lipia, comuna Sâpala, jL1deful Argeş .

Lunca Corbului

existenta unor contraforturi pe laturile de nord şi sud,
sînt el~mente care difer nţiază, sub aspectul elevaţiei,
ac as tă con s trucţi e de biserica Cotmeana.
Condiţionat de programul imuabil al interioarelor
bis ricilor d rit greco-oriental, construc ţiile ecleziasti e
analizate pr ezintă un interior structurat în: pronaos, naos
ş i altar, încăpe ril e fiind separate prin pereţi de lemn.
Sub raport planime tric se cons tată existenţa . unor
forme paralelipipedic alungite, cu absida altarului poligonală ned e cro ş ată (Lipia) sau cu absidă poligonală clecro ş ată ş i pridvor deschis construit p e latura ves tică
(Cotm eana ş i Catane).
Similitudinea dintre planurile ultimelor două bis r.ic.i, identitatea tehnicilor de cons trucţie utilizate în eclificar a acestora, relativ a apropier spaţi.ală (cca 5 km)
constituie clem nte probatorii p entru încadrar ea acestora în ace eaşi p e rioad ă (înc putul secolului al XIX-lea).
Ataş area pridvorului constru cţiei de lemn originare
fa cilitea ză integrarea plastică a bis ricilor în ansamblul
cons trucţiilor ţărăneş ti tradiţional e din această arie geografică. Concomitent, adoptarea unor t hnici noi constructive, prin utilizarea unor materiale specifice, precum şi xtinder ea planului ondiţiona tă de n cesitatea
amplifi c ării capacităţii cons trucţiilor ecleziastic
r e l evă
influenţa consid rabilă exercitată d
arhitectura caracte-
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date", care au rolul structiv de a îndepărta capătul inferior al căpriorilor de construcţie şi, implicit, de a aplatiza
şarpanta acoperişului.
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Fig. 5. B iscl'ica de lemn Lipin

Ca elevaţie, bisericile clin zonă întruneau, în faza ini~ială, caracteristici similare. Ulterior, cu ocazia unor res taurări, s-au înregistrat modificări evidente. AsLf 1, în
cazul construcţiei din Lipia, s-a amenajat, în 19239 , sub
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ristică bisericilor de zid care se generalizau în zonă, în
secolul al XIX-lea.
Analizate prin prisma materialelor de consLrucţie şi
a tehnicii constructive, monum ntele menţionate prezentau, în formă originară, un soclu clin cărămidă cu
liant de var „negru" pe care s-au fixat „tălpile" de stejar a căror lungime coincide cu cea a planului dreptunghiular.
Corpul construcţiilor este r alizat în sistemul Blockbau, prin suprapunerea cununilor clin „ostreţe" de secţiune rectangulară, la care se racord ază pereţii Lransversali „în cheie" (Catane, Cotmeana) sau în montanţi verticali (Lipia).
Forma poligonală a absidei este conc pută prin sistemul de îmbinare a bîrnelor în „co"adă de rîndunică".
Cununa acoperişului prezintă, în cazul bisericii din
Lipia, o particularitate, întrucît, p latura vestică, se detaşează, spre exterior, în raport cu planul pereţilor, modalitate constructivă care p rmite ex tinderea considerabilă a streaşinii, creînd, prin dimensiunile apreciabile ale
ttcesteia, impresia unui fals pridvor. Supradimensionarea
acoperişului construcţiei spr
vest a fost condiţionată,
probabil, şi de necesitatea protejării scării de acces. Peste
grinzile longitudinale ale cununii acoperişului se suprapun ;;tltele de aceeaşi lungime, numite - local - „lăpă-

pronaos, o criptă, asigurarea accesului impunînd înălţa
r -a considerabilă a soclului.
Marcarea capetelor peretelui transversal dintre naos
şi pronaos prin contraforturi din cărămidă tencuită conferă bis ricii Catane, în pofida d.i mensiunilor reduse, o
aparentă notă de masivitate.
D eşi a fost iniţial fără turlă, biserica din Catane prezintă deasupra naosului o turlă octogonală de lemn cu
acoperiş piramidal, evazat spre poale, iar cea din Lipia
- o Lurlă cu tambur pe bază pătrată. însă, cea mai videntă modificare a construcţiilor ecleziastice din Catane
şi Cotmeana o constituie pridvorul ataşat pe latura vestică. Pridvorul lement component al structurii caselor ţărăneşti al cărui rol funcţional de „punte de l gă
tură" între interior şi natura ambientală a fo st preluat
şi d bis ricile de lemn -este construit, atît la Catane
cît şi la Cotmeana, din cărămidă, cu arcade desch is , susţinute frontal el patru coloane, iar, lateral, pe două coloane adosate.
\
Arhitectura int rioară se integrează specificului con- , .
strucţiilor ecl ziastice din zonă, prin pr zenţa
boll;ei
semicilindric longitudinale sprijinite pe pere ţii transversali, iar central, în naos, pe un arc-dublau, al cărui capete sînt fixate pe console. Diferenţieri se constată la biserica din Lipia în modul de concepere în interior a acop rişului pronaosului (tavan drept) ş i altarului (panouri curbe corespunzînd laturilor absid e.i).
Elemente comune bisericilor descrise pr cum şi elemente individualizatoare se consemnează, de asemenea, şi
în plastica ornamentală. Elementele decorative sînt concentrate, mai ales, la portaluri, ancadramentul u ş ii bisericii Cotmeana excelînd, sub acest aspect, printr-o r marcabilă compoziţie ornamentală, rezultată clin asocierea
unor motive frecvent utilizate în construcţiil - ecleziastice din Argeş; rozete, dinţi ele fierăstrău, torsad . Un
motiv de factură populară, folosit cu precăd e re în decorarea obiectelor d uz gospodăresc - motivul astral conceput sub forma „roţii solare" incizate pe ancadramentul accesului din pronaos în naos de la biserica Cotmeana
- prezintă, conform tradiţiei, o valoare magică, atribuinclu-i-sc un rol protcctor 10 . Ornamente linear formate
clin linii paralele sau întretăiate preluate de meşterii cruceri clin registrul decorativ al lacrelor ţărăneşti, realizate
în tehnica inciziei, sînt distribuite pe capetele în r tragere ale consolelor precum şi pe portalul menţionat, al
cărui ansamblu ornamental este completat cu un
lemen t decorativ - „dintele de lup" - prin multiplicarea căruia se obţin efecte artistice variate. !n ace aşi
gamă ornamentală, caracteristică inciziilor de p
obi ctele de lemn, se înregistrează ;i s micercurile intersectate ar apar pe o grindă din pridvorul aceleiaşi construcţii. Torsada cu valoare simbolică d
încercuire a zonei sacre, ca ecou al magiei ancestrale - e preluată cu ac eaşi semnificaţie în decorarea bisericilor din
Catane şi Cotm ana. De factură populară, motivul „capetelor de cai" ale cărui ·ensuri magice, apotropaice, de
proteguire a construcţiei îşi au g neza în obiceiuri stră
vechi ele a se pun sch letele capetelor acestor animale
în parii din preajma staulelor pentru alungarea spiritelor malefic 11 apar stilizat divers în bisericil din zonă,
rel vîndu-s , astf 1, modalităţi variate d proiectare a lui
în vastul registru decorativ al sculpturii populare (fig. 8).
in afară de d corul în lemn, se semnalează şi el corul mural constînd dintr-un brîu zimţat care march ază
9

Tancrcd Bi'in:'l\.canu , Marce la Focşa , Ornc1111c11lul în arla populară

româneascâ. Bucureşti, 1963, p. 7.
10 GheOl'"hc Vrab ie,
(1974), nr . 2 (93), p. 13 .
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Or11.ame11lica populară,

ln „A r geş" , an

IX

Fig. 8. Deco r arhitectural la bi sericil e ele lemn clin : 1 m ca na ; 3 - Ca Lane

Lipia ; 2 -

Cot-

Celebrul patr uped să lbatic ou corn în frunte - transliterat în forma populară „Duciu~l" - e prezentat în
plin elan, ritmarea mişcării fiind rig uros re dată; arcuirea gîtului rep etă linia c urbă a piciorului stîng clin faţă ,
clesi· articularea piciorului drept constituie o „li cenţă"
an~tomică. Reprezentarea cosmică a fabulo sului animal
e accentuată prin detaşar ea sa de la legendarul personaj
istori c, Alexa ndru Maceclon. Lipsa oricăror piese ele harnasament (reproduse, îns ă , pînă la detaliu în caz ul cailor' sfinţilor militari ele pe pere tel - su clic) s ugerează, într- o interpretare deloc simplis tă, aspiraţia spre un anume
ideal a creatorului popular. Reprezentarea pl a tică a lui
Ducipal se poate asoCia cu emnifi c aţ.ia si mbolică, apotropaică a acestui animal în codul artei populare r omâneş ti 12 .
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Fif!. Y. Bi se ri ca el e le mn Cotmcnna. l)u lar e pi dur u

1: ig . 10. B iser ica de lemn Co -

lane . Dctn 'l iu pidur:i.

s uperioară a soclului, r ealizat p~·in dispur:er: a _,,1~e
a cără mi z ilor vopsite alternant n1 ocru ş 1 cararn1ziu la biserica din Catane.
' Registrul elementelor ele ornamentică se amplifi~ă
prin gri lajele metalice ale ferestrelor (~ oti:ieana), pnn
crucile ele fier fixate pe coama acopenşunlor (Catane,
Cotrneana).
.
Pictura completează ansamblul decorativ al acestor importante monumente.
Pict ura murală de la biserica Cotmeana, datată 1869,
op eră a unui zugrav talentat, Petre, al că rui nume a fost
în scri s pe fi]acterul prooroc ului Ezechil reprezei:itat în
galeria personajelor biblice de pe peretel~ :xten~r sudi c, se caracterizează printr-o gamă cromatica relatn~ r edusă (fig. 9). Sub raport stilistic, pictura se detaşeaza de
tiparele „comune", prin ritm~r~a scenel01: ~ig~r~te, ~on 
ferindu-se, în acest sens, gesticu o val nţa md1v1duahzatoare.
Imobilismului şi conceperii şa blon.i zante a perso najelor din pictura murală ~ unor bis.erici . de lemn li . s:
opune un dinamism expnmat plastic prrntr-o s uge st~v~
g es tică a mîinilor şi a feţel or element ce determma
concentrarea atenţiei în zona centrală a imaginii.
Proiectate pe un fundal de culoarea cobaltului, personajele sînt reliefate puternic, zugravu l acordînd un rol
importan t perspectivei cromatice. Detaşarea de fond a
or icăr or elemente ornamen tale se integre a ză aceleiaşi viziuni plastice. Zugravul se dove deşte, totuşi, tributar practicii condiţionate în ornamentică de frecventul „horror
vacui", completînd spaţiul liber dintre personaje cu o
vegetaţie decorativă concepută nu printr-o reprezentar~
naturali stă, copacii fiind redaţi ca un ecou al artei
bizantine - sub forma unor arbor i exotici cu coroane
suprapuse.
In programul iconografi ei picturii murale de la
bi s~i ca.,'. odin Catane, o sce nă plină de pitore c particularizează, sub aspect plastic, monumentul. Pe pei!'e"tele
exterior al p ronaosului, pe latura nordică, reprezentarea
lui Ducipal - inspirată de cea mai ră spîndită carte populară din literatura noastră veche, romanul fabulos Alexandria - atestă asimilarea povestirilor populare, în care
pre domină motivele supranaturale, de către iconografia
r eligioasă (fig. 10).

limita
co lţ"

în tablourile votive, zugravul excelează prin detalierea vestimentaţiei ctitorilor, pictura reprezentînd, sub
acest aspect, un document a utentic r eferitor la vechiul
costum popular din zo n ă.
Ansamblul pictural al bisericii de lemn clin Lipia este
conceput sub forma unor icoane de taşabile dispuse, pe
iconostas, în două r eg istre. ln pictura din 1925, ele o fa ctură e l evată , se manif es tă pr e dil ec ţia pictorului Mazilescu - originar clin Săpata - spre tona lităţi contrastante, efectul culorii fiind preferat detalierii forme lor
în reali zarea portret lor sfi nţilor.
Patrimoniul bisericii clin Lipia cuprind e piese integrate perfect cadrului arhaic al co ns trucţiei: icoane în
care personajele sînt trat ate frontal - conform canoanelor bizantine - caracterul grafic al imaginilor fiind
evident. Din acest fon d icon ografic se remarcă , pr in valoarea documentară, icoana Sfintei Filofteia î.n ca're se rep roduce detaHat „biserica D omneoscă cea din oraşu A rgiş, în Ţara Rumâniască".
Piesele de mobilier (stranele al că ror sp ătar pr ezi n 'că
un decupaj în arcade semicircul are, sfeş nicele !::itmnjite
ş i pictate cu ornamente florale stilizate), fondul valoros
de oarte veche cu adn otări de interes documentar pentru
determin a rea perioadelor de restau rare a c on strucţiei ş i
p en t ru stabilirea personalului deservent constituie un
tezaur· care se impune a fi valorificat.
Patrimoniul artistic al bi sericii clin Catane este subs tanţial î mbogăţit p rin c reaţia zugravului · Mă rin Ion,
emn at pe icoana împărătea scă Isus Dei sis, ,d a t ată 1838,
care se doved eşte posesor ul un ei cromatici ample precu 111 şi al un ei accentu ate ten d inţe de sch ematizare a personajelor , ~cordînd un r ol 'preponderent în compoziţi e
elementelor decorative.
Valorificarea m onumentelor ecleziastice clin Catane
şi Cotmeana reclam ă stringent con solidarea şi restaurare.a picturilor mur.a le afectate de seismul din 1977. !ntrucît tendinţa de d etaşare a suportului de ten cuială al
picturii de p e pereţii de lemn es te tot mai pronunţată,
orice tergiversare în iniţi erea unor acţi uni urgente de
salvare va du ce, iremediabil, la di strugerea acestor monum ente şi, implicit, la să răcirea considerabilă a patrim oniului arhitecturii argeşen e.
11 Maria Go lcsc u . O f'abulă a lui Esop în ico11ogra{ia re ligioasă, Îl?
„BCM I ", a n XXVII (t934), fa sc. 80, p. 7:l.
12 N ic olae Iorga , Ce es te 11ecllea 11oas lră arlă? , 111 „BCMI", an XXXV
(19~2) , rase . 11 3 - 114, p. 140.
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