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ARGUMENT

În timpul studiilor masterale ni s-au prezentat cercetări asupra bisericilor de lemn atât

din Europa cât şi din ţara noastră. Universul creaţiei ţărăneşti, căci despre aceasta este vorba

în cazul nostru, ne relevă o lume ordonată, simplă, cu un simţ al bunului gust şi al cumpătării

pe care în zilele de azi îl regăsim din ce în ce mai rar. Tradiţia, gustul colectivităţii, condiţiile

de climă şi relief, toate acestea îşi imprimă influenţa asupra acestor construcţii. Astfel

descoperim tipologii diferite în funcţie de zonele etnografice existente. Bisericile de lemn au

devenit din simple căsuţe vechi de muzeu, monumente pline de trăire şi simţire creştinească.

Aceasta ne motivează să dorim să le cunoaştem mai mult, să avem grijă de ele şi să

împărtăşim şi celorlalţi bogăţia acestor descoperiri. Am descoperit frumuseţea bisericilor de

lemn olteneşti. De aceea am ales studiul unor bisericuţe de lemn din judeţul Vâlcea,

cercetarea fiind îndreptată mai ales spre zona de conservare a monumentelor şi a picturii

interioare.

Lucrarea de faţă îşi propune descrierea în cele mai mici amănunte, posibil, a bisericilor

de lemn din partea de sud a judeţului Vâlcea. Aceste mici particularităţi şi detalii le fac să fie

unice în peisajul arhitectural autohton şi universal. Chiar dacă dimensiunea lor modestă şi

puţin impunătoare nu le ajută să fie uşor de vândut pe piaţa turismului cultural, ele trebuie să

fie cunoscute pentru că sunt documente vii ale existenţei ţăranului român.

Structura lucrării:

Lucrarea este structurată în nouă capitole principale încheindu-se cu al zecelea –

concluziile generale ale tezei. Anexele cuprind: lista bisericilor de lemn studiate, tabelele

privind valorile umidității lemnului măsurat la exteriorul grinzilor și documentația fotografică.

Conținutul tezei se extinde pe 285 de pagini, dintre care 42 de pagini sunt destinate

documentației fotografice despre bisericile de lemn studiate. Aparatul critic cuprinde 147 de

titluri citate, folosite în text în cele 435 note de subsol.

Capitolul I: Considerații cu privire la metodologia de cercetare

Pe lista monumentelor istorice sunt înregistrate peste o sută de biserici de lemn pe

teritoriul judeţului Vâlcea. Am observat că în partea nordică, unde aşezările şi localităţile sunt

mai rare, iar forma de relief predominantă este cea muntoasă, şi prezenţa bisericilor de lemn

care mai există astăzi este redusă. În schimb, în partea centrală şi cea sudică situaţia se

prezintă cu totul altfel. Se observă o zonă bogată în astfel de monumente în partea de sud a

judeţului de-a lungul râului Olt, între oraşele Băbeni şi Drăgăşani.
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Ne-am propus investigarea unui număr de 21 de monumente din această zonă:

1. Biserica de lemn din satul  Amărăşti, comuna Amărăşti, cu hramul Sfântul Nicolae

2. Biserica de lemn din satul Nemoiu, comuna Amărăşti, cu hramul Sfântul Nicolae

3. Biserica de lemn din satul Pietroasa, comuna Suteşti, cu hramul Adormirea Maicii

Domnului

4. Biserica de lemn din satul Cetăţeaua , comuna Mitrofani cu hramul Adormirea Maicii

Domnului

5. Biserica de lemn din satul Mitrofani, comuna Mitrofani, cu hramul Sfinţii Voievozi

6. Biserica de lemn din satul  Racu, comuna Mitrofani, cu hramul Sfinţii Voievozi

7. Biserica de lemn din satul Creţeni, comuna Creţeni, cu hramul Sfinţii Voievozi

8. Biserica de lemn din satul Mreneşti, comuna Creţeni, cu hramul Intrarea în Biserică a

Maicii Domnului

9. Biserica de lemn din satul Urşi, comuna Popeşti, cu hramul Buna Vestire şi

Arhanghelul Mihail

10. Biserica de lemn din satul Butari, comuna Guşoeni, cu hramul Intrarea în Biserică a

Maicii Domnului

11. Biserica de lemn din satul Măgureni, comuna Guşoeni, cu hramul Cuvioasa

Paraschiva

12. Biserica de lemn din satul Guşoianca, comuna Guşoeni, cu hramul Sfântul Nicolae

13. Biserica de lemn din satul Suieşti, comuna Stăneşti, cu hramul Cuvioasa Parascheva

14. Biserica de lemn din satul Cioponeşti, comuna Stăneşti, cu hramul Sfinţii Îngeri

15. Biserica de lemn din satul Ștefăneşti – Linia, comuna Ștefăneşti, cu hramul Sfinţii

Arhangheli Mihaiil şi Gavriil

16. Biserica de lemn din satul Dobruşa de jos, comuna Ștefăneşti, cu hramul Sfântul

Nicolae

17. Biserica de lemn din satul Gorgoteşti, comuna Glăvile, cu hramul Sfinţii Voievozi

18. Biserica de lemn din satul Olteanca-Chituci, comuna Glăvile, cu hramul Sfântul

Nicolae

19. Biserica de lemn din satul Olteanca-Sânculeşti, comuna Glăvile, cu hramul Sfânta

Paraschiva

20. Biserica de lemn din satul Stăneşti-Lunca, comuna Lungeşti cu hramul Sfânta Treime

21. Biserica de lemn din satul Șirineasa, comuna Șirineasa, cu hramul Sfântul Nicolae

Capitolul II: Cadrul natural

Bisericile de lemn din sudul județului Vâlcea s-au născut într-un cadru natural: relief,

climă, rețea hidrografică. Zona studiată este cea a dealurilor subcarpatice și treapta
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piemontană. Rețeaua hidrografică este dominată de râul Olt cu afluenții săi: Oltețul,

Luncavățul, Pesceana, Verdea, Cerna, Mamul.

Solul și altitudinea determină un anumit tip de vegetație. În sudul județului se dezvoltă

păduri de fag și amestec de fag cu gorun. Pe dealurile piemontane se găsesc stejerete și păduri

de cer și gârniță.

Dealurile situate la vest de Olt sunt mai fragmentate, cu sol subţire şi degradat fiind

utilizate în pomicultură şi viticultură. În depresiunile de sub munte şi dintre dealuri se

dezvoltă nucul şi castanul.  În tot sudul judeţului despăduririle au fost intense şi timpurii,

terenurile fiind transformate în pajişti sau în terenuri agricole.

Bisericile de lemn din sate au fost ridicate din grinzi mari de stejar. Se observă că

lemnul utilizat creştea din belşug în aceste locuri. Acest lucru a fost un factor determinant în

alegerea acestui material de construcţie.

Căile de comunicație urmăresc traseul Oltului sau albiile afluenților Oltului. Ca urmare

a influenţei reliefului, ele urmăresc direcţia nord – sud cu legături est – vest între ele.

Capitolul III: Bisericile de lemn din sudul județului Vâlcea – Istoricul cercetărilor

Acest capitol abordează literatura de specialitate, structurând etapa de pornire în

cercetarea de bază a prezentei teze. Din bibliografia abordată se poate constata faptul că

informația se poate configura după următoarele genuri: catagrafii din care aflăm primele date

despre județ, cataloage ale monumentelor istorice, monografii, literatură de specialitate în

domeniul istoria artei – arhitectură de lemn, pictură murală și domeniul – conservare a

monumentelor.

Capitolul IV: Județul Vâlcea, secolele XVI – XIX. Scurtă prezentare istorică și

socio-culturală

Capitolul al patrulea analizează succint mediul istoric, social și cultural între secolele al

XVI-lea și XIX-lea pe teritoriul județului Vâlcea. Acest interval temporal corespunde

perioadei în care au fost ricate bisericile.

Sunt amintite principalele ctitoriri, primele atestări documentare ale localităților care

sunt incluse în studiul de față, dar și evenimentele care le-au marcat de-a lungul acestei

perioade.

Capitolul V: Prezentarea monografică a bisericilor de lemn din sudul județului

Vâlcea

Arhitectura populară, astăzi, reprezintă un ultim stadiu de dezvoltare din punct de

vedere estetic şi spiritual. Această etapă finală se afirmă ca suma celor anterioare cu dinamica
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lor specifică. O caracteristică importantă a artei populare în general, şi a arhitecturii în mod

specific, este aceea a reluării şi reproducerii elementelor şi trăsăturilor esenţiale, a modelelor

consacrate. Aceasta a permis o conservare de lungă durată a formelor primare, a decoraţiilor

vechi.

Acest studiu se referă la descrierea şi tipologizarea unui număr de de douăzeci şi una de

biserici de lemn din sudul şi estul judeţului Vâlcea. Bisericile de lemn intrate în atenţia

noastră au fost construite între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Ele au fost modificate în

timp, unele dintre ele au fost mutate sau aduse din alte sate, iar altele au dispărut. (ANEXA 1)

Capitolul VI: Materiale și tehnici de construcție

În judeţul Vâlcea sunt predominante bisericile cu pereţii construiţi din lemn de esenţă

tare (stejar, gorun) cu puţine elemente din răşinoase (boltă, tavan şiţă), pentru panourile

pictate sau decorate s-a preferat lemn de esenţă moale (tei) şi pentru porţi sau iconostase

(brad).

Pe lângă lemn, s-au mai folosit şi alte materiale de construcţie: pământul, păioasele şi

cărămida şi piatra. Pământul a fost folosit ca material de umplutură în amestec fiind adăugate

şi paie sau alte materii organice. Cărămida a început să fie folosită din secolul al XIX-lea

pentru ridicarea temeliei. Piatra a fost utilizată sub forma bolvanilor de râu într-o zidărie de

piatră uscată, aşezată pe pământ sub grinda talpă. Astăzi aceste socluri sunt adesea îmbrăcate

în zidărie de ciment, adesea fiind cuprinsă şi grinda talpă.

Pictura religioasă pe care o întâlnim la bisericile de lemn este executată pe suport lemn

în două variante: pictura pe panou – icoana şi pictura parietală.

Pictura pe panou de lemn poate fi tempera grasă, distemper paint sau al secco.

Pictura parietală la bisericile de lemn din sudul judeţului Vâlcea a fost executată în

tehnica fresca, al secco, distemper paint şi pictura pe panou de placaj.

Capitolul VII: Tipologia bisericilor de lemn

Bisericile studiate se înscriu în contextul arhitecturii bisericilor de lemn din judeţul

Vâlcea şi în cel mai larg al Olteniei. Foarte numeroase încă, aceste biserici datează cu

precădere din secolele al XVII-lea şi al XIX-lea. Acestea constituie o mărturie a existenţei

unor meşteri locali şi a unor tehnici constructive tradiţionale perpetuate de-a lungul timpului.

Simple ca execuţie şi de mici dimensiuni, bisericile de lemn din punct de vedere al tipologiei

se păstrează pe întreaga suprafaţă a Olteniei şi Munteniei. Stilul de trai ţărănesc se reflectă în

modul de edificare.  Motivele care stau la baza apariţiei acestor edificii sunt: existenţa unor
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comunităţi rurale cu posibilităţi economice scăzute, drept pentru care forţa de muncă folosită

era cea a meşterilor locali şi materia primă utilizată cea mai la îndemână: lemnul.

Avem următoarea clasificare în funcţie de forma de plan şi sistemul constructiv:

-Planul în formă de navă cu absida în continuarea pereţilor laterali ai naosului (Urşi,

Gorgoteşti)

-Absida mai îngustă decât naosul, decroşată simetric în planul tâmplei (Pietroasa,

Cetăţeaua, Mitrofani, Amărăşti, Nemoiu, Creţeni, Mreneşti, Olteanca-Chituci, Olteanca,

Butari, Măgureni, Guşoianca, Lungeşti, Racu, Cioponeşti, Ștefăneşti, Dobruşa de Jos)

-Forma de navă cu absida în continuarea pereţilor laterali ai naosului, cu proscomidie şi

diaconicon (nu avem nici un exemplu)

-Forma de plan cu naosul sau pronaosul supralărgit (Suieşti, Șirineasa-plan treflat).

Precum se observă majoritatea sunt bisericile de plan uninavat cu absida mai îngustă

decât naosul.

Pridvorul sau prispa este un element de plan complementar. Acesta este un spaţiu cu

caracter introductiv într-o biserică, anticipând pronaosul. Pridvorul poate fi o încăpere închisă

sau este deschis prin arcade susţinute de stâlpi sau coloane.

Modul de aşezare al elementelor în sistem block este folosit pe scară largă în construirea

edificiilor tradiţionale din lemn. În cazul clădirilor de cult, nevoia de supraînălţare a spaţiului

interior a condus la o configuraţie în trepte.

Pereţii bisericilor de lemn sunt formaţi din trei componente verticale: talpa (urşii),

straturile peretelui (blănile) şi cosoroaba (cununa).

Portalurile au fost realizate în sistem trilitic din doi stâlpi şi o grindă transversală.

Modul de îmbinare a acestora poate fi:

-Îmbinare la 45° cu cep la 1/3 din grosime (Dobruşa de Jos, Cioponeşti)

-Îmbinare dreaptă cu cep la 1/3 din grosime (Mitrofani, Creţeni, Butari )

-Îmbinare prin rezemare şi cep. (Pietroasa, Cetăţeaua, Olteanca-Chituci, Olteanca)

Bisericile de lemn din judeţul Vâlcea au un aspect modest, care imită casa ţărănească.

Ele au fost construite mai întâi fără turlă. Mai târziu s-a adăugat acest element de elevaţie

când s-a construit o nouă biserică sau când s-a refăcut biserica veche. La fel s-a întâmplat şi

cu pridvorul.

Bisericile de lemn fără turlă aparţin secolului al XVI-lea şi în ordine cronologică sunt

următoarele: Pietroasa, Urşi, Cetăţeaua, Mitrofani, Ștefăneşti, Lungeşti.

Bisericile de lemn cu o turlă apar în secolul al XVII-lea. Dintre cele care fac parte din

acest studiu amintim: Suieşti, Amărăşti, Creţeni, Guşoianca, Olteanca, Dobruşa de Jos, Racu,

Nemoiu, Olteanca-Chituci, Mreneşti, Șirineasa, Cioponeşti, Gorgoteşti.
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Bisericile de lemn cu două turle sunt cele mai rare în judeţul Vâlcea, de menţionat doar

cea din Măgureni. Din secolul al XVI-lea datează biserica de lemn din Butari.

Capitolul VIII: Bisericile de lemn din sudul județului Vâlcea în context regional și

național

În acest capitol am făcut o comparație din punct de vedere arhitectural între construcțiile

ecleziastice de lemn vâlcene și cele din județele vecine: Argeș, Olt dar și cu biserici de lemn

din regiuni depărtate: Moldova, Transilvania (Maramureș).

Capitolul IX: Conservarea și valorificarea bisericilor de lemn din județul Vâlcea

Pentru a face o prezentare a stării de conservare a fiecărei biserici, s-a început dinspre

exterior spre interior. S-au făcut observaţii despre vegetaţia care înconjoară biserica, soclul pe

care este ridicată şi apoi s-a urmărit starea materialelor de construcţie de la talpă, pereţi până

la acoperiş. Am descris interiorul de la intrarea în lăcaş (de obicei pridvor vestic) până în

absida altarului. De asemenea am notat degradările semnalate la pictura interioară sau

exterioară.

De asemenea stabilirea exactă, ştiinţifică a stării de conservare la ora actuală poate să se

considere un punct de plecare, o bază de date ce se poate folosi în proiecte de restaurare atât a

patrimoniului imobil cât şi a celui mobil.

În cadrul studiului şi a informării pe teren am efectuat o serie de măsurători ale

umidităţii lemnului de la bârnele pereţilor la exterior, acolo unde a fost posibil (pereţii nu au

fost tencuiţi sau zidiţi). Valorile medii le-am înregistrat funcţie de zona în care s-a măsurat

atât pe orizontal (pridvor, pronaos, naos sau altar) cât şi pe vertical (parte inferioară – grinda

talpă, mediană şi superioară). Măsurătorile s-au făcut în timpul verii şi în timpul toamnei.

În urma acestui studiu am observat că umiditatea are valori mai mari pe pereţii de nord,

crescând de la altar spre pronaos. Pe verticală, umiditatea are variaţii deoarece acoperişul ţine

umbră şi păstrează o valoare uşor ridicată, iar temelia (mai ales dacă este zidită în ciment)

ridică şi ea valorile umidităţii lemnului. (ANEXA 2. Tabel 1-21)

Concluzii

Tema propusă pentru cercetare în cadrul acestei lucrări este Bisericile de lemn din sudul

Judeţului Vâlcea. La acest final de studiu putem spune că s-au deschis potenţiale direcţii de

cercetare legate de tema abordată.

Cele douăzeci şi una de biserici sunt aşezate în sudul extrem al judeţului până în partea

mediană lângă Horezu.
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Cercetarea întreprinsă pentru studierea bisericilor de lemn din sudul judeţului Vâlcea şi-

a propus ca principal obiectiv analiza amănunţită a lăcaşurilor din zona menţionată.  Acest

lucru se referă la realizarea unor descrieri monografice cât mai detaliate şi a stabilirii unui

diagnostic al stării de conservare cât mai apropiat de momentul actual. Considerăm că

instituţiile care se ocupă de conservarea şi prezervarea acestor biserici ar trebui să manifeste

mai mult interes în acestă direcţie, deoarece nu există materiale pentru informarea în acest

sens.

Documentarea despre istoricul fiecărei biserici a fost făcută in situ, la Arhivele Direcţiei

Judeţene pentru Cultură Vâlcea, la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu – Râmnicu Vâlcea, în

documentele păstrate de parohii şi prin discuţiile purtate cu enoriaşii. Rezultatul nu a fost

mereu satisfăcător; dovezile documentare sunt adesea insuficiente, trunchiate sau păstrate şi

perpetuate într-o manieră personală, care nu se bazează pe o demonstraţie ştiinţifică. Nu de

puţine ori am găsit explicaţii sau istoric al unor evenimente din viaţa unei biserici care sunau:

„cum spune un vechi document...” sau „cum ne povesteşte hrisovul (cronicarul)...”. Dacă am

găsit sursa primară, informaţia a fost consemnată; dacă nu s-a confirmat documentar, a rămas

doar o poveste.

În acest sens, ne-au fost de un real ajutor Catagrafia scrisă în 1840 şi rescrisă de preotul

I. Popescu-Cilieni în secolul al XX-lea, Marele Dicţionar Geografic al României, cercetările

făcute de Ioana Ene despre Monumentele Istorice din judeţul Vâlcea şi studiile domnului

Constantin Bălan despre inscripţii, pisanii şi alte înscrisuri vechi din această regiune. Când am

găsit biserici neclasate în Lista Monumentelor Istorice, şi aici este vorba de biserica de la

Șirineasa şi cea de la Cioponeşti, problema datării şi a întocmirii unui istoric a devenit mai

dificilă. Bisericile care au făcut parte din acest studiu, nu au fost cuprinse în programe de

restaurare (cu excepţia celei din Urşi – Popeşti), motiv pentru care nu am găsit documentaţie

fotografică de arhivă pentru comparaţie şi studiu privind evoluţia sau schimbarea stării de

conservare a lăcaşului în timp. De asemenea nu am găsit studii întocmite de arhitecţi privind

planuri de elevaţie ale clădirilor.

Bisericile studiate au fost construite, majoritatea, în secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea.

Ele au suferit mutări sau relocări de-a lungul timpului, dovadă fiind marcajele de bardă de pe

grinzile pereţilor. Aceste călătorii ale clădirilor au fost dictate de condiţii vitrege (năvăliri ale

turcilor sau alţi duşmani - Pietroasa) sau de donaţii ale ale unor comunităţi sau binefăcători

către alte sate mai sărace (Suieşti, Ștefăneşti La Linie) unde se află acum. Unele poartă aceste

urme dar nu s-a consemnat nimic despre alt loc al ridicării lor (Butari, Olteanca, Lungeşti).

Altele au fost salvate şi relocate de restauratori (Mreneşti – Creţeni în Muzeul Satului

Vâlcean, Palanga – Amărăşti în parcul Mănăstirii Curtea de Argeş).
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Din punct de vedere istoric, se observă o înflorire a arhitecturii rurale şi a dorinţei de

înfrumuseţare a bisericilor după Reforma lui Cuza,în urma căreia ţăranii au devenit posesori

ai pământurilor. Astfel au fost eliberaţi clăcaşii. Comunităţile de ţărani – moşneni au ctitorit

biserici. Lăcaşurile de cult rurale au devenit rodul strădaniei colective, dovadă în acest sens

stau lungi pomelnice pictate la altar, în naos, în pronaos şi în pridvor, ori de câte ori s-a

intervenit, s-a pictat s-a renovat.

Din punct de vedere al arhitecturii se poate observa că s-au păstrat biserici de lemn cu o

planimetrie unitară. Predomină tipul de plan în formă de navă cu absida altarului în cinci

laturi decroşată  de corpul clădirii. Avem un singur caz de altar în patru laturi (Ștefăneşti – La

Linie), un caz de altar nedecroşat (Urşi), un caz de naos decroşat de pronaos (Butari), un caz

de pronaos pentagonal (Suieşti) şi un caz de formă treflată (Șirinasa). Toate bisericile olteneşti

prezintă pridvor.

Studiul pe teren ne-a adus în faţa unor cazuri care prezintă o repetitivitate: în secolul al

XIX-lea, mai ales după 1864, unele biserici au fost tencuite, pictate, supraînălţate. În acest

sens s-au apelat la diferite tehnici şi modalităţi de a tranforma sau adapta arhitectura

tradiţională de lemn în / la arhitectură de zid. Pictura trece de la execuţia zugravilor de subţire

la cea a pictorilor cu o evidentă influenţă neoclasică sau de orientare bizantină. Considerăm că

este interesant de studiat acest moment de cotitură în arta şi arhitectura ecleziastă rurală. În

această categorie de monumente se pot studia bisericile din Șirineasa, Măgureni, Marineşti,

Mamu şi Boroşeşti şi Cioponeşti. Acestea sunt cele pe care le-am găsit în zona studiată şi în

zonele vecine. În întregul judeţ există cu siguranţă mai multe exemple care ar putea face

subiectul unei noi cercetări.

ABREVIERI

D. I. R. = Documente privind Istoria României

DRH, B, Ţara Românească = Documenta Romaniae Historica

mah.= mahala

Popescu, Biserici = I. Popescu – Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea,

Editura Ramuri, Craiova, 1941

AMO = Anuarul Mitropoliei Olteniei

A.O. = Arhivele Olteniei

Doc. nr. = documentul numărul
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