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Bisericile de lemn din comuna Stoina 

Claudiu Stancu 

 

  Bisericile de lemn sunt parte component  a artei populare române ti, 
expresie a tradi iilor arhitecturale ancestrale ale poporului român, o continuitate a 
artei construc iilor în lemn în arta bisericeasc . Planul acestora este de tip nav , 
asem n tor caselor r ne ti, cu frumoase decora iuni geometrice, s pate în lemnul 
stâlpilor de sus inere, în cerdac, pe brâiele ce înconjoar  corpul unora din aceste 
minunate construc ii sau pe u ile lor. Unele î i înal  svelt  spre cer turla, în vârf de 
s geat , asem n toare cu imensitatea catedralelor gotice occidentale, sau cu alura 
unor simple case r ne ti.  

  Bisericile din lemn au fost în l ate din Maramure  pân  în Oltenia, o parte 
din ele rezistând timpului pân  în zilele noastre. În 1918 existau 1440 biserici de 
lemn, din care 650 în Banat i Transilvania, 490 în Oltenia i Muntenia i 300 în 
Moldova, iar în zilele noastre num rul lor este de 1276. Astfel, în Oltenia, se mai 
cunosc 142 de biserici de lemn, cele mai cunoscute fiind cele din : Socoteni-Gorj, 
Curti oara-Gorj, Ol ne ti-Vâlcea.1 Astfel de construc ii sunt întâlnite peste tot, în 
Europa: bisericile din Urnes-Norvegia numite stavkirke (biserici de stâlpi), în 
Suedia sau complexul Kiji Pogost-Karelia din Rusia. 

  Valoarea artistic  const  în elementele specifice ale acestora : îmbinarea cu 
m iestrie a bârnelor de lemn, finisarea lor, turla maiestuoas , decorurile exterioare 
(crucea, brâul, motivele geometrice), absen a temeliei îngropate. În arta i 
arhitectura religioas  a Gorjului, bisericile de lemn m rturisesc cel mai bine 
existen a unei vechi civiliza ii a lemnului cu r d cini adânci în trecut. Astfel, în 
Gorj se mai p streaz  în prezent 119 biserici de lemn, fiind jude ul cu cele mai 
multe astfel de cl diri de patrimoniu, apar inând secolelor XVII-XIX. Specific 
acestor construc ii de lemn gorjene ti, este a ezarea temeliei direct pe p mânt, 

                                                 
1 Andrei P noiu, Din arhitectura lemnului, Ed. Tehnic , Bucure ti, 1977, p.122 
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absen a turlei-clopotni  pe pronaos, prezen a unui perete plin între pronaos i naos, 
precum i lipsa unor pisanii care s  aduc  dovezi cu privire la istoricul lor. 
Acoperi ul avea învelitoarea din i  material lemnos b tut într-o tehnic  anume, cu 
ajutorul cuielor de lemn. De asemenea, ctitorii lor sunt oameni de diverse categorii, 
de la boieri, clerici, la simpli mo neni. Erau construite pe dealuri i coline înalte 
sau pe v i greu accesibile. 2 

I .Biserica satului Stoini a 

  Notat ca pârâu pe harta Scwantz cu numele Stoiniza, atestat ca sat megie  în 
Plasa Ham r zii de Sus, conform Catagrafiei din 1831, numit mai târziu i Stoeni a. 
Biserica de lemn Sfin ii Voievozi a fost construit  ca biseric  filial  a Parohiei 
P i ani, în c tunul Stoini a, din comuna Stoina în anul 1796 a a cum se 
men ioneaz  în Catagrafia Episcopiei Rîmnicului de la 1840 : „pe proprietatea de-
a valma Stoini a, este o biseric  de lemn cu hramul Sfin ii Voievozi, construit  de 
P tru Dru u i popa tefan la anul 7305 (1796), noiemvrie 8.”3 În alte documente 
anul construc iei difer , anul 1800 sau 1830-1831, probabil sunt men iona i anii în 
care biserica a suferit unele modific ri ulterioare, cînd este amintit  ca avînd 
hramul Sfântului Grigore Decapolitul. Este reparat  la 1879 i 1911, când este 
înzestrat  i cu 6 pogoane de p mînt. Charles Laugier o aminte te ca fiind 
construit  din bârne de lemn, veche de vreo 60 de ani, aflat  în stare mediocr  i 
împrejmuit  cu uluc , având în jurul ei p dure i livezi. Al. Lahovary, în Marele 
Dic ionar Geografic Lahovary, arat  c  satul Stoini a are o biseric  de lemn cu 
hramul Sfântul Grigore Decapolitul deservit  de un preot . 
  Date despre ctitorii acestei biserici ne sunt oferite de catagrafiile vremii, 
astfel într-una din ele se aminte te de popa tefan ce avea o jum tate de pogon de 
vie, 3 stânjeni de p mânt, 80 de pruni, iar P tru Dru u era mo nean i proprietar de 
p mînturi, satul Stoini a fiind un sat de mo neni în integralitate. De asemenea, popa 

tefan al turi de diaconul Gheorghe semna între 1832-1834, Condica de stare 
civil  ale parohiei Sf Grigorie Decapolitul, mahalaua Stoini a. Cercetând 
Registrele de stare civil  ale comunei Stoina, anii 1830-1866, aflate în fondul 
Arhivelor Na ionale Gorj, întâlnim consemnate numele altor preo i ce au slujit aici, 
precum popa erban C lug ru, popa tefan Peptan, popa Dumitru, popa Kostandin 
sau popa Dumitru Petrescu. Din p cate, nu s-au p strat imagini foto consemnate 
sau obiecte ce au apar inut acestei biserici. 4  S-a p strat totu i, peste timp, un 
inventar ce se afl  în momentul de fa  în Fondul Protoieria Dolj, din cadrul 
Arhivelor Na ionale Dolj, document datat 1848, ce poart  tampila parohial  i 
semn turile preo ilor Avram i Gheorghe, se arat  c  biserica f cea parte din 
parohia satelor Stoina i Stoini a.5  Se pare c  în jurul anului 1922 o furtun  a 
                                                 
2 Radu Cre eanu, Biserici de lemn din Muntenia, Ed. Meridiane, Bucure ti, 1968, p. 69 
3 Dumitru B la a, Date cu privire la localit ile din Oltenia i bisericile lor, între anii 1823-1840, în 
rev. Mitropolia Olteniei , an XXVIII, 1976,nr. 5-6, p. 419 
4 S.J.A.N Gorj, fond Registre stare civil  comuna Stoina 1830-1866 
5 S.J.A.N Dolj, fond Protoieria Dolj , dosar 221/1848, fila 33 
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afectat aceast l ca , un tr znet provocând un incendiu ce a f cut ca ea s  fie închis  
iar consiliul parohial s  ia decizia demol rii ei i construirea uneia noi la oseaua 
jude ean , lucrare ce a demarat în anul 1924, dup  ce s-au purtat o serie de 
coresponden e cu protoieria, Episcopia Râmnicului i direc ia de patrimoniu ce nu 
dorea demolarea ei. Se pare c  biserica era construit  asem n tor celei din satul 
Socoteni-Sl vu a, comuna Cru e , învecinat  comunei Stoina, ridicat  între anii 
1683-1684, de me teri populari locali. De fapt, singura descriere a acestei bisericii 
o avem relatatat  în Memoriul explicativ alc tuit de trimisul episcopiei de Râmnic , 
arhitectul Al. Referendaru, în iulie 1923 : „La dep rtare de 40 km de Craiova, pe 
dreapta râului Amaradia, într-o mic  livad  cu pruni este o mic  biseric  de lemn 
cu înf i are rustic  i agreabil . Este a ezat  în marginea drumului vicind i în 
preajma dealurilor acoperite de pomi, vii i râpe. Al turi de biseric  este o mic  
barac  acoperit  unde se ine clopotul. Biserica este cu totul de lemn f r  soclu de 
zid rie. Bârnele sunt foarte groase i nu este putrezit  decât pu in, talpa de jos. La 
exterior lemn ria este aparent  v zându-se încheieturile i îmbin rile me te ugite. 
În interior este tencuit  i v psit  în coloare de ap , în g lburiu. Învelitoarea este 
în scânduri de 1 metru de stejar- drani e, cari sunt cam c scate la unire, dar nu 
reformate. Nu are turl . Pe acoperi  are 2 cruci de fier. Planul este un dreptunghi 
f r  sânuri. Amvonul este o tind  r neasc  cu 4 colonete de stejar, pe care se 
sprijin  cosoroaba crestat  formând pe cei 4 stâlpi trei arcade cu crestituri, una în 
ax de 0,77 cm pe care se intr  urcând o treapt  de stejar masiv, iar altele 2 lâng  
ea mai largi de 1,40 cm, iar în laturi câte una, închise în staci i simpli sub iri de 
stejar. Se intr  pe o u e cu t bli de brad prev zut  cu geamuri. Cea veche este 
trântit  al turea i este din bl ni late de brad. 
Sub un brâu ce încinge în lung fa ada principal  este ca ornamente o cruce de 
stejar, sculptat  în bârn  , ca cheie de leg tur  în mijlocul unui arc de mâner de 
co , formând ….cu sculptur  în crest turi ce înconjoar  u a ca un cadru i se 
termin  cu un cap în form  de himer  bine prins ca form  i tehnic . L rgimea 
tindei este de 4000 cmt, iar lungimea este de 122 cmt. Peretele desp r itor al 
pronaosului a fost din bârne t iate i îndreptate i prinse îmbin rile în exterior. 
Din tind  se intr  direct în naos, mare de 5,60 mt în lungime i 4 mt l ime. Altarul 
hexagonal larg de 2,68 mt i 2,75 mt l ime. Are în naos dou  ferestre de o,33 mt i 
0,41 mt de stejar cu grilaj vertical de fier în vergele, în altar o fereastr  la fel ca a 
naosului i dou  mici deschideri de 0,08 mt pe 0,20 mt f r  geamuri. 
Tâmpla e de lemn, f r  s  aib  u ile zugravite cu ap  i culori. Are 4 icoane 
împ r te ti frumos pictate i 12 mici, cu crucea i cele dou  accesorii în partea 
superioar . Mai sunt în biseric  înc  6 icoane. Nu are pisanie i nici semn ri pe 
lemn rie, pe una din icoane Maica Domnului cu Pruncul în bra e este leatul 1827. 
În biseric , bolta e un cilindru din scânduri b rduite i tencuite, a ezate pe 
dublouri-arcuri de lemn îmbinate. În altar, sub form  cilindru i segment sferic pe 
arcuri-dublouri de lemn ca la naos. 
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Piciorul prestolului de zid, masa proscomidiarului i a prestolului de bl ni de 
uzate,f r  importan  ca i întregul mobilier ce se afl  ruinat.Du umelile sunt de 
lemn, uzate,iar 

- ca aspect: are simplitate, structura propor ionat  i caracterul c tunului 
acestuia oltenesc; 

- ca elemente materiale : s vâr it  din stejar, de dimensiuni mari, în exterior, 
bine îmbinat , f radecora iuni; 

- ca elemente de compozi ie: tinda cu stâlpi, cosoroabele crestate, u a decorat  
simplu i corect.” 

Aminte te de asemenea i de stadiul construc iei noii biserici: „biserica nou  e 
tot în acela i stadiu, nu s-a început, are pu in nisip i câteva mii c r mizi.”6 

  În urma acestui memoriu i al celui f cut de protopopul Pâr coveanu 
Gheorghe la 31 decembrie 1923, direc ia monumentelor va da aprobarea demol rii 
bisericii de lemn i folosirea lemnului ei la construc ia celei noi. Despre acest lucru 
aminte te i preotul Constantin Nicolaescu, în monografia personal  referitoare la 
parohia P i ani, datat  1976, c  prin anul 1780-1790 s-a ridicat în mijlocul acestui 
s tuc o bisericu  de lemn ce a fost deschis  cultului pân  în anii 1923-1924, când o 
furtun  a d râmat-o. Icoanele care erau portative i ce mai era de valoare au fost 
duse la Sfânta Episcopie a Râmnicului, constituind piese la muzeul bisericesc al 
Epicopiei. La sfîr itul anului 1924 s-a pus bazele unei biserici de zid sfin it  la 
1936, pictat  de pictorul Ilie Belgun între 1930-1932.7 

II. Alte biserici din lemn disp rute  

1. Satul P i ani 

  Pe teritoriul comunei Stoina, au existat, de-a lungul timpului, numeroase 
loca uri de cult construite din lemn, înlocuite mai tîrziu de biserici de zid. Astfel, în 
satul P i ani, un toponimic local dat unei v i - Schitoaia, ne duce cu gîndul la 
existen a unei bisericu e de lemn-schit situat  în vatra vechiului sat Plopu.De 
asemenea, generalul austriac von Bauer în c l toriile sale prin Oltenia aflat  sub 
st pânire austriac  (1718-1739) aminte te satul Poischani ca avînd o 
biseric  : ”village avec un eglife, des vignes, du bois.”8 

                                                 
6 S.J.A.N Dolj, Colec ia Schituri, M n stiri,Epitropii, dosar 28/1923, filele 5-7. 
7 Pr. Constantin Nicolaescu, Monografia Parohiei P i ani , 1976, în manuscris, arhiv  personal . 
8 Von Bauer, Memoire historique et geographique sur Valachie, Frankfurt-Leipzig, 1778. 
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2. Satul Stoina 

  Sat înregistrat în Plasa Ham r zii de Sus la 1819, 1831, 1834, 1842 ca sat 
megie  , situat pe Vâlceaua Stoina, satul re edin  al comunei Stoina înfiin at  în 
1864. O biseric  de lemn a fost construit  în satul Stoina la 8 noiembrie 1796, cu 
hramul Sfântul Dimitrie de c tre megie ii Ioan i Neagoe C lu aru i Dinu 
Mondescu, preot fiind Dinu B b l u, conform Catagrafiei Râmnicului -1840. Este 
reparat  la 1852 ref cut  din temelie la 1936, dup  planurile arhitectului italian 
Alex Mander, prin str duin a preotului Nicolae Popescu. A fost repictat  i 
resfiin it  în anul 1981 sub îndrumarea preotului Roman Gheorghe. În anul 2004 s-
a ref cut întreaga biseric  de c tre preotul Ioana Daniel. Poart  în prezent hramul 
Adormirea Maicii Domnului.  

3.Satul Toiaga    

  Satul Toiaga este amintit în acte de proprietate de la 1583, apoi la 1667 i 
ca mo ie megie  la 1831,1835 i 1837. Devine comun  în 1864, apoi din 1865 
pân  în anul 1950 face parte din comuna Sl vu a, apoi din comuna Balo ani i din 
1968 din comuna Stoina. În satul Toiaga este amintit  existen a altei bisericu e de 
lemn, în vechea vatr  a satului numit  Leurzaua, reparat  succesiv în timp, biserica 
cu hramul Sfântul Gheorghe construit  la 1548, reparat  în 1708, 1720. În 
Catagrafia Episcopiei Râmnicului din 1840 se arat  c  pe proprietatea de-a valma, 
Toiaga s-a ridicat biseric  de lemn cu hramul Sfântul Nicolae de Gheorghe Spînu i 
Nicolae Stegaru, în anul 7283(1774), decembrie 6, reparat  la 1881, 1918. În anul 
1971 este ref cut acoperi ul bisericii i apoi întreaga biseric  fiind resfiin it  la 21 
mai 1978, prin str dania preotului Gheorghe Roman. 

4. Satul Mielu ei 

  Este amintit ca sat pe harta Specht, apoi aflat pe mo ia serdarului Titu 
Bengescu la 1831, pe mo iile Z treanu, Socoteanu, Hronidis, Lahovary i utzo, 
mai apoi face parte din comunele Sl vu a, Balo ani i Stoina.Biserica cu hramul 
Adormirea Maicii Domnului a fost ridicat  în anul 1656, Catagrafia Episcopiei 
Râmnicului aminte te constructia unei alte bisericii :”.... satul Mielu i s-a ridicat 
biseric  de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, r dicat  de de popa Ioan 
Marinescu i Dumitra cu Mielu lu, în anul 7306 (1798), avgust 15.” 9În Sinodicul 
bisericii se consemneaz  urm toarele: Biserica cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului construit  la anul 1720 s-a ridicat de c tre ob tea satului fiind ajuta i i 
de locuitorii din împrejurimi, iar în urm  ruinându-se din pricina vechimi, s-au 
reconstruit din nou la anul 1897. Din ini iativa domnilor Ioan Gh Iv nescu, Ioana 
Dudeanu i Ioan Dudeanu, în anul 1918, august 15, s-a reparat sub îngrijirea 
domniilor lor. La 1926 s-a acoperit din nou cu tabl  a ezat  peste acoperi ul de 

                                                 
9 Dumitru B la a, op. Cit., p. 421 
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i . Are form  de corabie, cu temelia de c r mid  i corpul din bârne de lemn, 
tencuite. În fa , are un pridvor de lemn sprijinit pe patru stâlpi sculpta i. Are o 
singur  turl  din blane de lemn încastrate în foaie de tabl . Pictur  nu are, 
catapeteasma este format  din icoane de lemn a c ror vechime nu se cunoa te.”. 
În anul 1918 s-a reparat în totalitate, folosindu-se ca material de construc ie 
c r mida, iar ca tencuial  nisip i var pe aproximativ 70 % din suprafa a sa. 
Credincio ii din Mielu ei, în ziua de sâmb t , 10 octombrie 2015, s-au adunat în 
num r mare în curtea l ca ului de cult , pentru a lua parte la sfin irea bisericii 
recondi ionate în totalitate de me terii care au realizat acoperi ul din indril : 1. 
Petru Popa, comuna Albac, satul B r ti nr. 45, jude ul Alba; 2. Vasile Negrea, 
comuna Albac, jude ul Alba; 3. D nu -Claudiu Petru el, comuna Albac, jude ul 
Alba; 4. Vasile Han, comuna Albac, jude ul Alba; 5. Titel Turbatu, satul Valea 
Pojarului - Bustuchin, jude ul Gorj (care a realizat partea de zid rie i turnarea 
betonului, precum i a c ilor de acces) i pictat  de c tre pictorul Peter Teo Toader 
din Cluj-Napoca, cu ajutorul financiar al directorului Tudor B lu , Consiliul Local 
i al administra iei Prim riei Stoina, Consiliul Jude ean Gorj i binevoitorilor 

donatori i binef c tori enoria i ai acestei parohii. Sfin irea a fost efectuat  de un 
ales sobor de preo i în frunte cu Înalt Preasfin itul P rinte Acad. Irineu Popa, 
mitropolitul Olteniei. 

  Sunt amintite i alte bisericu e de lemn ridicate în satele învecinate precum 
V lu a (1799), Sl vu a (1746), Marine ti (1782).10 Lahovary în Marele Dic ionar 
Geografic Lahovary aminte te doua schituri de lemn în c tunele Sl vu a i Ciorari, 
f cute la 1812 de pitarii Iene Pan  i Teodosie, la care slujesc doi preo i i patru 
cânt re i, termenul schit desemnând probabil, bisericile de lemn existente în cele 
dou  loca ii amintite. Dup  cum vedem, construirea bisericilor de lemn a 
reprezentat o practic  adânc înr d cinat  în arta popular  specific  Olteniei, gra ie 
unei civiliza ii a lemnului foarte dezvoltat , ce a d inuit pân  în a doua jum tate a 
secolului al XIX-lea. 

 
 
 

                                                 
10 A. Lu , Monografie Mierea Birnici-Istorie i legend , Ed. Aius, Craiova, 2009, p. 96 
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-Biserica satului Mielu ei, dup  resfiin ire  
 
 

 
- Biserica actuala a satului Stoina  
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- Biserica actuala a satului Toiaga 


