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Novaci i Pociovali tea 
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Despre bisericile din Gorj i despre via a bisericeasc  din fericire, 
cercet torii au avut grij , s  aduc  de sub mantia vremurilor trecute, fie i câteva 
frânturi ale vie ii biserice ti gorjene ti a altor timpuri.  
 Nu de mult timp, mai exact la ceas de mare praznic bisericesc de la 
începutul toamnei calendaristice a anului 2016, la o editur  ie ean  am reu it a 
publica peste 250 de pagini, reunite sub titlul Via a bisericeasc  de odinioar  la 
izvoarele Gilortului, realizat  în coautorat, pagini dedicate aspectelor vie ii 
biserice ti dinspre locurile nov cene, cu aplecare asupra ultimei jum t i a veacului 
al XIX-lea, i prima a secolului ce i-a urmat. Prin raportare la cele avute în vedere, 
voi realiza câteva aprecieri i voi expune unele date privind via a bisericeasc  de 
odinioar , acolo sub poalele mun ilor din partea nord-estic  a Gorjului nostru. 
 Pe teritoriul actualei localit i Novaci, func ioneaz  în prezent cinci parohii, 
chiar dac  una dintre ele acoper  teritorial a ez mintele enoria ilor pe suprafa a a 
dou  localit ii (Parohia din Cern dia) al c rei perimetru se reg se te pe teritoriul 
administrativ atât al Novaciului dar i al B ii de Fier. De-a lungul vremii, îns  
situa ia nu a fost permanent a a, ci modific ri dorite sau impuse, pe care unii le 
prezint  drept evolu ii, iar al ii dimpotriv  involu ii au influen at i organizarea 
locurilor de cult din zona fostului centru de plai i plas , apoi centru raional dar i 
protopopiat local, a a cum avea cândva a deveni Parohia mai sus amintit . 
 Înainte de a purcede în a analiza situa ia vie ii biserice ti propriu-zise, 
trebuie eviden iat faptul c  peste timp situa ia administrativ  a localit ii s-a 
modificat mult. Sub aspect administrativ, odat  cu reformele lui Cuza, se 
înfiin eaz  comunele rurale, prin alipirea administrativ  a satelor învecinate. E 
vremea, în care apar i cele trei comune: Cern dia, Novaci i Pociovali tea, purtând 
denumirea unora dintre satele, care le compun. Cu unele varia iuni administrative, 
în sensul modific rii limitelor, prin pierderea ori ad ugirea a câte unui sat, prin 
pierderea pentru scurt timp a statului de localitate de sine st t toare, cum e i cazul 
Pociovali tei în vreme de r zboi, cele trei comune se men in pân  în anul 1968, 
atunci când fuzioneaz  creând cu statut mic urban localitatea Novaci. 
 Inclusiv sub aspectul organiz rii biserice ti, centrele parohiale ini ial au 
p strat limitele localit ilor, dar dac  via a bisericeasc  a fost conservatoare i 
implicit statornic  sub aspect organizatoric, cea administrativ  local  a fost 
reformat  în mai multe rânduri. Astfel, unul dintre satele din partea de apus a 
localit ii, Ghebanii a apar inut când Novaciului, când Pociovali tei, apoi dou  alte 
sate ale acestei din urm  localit ii i fac referire la Huluba i Site ti au apar inut fie 
comunei învecinate la sud Ciocadia, fie comunei Bumbe ti de Galben, pentru ca 
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unele dintre fostele sate ale Cern diei, ast zi s  fac  parte din teritoriul 
administrativ al B ii de Fier. Sub aspect parohial, c tre finalul secolului în care au 
luat fiin  comunele, în fiecare dintre cele trei comune enumerate func iona câte o 
singur  parohie: cea din Cern dia, în comuna cu aceea i denumire, apoi Parohia 
Hiri e ti, amplasat  pe teritoriul comunei Novaci i Parohia Pociovali tea, de 
asemenea încadrat  geografic, în vechile limite ale comunei, ce avea o alt  
structur  teritorial , a a cum deja am precizat. i pe aceste locuri, ca i-n alte p r i 
ale jude ului, via a bisericeasc  i-a urmat cursul, inclusiv sub aspectul edificiilor, 
disp rând ori ap rând ctitorii biserice ti. 
 În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, Parohia Cern dia era compus  
din trei biserici, cea parohial  cu hramul Sf. Dumitru, din centrul de atunci al 
comunei i cele dou  biserici filiale cea cu hramul Intrarea în Biseric  unde se 
închinau credincio ii din M gura i o parte din Berce ti i cea cu hramul Sf. 
Voievozi, din fostul sat Vl doi, azi aproximativ, strada Schela i aceasta cu o 
anume rezonan  istoric . 
 Parohia Cern dia a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai puternice 
din jude , poten ialul acesteia atât cel religios dar i patrimonial fiind apreciabil. În 
perioada în care am f cut trimitere pentru mult timp, cel ce a coordonat via a 
bisericeasc  din parohie a fost preotul Anghel Pup (d)zanu, hirotonisit înc  de la 
23 iunie 19591 acesta succedându-i fostului p rinte Vasile, despre care ani de-a 
rândul s-a tot vorbit pe locurile cern zenilor, r mânând în memoria colectiv  
genera ii i genera ii. 
 Biserica parohial  se bucur  de venerabilitate, sub aspectul edific rii sale în 
timp, chiar dac  în prezent cl direa a fost înlocuit  i modernizat . Aici în Cern dia 
anului 1813, familia Smaranda i Dumitru Cern zanu au ctitorit biserica2 pare-se 
pe locul alteia mai vechi din lemn. Probabil c  de pe atunci s-a ales i hramul 
acesteia, în acord cu numele lui dintâi ctitor. Dumitru Cern zanu a fost protopop 
la limita secolelor XVIII-XIX i totodat  pe vremurile în care acesta coordona 
rânduielile biserice ti, la Plaiul Novaci, v taf era Dumitru Ursache contemporan i 
probabil bun colaborator al s u. Când fac trimitere la aceast  colaborare, am în 
vedere inclusiv clopotul d ruit la 1798 c tre Mîn stirea Crasna, printre al ii, de 
c tre c pitanul Ursache i logof tul Dumitru Cern zanu.3 Se crede c  protopopul 
Dumitru Cern zanu ar fi locuit chiar în satul M gura, pendinte de Cern dia, a a 
cum rezult  dintr-o informare realizat  de personalul bisericesc în urm  cu câteva 
zeci de ani.4 
 Pe lâng  construirea bisericii, a a cum rezult  i dintr-alte indicii familia 
Cern zanu în urm  cu mai bine de dou  veacuri a i înzestrat-o cu diverse alte 

                                                 
1 Serviciul Jude ean al Arhivelor Na ionale (SJAN) – Gorj, Protoieria jude ului Gorj, Dosar 
196/1888, f. 56-58 (detalii despre enoria ii i personalul parohiei) 
2 SJAN – PG, Dos.243/1894-1895, f.254 
3 tefulescu Alexandru – Gorjul istoric i pitoresc, Târgu-Jiului, Tipografia N.D.Milo escu, 1904, 
p.57 
4 Istoric al Bisericii filiale Intrarea în Biseric  din satul Berce ti, jud. Gorj, întocmit de pr. N pruiu 
Adrian, Mud voiu Ion, Spilc  Gh. Ion, pag.2 
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bunuri, ceea ce o plasa pe o pozi ie de net  superioritate fa  de alte l ca uri de 
rug ciune din partea locurilor i nu numai. Biserica de la 1813 r mâne spre a fi de 
folos enoria ilor vreme de cca. un secol, pentru c  dup  1900 se ia ini iativa 
recl dirii unei noi biserici mai mari, pentru a corespunde noilor nevoi, fapt ce avea 
a prinde contur i finalitate dup  o bucat  de timp. Este apoi vremea, când încet dar 
sigur Parohia Cern dia preia centrul decizional al domeniului, iar sub autoritatea 
p rintelui Sevastian Pârvulescu, de loc dinspre Calop r-Dolj i ginere al unei 
familii din sfera bisericeasc  a cern zenilor, biserica parohial  reprezint  loca ia în 
care se iau principalele hot râri asupra func ion rii vie ii biserice ti din partea 
aceasta a jude ului. 
 A a cum am precizat, în cadrul parohiei au func ionat înc  dou  biserici cu 
vechime. Una dintre ele este cea cu hramul Intr rii în Biseric , construc ie de 
asemenea edificat  cu mult timp în urm . Prin raportare la o versiune oral  i 
p strat  prin p r ile locului printre ctitorii s i s-a fi aflat un localnic Oprea 
Niculescu sau vreun înainta  al s u. Prin raportare la documentele identificate, 
aceasta a fost ridicat  pe la anul 1834, ctitorul acesteia fiind familia preotului 
Vasile Staicu, cu fra ii s i.5 De i edificiul are o vârst  apreciabil  i a fost supus 
mai mult timp unor lucr ri de renovare, gra ie tuturor celor implica i, enoria i, 
personal bisericesc ori autorit i administrative, acesta se g se te într-o stare bun , 
ceea ce impune aprecieri i respect. 
 În preajma bisericii, mai exact în perimetrul cimitirului, se afl  aici o piatr  
de mormânt cu caractere chirilice, ceea ce-i confer  vechimea de cel pu in 150 de 
ani. Personal cred c  aceasta se p streaz  din vremuri i mai vechi, cel pu in cu 
câteva decenii, anterior desfiin rii utiliz rii alfabetului de sorginte slavon  de c tre 
Cuza Vod . De i nu avem certitudinea celor înscrise pare-se a fi totu i vorba de un 
func ionar local, poate venit aici sau poate localnic vechi dar care împrumutând din 
alte locuri obiceiul pietrelor de mormânt ori mo tenind acest tip de evocare chiar 
so ia acestuia, folose te acest tip de monument funerar. În fine piatra ar avea 
încrustat numele de Constandina, so ia decedat  a lui Dumitrache. Exprim dorin a 
ca în viitor s  reu im a identifica mai mult din însemn rile l sate aici, pe aceast  
piatr  funerar  din vremuri demult uitate. 

 
 Cea de-a treia biseric  a Parohiei Cern dia este cea din fostul sat al 
Vl doilor, partea locuit , cea mai nordic  a fostei comune. Hramul acesteia este cel 
al Sfin ilor Voievozi i are o vechime de peste 150 de ani. Biserica este construit  
din lemn, form  corabie i a ezat  aproape de coama unui deal, a a cum indicau 
vechile canoane autohtone. Biserica în ciuda vârstei sale venerabile se prezint  
datorit  implic rii tuturor factorilor într-o stare foarte bun , a a încât ini iativa i 
truda înainta ilor de a avea loc de rug ciune în satul lor n-a fost zadarnic , iar peste 
ani, peste mul i ani, genera iile actuale i cele viitoare avea-vor prilejul s  vin  la 
biserica secular  a satului.  

                                                 
5 SJAN – PG, Dos.243/1894-1895, f.253 
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  Sub aspectul originilor sale într-un document aflat la sediul centrului 
parohial aceasta ar fi fost f cut  chiar de la 1834, îns  documentele de arhiv  
plaseaz  începuturile Bisericu ei din Vl doi în anul 1850, ca fiind ctitoria familiilor 
Ceau escu i Enoiu din respectivul sat.6 Chiar pisania sfântului loca  indic  dat  de 
sfin ire 3 noiembrie 1850, fapt ceea ce confirm  documentele de arhiv .  
 Înc  i azi se g sesc în stare bun  de conservare, monumente funerare, sub 
forma crucilor de mormânt, redactate în text chirilic din preajma anului 1860. 
Apreciabil este i faptul c  pe pere ii interiori ai l ca ului, în partea de apus se afl  
cu grij  p strate figurile ctitorilor i ale familiilor acestora, pictate la jum tatea 
secolului al XIX-lea. 
  

Parohia Cern dia duce mai departe, amintirea celei ce a fost odat  comuna 
Cern dia, teritoriul parohiei situându-se peste limitele vechii administra ii, chiar 
dac  azi fosta comun  este divizat  i reîmp r it  administrativ  între dou  
localit i. Parohia a r mas intact  i func ioneaz  astfel unitar, chiar dac  bisericile 
i enoria i se g sesc pe teritoriul a dou  unit i administrative actuale. 

 În perimetrul fostei comune Novaci azi func ioneaz  dou  parohii i cinci 
biserici. Cu aproape dou  veacuri în urm , de i num rul bisericilor era acela i, iar 
patru dintre acestea au func ionat neîntrerupt, sub aspectul organiz rii 
administrative biserice ti func iona o singur  parohia. 
 Vechea Parohie a Hiri e tilor este cea care spre finele secolului al XIX-lea 
coordona Biserica parohial  din satul cu acela i nume i celelalte patru biserici 

filiale, una în satul Ghebani, alta în 
Novaci-Români i dou  în satul Novaci-
Str ini. 
 Despre Biserica din Hiri e ti 
originile sale se pierd în trecutul 
îndep rtat al locurilor, nereu ind a 
identifica o dat  a ctitoriei sale. Totu i 
via a bisericeasc  trebuie a fi destul de 
veche în aceast  parte, dat fiind faptul 
c  tot în acest sat, cel ce a fost i centru 
administrativ dup  formarea comunei 
Novaci, func iona un schit de c lug ri 
numit Custura. Dac  nu tim cu 
exactitate data ridic rii bisericii, ce avea 
a deveni apoi parohial , cu atât mai mult 
n-am putut identifica bornele 
cronologice ale schitului nominalizat, 
îns  cu siguran  acesta func iona acolo 
de mult timp, poate chiar de la formarea 

a ez rii umane. 

                                                 
6 SJAN – PG, Dos.243/1894-1895, f.254 
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 Biserica parohial  poart  hramul Sfin ilor Voievozi i în prezent constituie 
o cl dire relativ nou . Sfin irea actualei biserici a avut loc la 13 iunie 1993 i tot 
cum arat  pisania acesteia, aceasta a mai fost resfin it  peste vremuri de înc  trei 
ori, fapt ceea ce ne duce cu gândul c  cea dintâi bisericu  aici ar fi putut fi ridicat  
chiar înainte de 1800, fapt destul de probabil, îns  izvoarele de date nu m-au ajutat 
s  s sesc mai mult, cine tie poate peste vremuri, cineva, cumva reu i-va a distinge 
niscaiva indicii despre începuturile Bisericii din Hiri e ti. 
 Totu i dintr-un document arhivat rezult  c  aceasta a fost, fie construit , fie 
sfin it  la 9 martie 1881,7 iar pisania bisericii indic  faptul c  pe la 1880 biserica 
era a treia oar  resfin it , ceea ce confirm  vechimea existen ei pe locul respectiv a 
unui loca  de rug ciune secular i a continuit ii vie ii biserice ti, de atâtea i atâtea 
genera ii. Am precizat i la redactarea c ii i adaug i acum, faptul c  înainta ii au 
ales data de 9 martie la 1881 ca zi de sfin ire a celei mai de pre  cl diri spirituale a 
localit ii; s  fi tiut oare ace tia c  9 martie reprezint  data la care a fost emis cel 
mai vechi act de atestare a Novaciului. Nu vom tii asta dar cred c  ei tiau deja, 
..ar fi prea mare coinciden a! 
 Unul dintre cei mai cunoscu i preo i parohi ai bisericii i cu titlul de exarh a 
fost Ion Dumitrescu sau Demetrescu în alte surse, c ruia i se punea i B l atu, 
hirotonisit în ultima zi a anului 1865.8 
 Biserica din satul Novaci-Români reprezint  tot un loc înc rcat de istorie i 
energie acumulat  peste vremuri. Înc  de la formarea comunei Novaci, tim c  
func iona ca biseric  filial  a Parohiei Hiri e ti i deservea localnici de pe malul 
stâng al Gilortului, exact locurile vechiului sat Novaci, ce a dat mai târziu 
denumirea localit ii, plaiului i pentru un num r de ani chiar raionului cu sediul 
aici. 
 Biserica aceasta a nov cenilor autohtoni poart  acela i hram, cel al Sf. 
Voievozi, precum cea parohial . În privin a începuturilor, biserica filial  a fost 
ridicat  în anul 1740, ctitorii s i fiind vistierul Ursache i tefan Ceau escu,9 cu 
mare probabilitate un localnic ceva mai înst rit din prima jum tate a secolului al 
XVIII-lea. Este una dintre cele mai vechi date de atestare a unui edificiu bisericesc 
de pe raza localit ii actuale i peste mai pu in de un sfert de veac, împlinise-vor 
trei secole de la ridicarea Bisericii vechilor nov ceni, azi în centrul cimitirului 
fostului sat. Conform unei mai vechi monografii despre fosta comun  Novaci, 
editat  în perioada interbelic , Biserica din Novaci – Români fost-a ridicat  pe la 
anul 1847.10 În acest context, interpret rile pot c p ta unele contururi. Fie biserica 
ridicat  la 1740 s-a ruinat i peste mai bine de un veac pe locul acesteia a fost 
ridicat  o alta, cea care exist  i azi, chiar dac  nu mai este utilizat  pentru slujbe 
religioase, fie vechea biseric  a fost doar resfin it  la 1847 ori poate i ref cut  într-

                                                 
7 SJAN – PG, Dos.137/1881, f.25 
8 SJAN – PG, Dos.196/1888, f.54-56 (detalii preo i i situa ii patrimoniale) 
9 Ion Popescu Cilieni/Preot – Biserici, Târguri i satele din jude ul Vâlcea, apud Ioan C. Palada – 
Mai mult decât însemn ri, Edit. Sim Art, Craiova, 2008, p.50 
10 Lianu Constantin – Monografia comunei Novaci-Gorj, Institutul de Arte Grafice „Nicu D. 
Milo escu”, 1935,p.38 
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o anume propor ie, ea având o existen  peste vremuri demn  de respect. Nu-i mai 
pu in adev rat c  dac  s-ar dori, prin procedee de cercetare tiin ific  a materialului 
folosit, acesta ar putea fi datat cu marj  mai mic  mult decât un secol, spre a se tii, 
dac  vorbim de biserica cea mai veche ori de una, ce ar avea doar aproape 200 de 
ani. Dar … nu-i vreme sau nu-i vremea înc ! Printre cei ce au slujit peste vremuri îi 
amintim i pe preo ii C-tin Sucamela ori Ion Kirionescu. 
 În satul Novaci-Români, la câ iva ani dup  ce grani a s-a mutat de la nord 
de Novaci, pân  unde se-ntindea România antebelic , pe limita nordic  a 
Transilvaniei, câ iva localnici doneaz  teren, pentru ca în vecin tatea vechii 
bisericu e s  fie ridicat  una din zid, mai mare, mai înc p toare i mai durabil . 
Lucr rile au durat ani mul i, iar în vreme de r zboi, la sfâr itul lunii noiembrie 
1942, se alege ca ÎPS al Mitropoliei Olteniei s  soseasc  în sat i s  sfin easc 11 
noua biseric . Mul i s teni, a a cum arat  i însemn rile de pe unul dintre pere i 
interiori ai noii construc ii au contribuit la ridicarea a ez mântului. Apari ia noii 
biserici a reprezentat cu siguran  o realizare i o mândrie a satului i totodat  o 
sc dere a aten iei acordate, vechii bisericu e care ade t cut  pe muchie în coast  la 
câteva zeci de metri, a teptând a nu fi uitat  pentru anii în care reprezenta cel mai 
important centru s tesc, pentru locuitorii dinspre izvoarele Gilortului. În ultimii ani, 
din fericire prin implicarea unei familii de enoria i a fost ridicat  i capela biserici, 
a a încât putem spune, c  acolo s-a z mislit în ani un adev rat complex bisericesc, 
f r  a uita i ceea ce s-a dorit a fi casa bisericeasc  cu toate cele necesare 
pomenirilor ori altor praznice de peste ani, a a încât scuzat -mi fie pleonastica 
exprim rii, nu pot f r  a ad uga c  i prin aceasta complexul s-a completat 
(Biserica i terenul aferent/curtea, biserica str veche/monument istoric, cimitirul, 
capela i clopotni a i casa bisericeasc  utilat  cu cele necesare). 
 A treia biseric  a Parohiei Hiri e ti a fost cândva i Biserica Sf. Voievozi 
din satul Ghebani. Prin anii '60 ai secolului al XX-lea, adic  în urm  cu aproape opt 
decenii, preotul paroh de la Hiri e ti, V. Tomescu i i informa superiorii, c  
respectiva bisericu  nu mai func ioneaz  de vreo 80 de ani i c  este abandonat  i 
degradat  puternic, a a încât s-a luat decizia demol rii acesteia, fapt confirmat de 
c tre autorit ile superioare. Cândva reprezenta un centru religios frecventat i 
apreciat, iar locuitorii satului se mândreau cu bisericu a lor, ba mai mult prin 
preajm  trebuie s  fi existat i un cimitir dar azi doar pu in  lume î i mai aminte te 
câte ceva, despre faptul c  acolo a fost cândva biserica veche a satului. 
 Îns  divinitatea a avut grij  a face într-un fel dreptate. Astfel la aproape o 
jum tate de veac de la dispari ia fizic  a ceea ce mai r m sese din Biserica 
Gheb narilor, tot în cadrul Parohiei Hiri e ti a intrat una dintre cele mai noi biserici 
ridicate în partea nordic  a Gorjului i totodat  nu oriunde, ci sus la munte la peste 
1500 metri altitudine. Aici la Rânca, în anul 2000, mai exact la 8 septembrie avea a 
primi slujba de sfin ire micu a i cocheta bisericu  ridicat  din lemn, prin 
bun voin a unui cre tin doljean, cel ce a finan at cea mai mare parte a investi iei. 
Hramul noului loca  a fost ales Na terea Maicii Domnului i azi reprezint  poate 

                                                 
11 SJAN – PD, Dos.21/1943, f.19 
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cel mai vizitat edificiu bisericesc de pe raza localit ii, de c tre cei ce tranziteaz  
Novaciul i satele sale.  
 Cea de-a doua parohie din fosta comun  Novaci, denumit  chiar Parohia 
Novaci este i cea mai mare, inclusiv sub aspect numeric, privind enoria ii 
aronda i. Cele dou  biserici ale acesteia sunt Sf. Ioan Botez torul i Na terea 
Maicii Domnului (aceasta din urm  situându-se azi pe strada Rînca) îns  nu este 
una i aceea i cu cea ridicat -n anul 2000 în muntele Rânca, cunoscut  i ca 
sta iunea montan  cu acela i nume. 
 Despre Biserica de pe strada Rânca se tie c  a fost construit  în anul 1803 
de c tre Coman C lu eru,12 un ardelean poposit la Novaci de la nord de Carpa i cel 
ce a contribuit decisiv la ridicarea bisericu ei în Slobozia Novacilor, ceea ce avea a 
deveni mai târziu satul Novaci-Str ini. Exist  dou  teorii despre originea bisericii. 
Conform uneia dintre ele, un schit din apropiere, dinspre Gilort ar fi fost cu totul 
mutat pe locul acesta i ar fi devenit biseric , îns  în conformitate cu o alt  op iune 
asupra c reia tind a crede a fi apropiat  de evenimentele vremurilor trecute, aceasta 
a fost adus  de c tre ciobanii ungureni, care dup  ce ajunseser  de dincolo de mun i 
i se a ezaser  aici în p r ile Novacilor, când vremurile s-au mai lini tit decis-au a 

trece iar vârfurile, iar dintr-un sat al lor, biserica pe care o iubeau atât de mult a fost 
desf cut  în buc i, apoi cu carele trecut  în nordul Olteniei i ref cut  în mijlocul 
noului sat, abia închegat. Tot atunci au fost aduse i icoanele pictate de c tre 
Dumitru Zugravu de la Dâmbovicioara, fiind ambalate cu mare aten ie în tergare 
i l zi de dinainte preg tite, cu acest scop.13 

 Biserica construit  de Coman a luat foc la 1854, iar localnicii peste un 
deceniu au reu it s  ridice o nou  biseric , aflat  i azi în func iune i cu statut de 
filial  a Parohiei nov cene. Biseric  parohial  îns  se g se te în zona central  a 
localit ii pe un platou ce ofer  o panoram  superb  a centrului localit ii, aflându-
se totodat  în apropierea centrului civic al or elului. Biserica Sf. Ioan, c ci despre 
ea este vorba a fost cl dit  tot în anul 1803, adic  acela i an cu cea din partea 
nordic  a noilor locuri ale  celor nou-veni i de peste mun i. Biserica respectiv  a 
fost în folosin  mai bine de un veac, pentru ca dup  doi-trei ani, de când Novaciul 
nu mai era localitate de grani , biseric  s  fie d râmat , iar în locul ei urma a fi 
ridicat  o alta, mai mare i mai durabil . Pe unele din icoanele datate cu anul 1803 
sunt indicate i câteva nume, fie ale celor ce le-au creat cum este Constantin 
Zugrav, fie de cei ce le-au achizi ionat sau donat, precum familia Tomescu sau 
familia Capot  din Anini .14 Noua biseric  a fost ridicat  pe parcursul a mai mult 
de un deceniu, fiind pictat  de însu i Iosif Keber, iar la data de 3 noiembrie 1935 
aceasta a i fost sfin it ,15 fiind a adar pus  la dispozi ia enoria ilor, cei ce a teptau 

                                                 
12 Lianu Constantin – Monografia comunei Novaci-Gorj, Institutul de Arte Grafice „Nicu D. 
Milo escu” Târgu Jiu, 1935, p.38 
13 andru Maria – Cartea vie ii mele, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, p.16-17 
14 Lianu Constantin – Monografia comunei Novaci-Gorj, Institutul de Arte Grafice „Nicu D. 
Milo escu” Târgu Jiu, 1935, p.38 
15 S.J.A.N – PG, Dos.79/1935, f.14-15 
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de ani buni, ca noua lor biseric  s - i deschid  u ile pentru a-i primi la slujb , a a 
cum cu ani în urm  se-ntâmpla în vechea biseric  din lemn. 
 Printre preo ii mai vechi ce au slujit în aceste biserici, chiar din vremea în 
care ele nu erau constituite în parohie aparte de cea din Hiri e ti îi amintim pe: 
Mihai Lupu, Dumitru Lupu, Filimon Com nescu C-tin Stâng  i al ii. 
 În fosta comun  Pociovali tea via a bisericeasc  este de asemenea cu vechi 
r d cini, ale c rei începuturi exacte sunt totu i greu de stabilit. În a doua jum tate a 
secolului al XIX-lea, la Pociovali tea func iona o singur  parohie cu dou  biserici. 
Cum peste ani, fostei comunei i-au fost alipite administrativ înc  dou  sate fiind 
vorba de Site ti i Huluba i via a bisericeasc  a fost reorganizat , a a încât în urm  
cu aproape opt decenii, cele dou  biserici din forma veche administrativ  a 
Pociovali tei au devenit biserici parohiale, cea dintâi, Biserica Sfântul Ioan 
coordonând Parohia Pociovali tea, iar cealalt , Biserica Adormirii Maicii 
Domnului coordonând Parohia Tomeni. 
 Biserica cu hramul Sfântului Ioan Botez torul a fost centrul bisericesc al 
Pociovali tei antebelice. Despre originile sale, datele au fost acoperite de cea a 
vremurilor apuse, iar lipsa izvoarelor nu a permis indicarea unor repere cât de cât 
mai clare. Conform unei men iuni f cut  în anul 1883, pe care am identificat-o cu 
un an în urm , pare-se c  biserica a fost ridicat  în vremea arului Nicolae I al 
Rusiei.16 Cum anii de domnie ai acestuia au fost între 1825-1855, nu avem decât a 
crede c -n aceast  perioad  a fost edificat  i construc ia de la Pociovali tea i 
nimic nu ne împiedic  a gândi, c  în conformitatea cu tradi ia locurilor, aceasta ar fi 
putut fi ridicat  chiar pe locul unei alte bisericu e i mai vechi. A fost renovat  în 
mai multe rânduri, inclusiv la nivelul anului1855. În anul 1883, înc  se g sea la 
sediul bisericii o carte tip rit  la 1774, fiind cuprins  în eviden ele biserice ti ale 
vremii.17 
 Biserica situat  în partea nordic  a fostei comune, cu hramul Adormirii 
Maicii Domnului are de asemenea vechi origini ce nu ne mai permite a deduce anul 
în care aceasta ori o alta anterior s  fi fost ridicat . I se spune din vremuri de 
demult Biserica cea b trân , cu trimitere la venerabilitatea existen ial  a sa, iar 
Alexandru tefulescu era de p rere c  aceasta ar putea fi ridicat  chiar înainte de 
anul 1500. Dac  a a stau lucrurile i marele istoric gorjean aduce i argumente în 
acest sens, avem a crede c  peste veacuri, au existat mai multe cl diri cu aceea i 
destina ie, ce au fost ridicate pe acela i loc. La biseric , printre cele mai vechi 
renov ri despre care am descoperit indicii dateaz  cea din jurul anului 1850, iar 
printre cei ce au lucrat la pictur  în acele vremuri au fost Mihai Zugravu i mai apoi 
Cosma Zugravu. Despre locul ridic rii bisericii i numele satului, iar apoi al 
comunei circul  o versiune, atestat  înc  de la 1883. Se zice, c  pe aceste inuturi 
cu mult timp în urm  era doar p dure, iar undeva în mijloc se g sea o rari te, c reia 
i se spunea vali te. Aici au fost cândva planta i ni te stâlpi din lemn de gorun, 

                                                 
16 S.J.A.N – PG, Dos.160/1883, f.300 
17 Idem 
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numi i pociumpi, care au prins r d cini i au devenit loc de reper – pociumpii din 
Vali tea, ceea ce ulterior a i generat denumirea satului.18 
 Printre preo ii, care au slujit la cele dou  biserici au fost: P. B descu, N. 
Vâlculescu, N. S ftoiu, popa Ilie, popa Gheorghe, popa tefan, popa Nicolae, popa 
Ionel i al ii, unii dintre ace tia fiind predecesori ai familiilor cu numele Popescu 
din aceast  zon .  
 Despre bisericile din Huluba respectiv Site ti, se poate ad uga faptul c  azi 
fac parte din parohiile pociov li tene. Astfel Parohia Tomeni are în componen  
Biserica din Huluba cu hramul Sfin ii Îngeri, de i aceasta a f cut parte mult timp 
din parohia de la Ciocadia, în timpul când satul apar inea respectivei localit i, sub 
aspect administrativ, iar apoi din Parohia Pociovali tei, pân  la înfiin area Parohiei 
Tomenilor. Printre preo ii ce au slujit cu ani în urm  în aceast  biseric  au fost i: 
Ion Popescu, Gheorghe Bengescu sau D. L c tu u. 
 În privin a Bisericii din satul Site ti, cu hramul Intr rii în Biseric , se poate 
men iona faptul c  face parte din Parohia Pociovali tea, dup  ce cu ani în urm  era 
component  a Parohiilor cu centrul la Biserica din Poienari, iar mai târziu la cea 
din Bumbe ti, având în vedere apartenen a administrativ  a satului de vechea 
comun  Bumbe ti de Galbenu'. Printre preo ii care slujeau aici cu ani în urm  au 
fost i: Petre R descu, Ion D. Dragu, Nicolae Constantinescu i mul i al ii. 
 În leg tur  cu via a bisericeasc  a acestor locuri, este bine a se specifica 
faptul, c  reprezint  zona în care nu peste mult timp un nou edificiu, cu destina ia 
de loca  de cult este aproape de finalizare. La ini iativa unor credincio i, conturat  
în anul 2001 i pus  în aplicare în luna mai a anului 2003, mai mul i locuitori ori fii 
ai satului pleca i acolo unde c r rile vie ii le-au purtat pa ii au cuplat într-un mod 
admirabil, iar noul edificiu urmeaz  a fi finalizat destul de curând. Hramul noii 
Biserici din Site ti va fi Sfântul Nicodim i va consfin i apari ia pe harta 
bisericeasc  de peste vremuri a celei mai noi Case închinate Domnului i 
credincio ilor de prin p r ile Novaciului. 
 Oricât am avea sau nu convingeri religioase i oricât de intense sau 
dimpotriv  de relative ar fi acestea, un lucru este cert – f r  biseric  – via a 
str mo ilor no tri ar fi fost cu totul altfel, ar fi fost lipsit  de multe alte orient ri i 
satisfac ii, de sprijin i speran , iar pentru contemporani, izvoarele i datele 
p strate în jurul sau în leg tur  cu organizarea bisericilor reprezint  surse 
apreciabile, pentru culegerea de date i impresii, pentru a în elege m car câte ceva, 
despre via a celor ce ocup  câteva ramuri, un pic mai îndep rtate din genealogia 
celor n scu i în jude ul Jiului din mun ii, acolo c tre izvoarele Gilortului. 
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