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Ţinutul Gorjului, această zonă dăruită de Dumnezeu cu un pitoresc aparte, 
ascunde pe dealurile sale, în satele în care se găsesc încă locuinţe din alt veac, 
adevărate tezaure ale civilizaţiei lemnului. Deşi perisabil, lemnul a fost materia 
primă cea mai la îndemână pentru locuitorii de aici care şi-au dăinuit din el case, 
biserici, conace, pivniţe, artefacte folosite în activităţile casnice sau de cult. 
Multe dintre aceste bijuterii ale geniului comunităţilor tradiţionale s-au păstrat, 
prin grija comunităţilor, până astăzi. 

Pentru a întări dăinuirea în timp a acestor expresii de arhitectură tradiţională, 
contemporanii le-au conferit un regim juridic menit a le garanta transmiterea 
moştenirii generaţiilor viitoare, acela de monumente istorice protejate prin lege. 
Din nefericire, doar clasarea lor ca monumente istorice nu va fi niciodată suficientă 
fără implicarea întregii comunităţi de la cetăţenii contribuabili la autorităţile 
locale, judeţene şi centrale care vor trebui să formeze permanent o echipă ce va 
avea drept obiectiv găsirea măsurilor active eficiente şi eficace de protejare a 
acestora. 

Din multitudinea de construcţii din lemn care constituie moştenirea 
culturală a Gorjului, bisericile din lemn sunt cea mai numeroasă categorie. 
Preocuparea pentru protejarea arhitecturii tradiţionale din lemn nu este de dată 
recentă. În secolul XX, prima listă a monumentelor, cea din 1955 însuma 123 
de biserici, din care 63 erau din lemn. Erau cuprinse exemplarele care sunt dintre 
cele mai valoroase şi astăzi din punct de vedere arhitectural, artistic şi istoric, 
iar pe măsura trecerii timpului s-au adăugat şi altele la fiecare revizuire a listelor 
până s-a ajuns la cele cunoscute astăzi. Lista monumentelor istorice publicată în 
2004 înregistrează I 17 astfel de obiective clasate, dar acestora li se adaugă altele 
care din diferite motive nu au fost cuprinse, numărul lor fiind mult mai mare, 
apropiindu-se de 130. Statistic vorbind, putem afirma că doar în Gorj se mai 
întâlnesc atât de multe biserici din lemn păstrate. 

Subiect al lucrărilor de specialitate, de arhitectură sau de istorie, bisericile 
de lemn îşi găsesc cu greu dovada anului ctitoririi marcată explicit prin pisanii 
sau alte însemnări pe elementele constructive. Dar tocmai absenţa pisaniei e o 
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dovadă a vechimii lor, aşa cum diferitele însemnări ale anilor de pe stâlpii din 
pridvor sau de pe alte elemnente ale edificiilor nu vorbesc întotdeauna despre 
anul construcţiei, ci despre anul unor refaceri sau reparaţii. De altfel cea mai 
bună dovadă pentru stabilirea vechimii sunt ele însele, pentru că întregul sistem 
constructiv a lăsat specialiştilor care ştiu să-l descifreze dovezi incontestabile 
asupra vechimii lor. 

Memoria scrisă a comunităţilor, arhivele, păstrează dovada existenţei 
lor în veacul XIX când Protopopiatul Târgu Jiu cere preoţilor să inventarieze 
frontispiciul bisericilor şi fondul de carte religioasă. Aşa aflăm că în 1883 din 
cele 199 de biserici atestate 122 s-au putut identifica a fi realizate din lemn. O 
afirmă hramul păstrat până astăzi, dar şi consemnarea de către preoţi a sintagmei 
„biserica nu are frontispiciu, leatul nu i se cunoaşte", precum şi „biserica e din 
lemn, nu are frontispiciu"1• Pentru cele la care fuseseră găsite însemnări ale 
ctitoririi, refacerilor sau ani săpaţi în grinzi şi stâlpi preoţii au avut grijă să le 
consemneze. 

Pomelnicele din altar ne vorbesc uneori despre ctitorii originari sau despre 
cei care au contribuit ulterior la refacerea bisericilor. Programul iconografic de 
pe tâmplă sau din pronaos, atunci când există, permite specialiştilor să identifice 
epoca în care s-au pictat icoanele care uneori poate fi şi dovada pentru anul 
construcţiei. Înseşi icoanele poartă înscrisuri cu anul când au fost realizate, 
meşterul, uneori finanţatorul lucrării, toate acestea constituindu-se ca elemente în 
plus pentru scrierea istoriei acestor bijuterii arhitecturale. 

Altfel spus, bisericile şi-au consemnat istoricul începând cu arhitectura şi 
continuând cu marcarea pe elementele constructive sau decorative a datelor care 
ajung printr-o „citire" atentă să ne vorbească despre naşterea şi prefacerea lor în 
timp. 

Am insistat pe găsirea dovezilor pentru atestarea anului ctitoririi pentru 
că în Gorj aproximativ 40 % din bisericile de lemn care se păstrează sunt edificii 
a căror vechime se apropie şi chiar depăşeşte 300 de ani. Menţionăm 6 biserici 
din secolul XVIP şi 49 ctitorite în secolul XVIII (anexele 1, 2, 3). 

Istoria locului se reflectă în istoria bisericilor. Moşnenii, oameni liberi 
care au scris istoria zonei de deal şi munte a Gorjului, sunt categoria socială 
cea mai des întâlnită la ctitorirea bisericilor din lemn, unnaţi de preoţi şi în rare 
cazuri de boieri. 

Specific pentru bisericile de lţmn din Gorj este dispunerea temeliei direct 
pe pământ, prezenţa peretelui plin între pronaos şi naos („Adormirea Maicii 

I Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale (DJAN), Fondul Protoieria judeţului Gorj 
2 Sf Arhangheli, Ceauru, Băieşti 1672; „Sf Voievozi" Biilăneşti-Toropi, 1680; Intrarea în Bise
rică Slăvuţa-Socoteni, Cruşeţ 1684; Sf Gheorghe Rugi, Turcineşti 1691; Cuvioasa Paraschiva 
Duţeşti, Târgu Cărbuneşti 1698; Cuvioasa Paraschiva Bumbeşti Piţic 1640, refăcută 1833. De 
menţionat cii datările se referă strict la bisericile de lemn clasate în Lista monumentelor istorice 
aprobată prin OMCC 2314/2004. 
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Domnului" de la Didileşti, corn. Câinie, „Sf. Vasile" de la Pieptani, Câinie, 
,,Intrarea în Biserică'', Ungureni-Oprişeşti, corn. Crasna), precum şi absenţa 

clopotniţei peste pronaos3 • 

Din punct de vedere tipologic, planul după care au fost construite are 
particularităţile sale. Altarul în prelungirea navei, fără proscomidie şi diaconicon, 
este forma cea mai des întâlnită şi care vorbeşte despre vechimea bisericilor de 
lemn din Gorj ca şi la numeroasele exemplare unde se întâlneşte altarul decroşat 
poligonal. Forma arhaică a acestuia din urmă se distinge prin intersecţia în ax 
a laturilor de nord şi sud întâlnită la Înălţarea Domnului, Târgu Cărbuneşti, 
Pojogeni-Ciopleşti; Sf Voievozi, Pârâu Viu, Berleşti; Sf Îngeri, Pojogeni,din Văi, 
Sf Nicolae, Ştefăneşti, Târgu Cărbuneşti; Sf Gheorghe Pişteştii din Vale, Bălăneşti; 
Adormirea Maicii Domnului Dealul Cârţâneştilor, Scoarţa, toate exemplarele fiind 
situate în zone izolate pe coline şi văi, condiţie care le-a asigurat supravieţuirea 
într-o formă nealterată de intervenţii ulterioare. 

Bisericile din zona centrală a Gorjului se caracterizează prin decroşarea 
laturilor de nord şi sud ale altarului pentru obţinerea în consolă a celor două mese 
necesare desfăşurării ritualului religios, proscomidarul şi diaconiconul4

• Acestui 
tip îi aparţin 42 de biserici care au ambele nişe (,,Sf Arhangheli'', Doseni, 
,Jntrarea în Biserică", Mirosloveni, corn. Albeni; ,,Sf Arhangheli'', Sohodol, 
corn Baia de Fier; ,,Sf Arhangheli'', Toropi, Sf Dumitru'', Podini, Voiteştii din 
Deal, corn. Bălăneşti; „Sf. Arhangheli", (foto 1) Ceauru, „Adormirea Maicii 
Domnului", ,,Sf Voievozi" Stolojani, ,,Sf Ioan Botezătoruf' Stolojani, corn. 
Băieşti; „Sf Gheorghe'', Bălăceşti, corn. Bolboşi; ,,Sf Voievozi" Valea Pojarului, 
corn. Bustuchin; ,,Sf Vasile" Pieptani, corn. Câinie (foto 2); ,,,A.dormirea Maicii 
Domnului" Crasna din Vale, corn. Crasna). La 17 exemplare întâlnim doar 
proscomidarul (Cuvioasa Paraschiva de la Glodeni-Bâşnegi; Adormirea Maicii 
Domnului Bălăneşti-Ciorăşti; Sf Nicolae Ciocadia de Sus, Bengeşti-Ciocadia; 
Intrarea în Biserică Crasna din Deal şi Adormirea Maicii Domnului Crasna din 
Vale; Sf Voievozi Larga Muşeteşti; Naşterea Maicii Domnului Bobu şi Duminica 
Tomii Lazuri, corn. Scoarţa). 

Meşterii care au lucrat aceste edificii s-au inspirat din arhitectura 
bisericilor de zid, fapt observat atât în modalitatea de obţinere a proscomidiei şi 
diaconiconului prin decroşarea laturilor de nod şi sud ale altarului care amintesc 
de absidele bisericilor din zid, dar şi în decorul cornişelor care imită pe cele de 
zidărie cu cărămizile aşezate pe colţ, în retragere succesivă întâlnit la 52 de 
exemplare (Sf Voievozi, Stroeşti, corn. Arcani; Sf Dumitru, Glodeni, Cuvioasa 
Paraschiva Bâşnegi, Glodeni, Sf Dumitru, Voiteştii din Deal, Sf Voievozi Taşcăi, 
Voiteştii din Deal, corn. Bălăneşti; Sf Voievozi, Pârâu Viu, corn. Berleşti (foto 3) 
la care apar de jcr împrejurul pereţilor exteriori ocniţe săpate în lemn asemenea 
3 Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din judeţul Gorj, Bucureşti 2001, p. 16-
18 
4 A. Pănoiu, Arhitectura tradiţională din zona centrală a Gorjului, Bucureşti 1982 
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celor de la bisericile de zid; Sf Vasile Pieptani, Câinie; Intrarea în Biserică, 
Crasna Ungureni, Adormirea Maicii Domnului, Crasna din Vale, corn. Crasna). 
Acest motiv decorativ apare documentat pe edificii din sec. XVII şi se menţine 
până în a doua jumătate a secolului XVIII. 

Deşi se mai păstrează doar două exemplare, din patru care au ajuns până în 
contemporaneitate, bisericile Sf Gheorghe de la Pişteştii din Vale, corn. Bălăneşti 
şi Intrarea în Biserică de la Mirosloveni, corn. Albeni au pronaosul supralărgit, 
situaţie interpretată de A. Pănoiu ca fiind într-o relaţie directă cu obiceiul întâlnit 
la bisericile din zid de a înmormânta ctitorii în acest spaţiu. 

În forma lor originară, bisericile de lemn din Gorj nu au clopotniţă peste 
pronaos, toate cele 45 de exemplare din secolele XVII-XVIII prezintă această 
caracteristică care încă se va păstra la edificiile construite la începutul secolului 
XIX cum sunt Sf Arhangheli de la Baia de Fier, cătun Sohodol, Sf Nicolae de 
la Negomir, cătun Curtişoara sau frumosul ansamblu format din Biserica ,,Sf 
Nicolae" şi clopotniţa, separată de edificiul de cult şi construită tot din lemn, de 
la Sura, corn. Slivileşti (foto 5). Apariţia acestui element se face simţită începând 
cu secolul XIX, când cele noi încep a se construi cu clopotniţă dispusă peste 
pronaos, iar exemplarelor vechi li se adaugă, uneori fără a influenţa şi asupra 
structurii acoperişului, alteori nu, lăcaşul destinat păstrării clopotului (Cuvioasa 
Paraschiva Bâşnegi, Glodeni, corn. Bălăneşti, Sf Arhangheli, Ceauru, Sf 
Voievozi, Stolojani, corn. Băieşti). 

Mărturie a trecutului şi dovadă a istoriei în care moşnenii şi viaţa de obşte 
dau specificul zonei de nord a Olteniei este prezenţa pe latura de sud a bisericilor 
a „scaunului de judecată" obţinut prin prelungirea tălpilor temeliei peste care era 
aşezată bârna care dădea funcţiunea artefactului. Se păstrează în formă originară 
la câteva biserici (Sf Voievozi Toropi Bălăneşti; Înălţarea Domnului Ciopleşti 
Pojogeni; Sf Nicolae, Şura, corn. Slivileşti; Sf Gheorghe, Rugi, corn. Turcineşti; 
Adormirea Maicii Domnului. Ţârculeşti, corn. Dăneşti; Sf Voievozi, Cârbeşti, 

corn. Drăguţeşti), dar se pare că a existat şi la alte edificii la care se observă 
prelungirea tălpilor pe latura de sud, dar care şi-au pierdut în timp bârna pentru 
şezut. 

Pe lângă armonia volumelor şi intimitatea spaţiului nu foarte mare al 
bisericilor din lemn, arhitectura lor prezintă unele particularităţi care merită 
evidenţiate. O astfel de categorie o constituie bisericile cu pridvor la altar obţinut 
prin prelungirea tălpilor naosului şi a cosoroabelor care se reunesc la colţuri cu 
stâlpi, iar cele mai cunoscute exemplare sunt Biserica Sf Nicolae de la Colibaşi, 
corn. Scoarţa şi Biserica Sf Nicolae de la Valea Pojarului, corn. Bustuchin (foto 
6, 7). În acest context, al particularităţilor, trebuie menţionată şi Biserica Sf Trei 
Ierarhi de la Pişteştii din Deal care are două pridvoare, cel iniţial şi altul datorat 
intervenţiei de strămutare din vechime a lăcaşului pe amplasamentul de astăzi. 

Cioplirea lemnului a fost adusă la rang de artă de meşterii care au realizat 
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bisericile de lemn. Întreaga construcţie impresionează pornind de la modalitatea 
de îmbinare a bârnelor până la decorul stâlpilor din pridvor (foto 8) sau al uşilor de 
intrare, a ancadramentelor acestora, dar şi migala cu care au împodobit cornişele 
sau decorul tălpilor de temelie. Întregul decor foloseşte motive cu valoare de 
simbol - pomul vieţii, brâul în frânghie care înconjoară uneori biserica, imaginea 
şarpelui, mărul, crucea în creste. Îmbinarea bârnelor în coadă de rândunică 
este cea mai frecventă metodă de rezolvare practică şi decorativă a structurii 
de rezistenţă. Mai rar întâlnită, îmbinarea în formă de cap de cal are rolul de a 
contribui la monumentalitatea edificiului care este cel mai bine reprezentată de 
realizarea Bisericii Sf Nicolae de la Negomir, cătun Curtişoara (foto 9). 

Acoperişul avea învelitoarea din şiţă, material lemnos care era bătut într-o 
tehnică nume cu ajutorul cuielor de lemn. Multe din bisericile de astăzi păstrează 
învelitoarea de şiţă pe care comunităţile au reînnoit-o în timp. Remarcăm grija 
celor din Stroieşti care la 1871 se opun dorinţei preotului de a acoperi cu 
„tinichea" frumoasa biserică, ce se păstrează şi astăzi în hramul Sf Voievozi în 
comuna Arcani. Cu sprijinul protopopului judeţului, sătenii au folosit pentru 
acoperiş materialul pe care îl cumpărareră deja, şiţa5 • Realizau, poate nu la 
nivelul conştient, un act de conservare în forma originară a unui lăcaş care numai 
aşa şi-a putut păstra autenticitatea şi farmecul până astăzi şi care ar trebui să 
constituie un exemplu demn de continuat. Durabilitatea în timp a acestui sistem 
de acoperire, care dă originalitate şi autenticitate acestor construcţii, de altfel larg 
răspândit în trecut inclusiv pentru acoperirea construcţiilor din zid, pare a nu mai 
convinge astăzi pe cei care încă se închină în ele. Înlocuirea acoperişului din şiţă 
cu cel de tablă sau cu ţiglă e cel mult o măsură de protecţie pentru a împiedica apa 
pluvială să pătrundă în biserici. Printr-o atentă monitorizare şi prin sensibilizarea 
factorilor responsabili sperăm să găsim susţinerea financiară necesară a ne 
permită să revenim în scurt timp la originarul acoperiş de şiţă, specific şi potrivit 
cu arhitectura de lemn din zonă. 

Legătura dintre biserică şi comunitate este indestructibilă şi o dovedesc 
numeroasele cazuri de strămutare a bisericilor odată cu mutarea comunităţilor. 
Este cazul bisericii cu pridvor la altar Sf Nicolae de la Valea Pojarului comuna 
Bustuchin ridicată iniţial în mahalaua Strâmba, comuna Pojaru de Jos, plasa 
Amaradia6 şi strămutată odată cu înglobarea satului la Valea Pojarului pe locul 
de astăzi. Urmele strămutării de la 1825-1830 sunt încă vii pe fiecare bârnă a 
construcţiei şi pot fi urmărite şi pe frumoasa clopotniţă din lemn din apropiere 
care ar trebui să-şi recapete funcţionalitatea pentru a păstra vrerea comunităţii de 
creştini care a ridicat-o în secolul XVIII. Acelaşi tip de crestături care numerotau 
bârnele şi care permiteau reconstruirea lăcaşului pe noul amplasament se găsesc 
şi la minur.atul ansamblu format din biserica ,,Sf Nicolae" şi turnul clopotniţă 
de la Sura. comuna Slivileşti, dar şi la valoroasa biserică cu hramul „Cuvioasa 
5 DJAN Gorj, Fondul Protoieria Judeţului Gorj, dosar 15/1871, fila 3, 4 
6 DJAN Go~. Fondul arhivistic Protoieria Judeţului Gorj, Dosar 160/1883, fila 513 
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Paraschiva" de la Glodeni (Bâşnegi) comuna Bălăneşti sau la biserica cu două 
pridvoare ,,Sf Treime" de la Pişteştii din Deal comuna Scoarţa. 

La începutul secolului XX Gorjul avea în zona de deal şi munte numeroase 
dovezi ale arhitecturii lemnului. Erau casele din sate, pivniţele de deal, conacele de 
plai, numeroasele cule ce străjuiau înălţimile pentru a vesti din vreme primejdia, 
deja cu funcţiuni de locuinţe şi multe, multe biserici din lemn. Din bogăţia de 
expresie a arhitecturii tradiţionale de atunci astăzi nu mai sunt decât trei cule la 
care se adaugă şi casa-culă de la Glogova, probabil nici 15 pivniţe de deal, dar 
încă sunt pe temeliile lor aşezate direct pe pământ aproape 120 de biserici din 
lemn. Dacă nu vrem să vorbim la trecut despre ele, aşa cum o facem despre cele 
24 de cule care au existat aici, trebuie să ne concentrăm eforturile pe conservarea, 
restaurarea şi readucerea la forma originară şi autentică a celor rămase, fie că 
sunt în cult sau nu şi să învăţăm să le respectăm măcar pentru faptul că, deşi sunt 
lucrate dintr-un material perisabil, au reuşit să trăiască mai mult decât îi este dat 
unui om. 
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Anexa 1 

BISEICI DE LEMN DATATE ÎN SEC XVII 

DENlJ.MIRE SAT 'DATARE 

GJ-ll-m-A-09216 !Biserica de lemn 
I "Sf. Voievozi" 

---2·:- -r211----, GJ~l-m-B-o925a-··îaise-rica _de lemn- "Cuvioasa-- BUMBEŞî1-Pjfic"-llTMB~ŞTÎ::P(f IC, cătun·---- 1-64o.-răf1833-
. ! P~r~sc:;~1ya" . LuQeŞ!! 

3. 227 GJ-ll-m-B-09273 !Biserica de lemn "Sf. BĂLEŞTI !CEAUR-U-------t·1672 
j~rh~ngh~li" 

4. 1343 IGJ-ll-m--B- --09-3-63--i Biserica de.-le_m_n_"-Sf-. ---+-T-U-RC-l--N-E-ŞT-l------11-R-U_G_I --------+--------1 1691, ref. 1833 
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GJ: 11: n;=0=09397 ---1. siserica.ciăîâinri-:C-uvioasa- TÂRGu-cA·R"BuNi:-şr-,- sai-outeŞti ______ . ·-·11698 ___ ----1 
_.__ lf>~!~scl}!y~'._. I · I 

6. 382 

N 
N 
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Anexa 2 
BISERICI DE LEMN DATATE ÎN SEC. XVIII 

1--~ ;-:: --l:~i;:;:;~~~;:~~:;~~;e; ~ i~:~:;,-_ --··--[~;;:;~-+,;~ -----1 
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1

1

--5_---- ·19:3 ----- tc3J:1i :1n-:·0~~ff1-1-32 ----l~i~~~~9âhd: 1e·rnri-~sc-------j sALTCfŞî1 _____ , ~l~~${i ------------h 799 ----·-------·---1
1
' 

: Nicolae" i ! 
················5: 1203 ·········· ···1 i3J~11 :n:;~0~092s2 · -··· sisericacieiemn·;;st: · 1 suMsEŞt1=JîU căiunsâr6eŞti" ____ l 176o· - - ········ - ---- -1 

7. 1218 !C3J:ff~m-8~o9265 ...... ·· 1 ~i~=~~~~~.1~~~~~~!: î~- I PRIGORIA ·················· ····· ····· ~~~~*~~iEASĂ, 11775 ·- ................... - - ·j 
............. ! ...................................... ---·J !3-i~~ri.~~· ___ . . .............................. L-··-··---···--- ............ __ _ __ ..... J. ..... .................................. ....... ........... -1 

8. 1221 !GJ-ll-m-B-09268.01 1Biserica de lemn "Intrarea în !CRASNA CĂRPINIŞ 11738 I 
_ . . _ ····-·- J _ ... _ __ ... ..... B.işeri~~· ........ ···-·-·--····· ........ J _ _ __ ·----·--·-·······-·- __ __ _ _ _ . j ........... _ ....................... __ . _ 

9. 224 !GJ-ll-m-B-09270 Biserica de lemn "Sf. !ARCANI CĂMPOFENI i1709-1710 

I 
i Nicolae" · ' ! I I 
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----·-·---··- __ .. _· ______ J ..... --·······-·--···-········--·· -···-- .. Şf: p~~· ... "§ţ, .. ~i~~l.9.~=-········---- J_Gl.Q_g_AQIA. ···-------··- -·---··-·····-·-----------1·------ ·---------··---_J 

--::i ;~=:j;~:;;:~;i:_·-·_-ii~;~;;d;;~-~-~--~-~--l-----~= ;~~~~;-EN_l ___ 1;;:'-'--j 

N w = 



Domnului" I I i 
I . ' ' 

j 

lcoLIBAŞI. în cimitir i1781 15. ;239 GJ-ll-m-B-09282 'Biserica de lemn "Sf. jSCOARŢA 
'Nicolae" I 

!coPACIOASA i 1719, ref. 1797 şi 1870 16. '240 · GJ-ll-m-B-09283 : Biserica de lemn "Buna isCOARŢA 
,Vestire", "Izvorul Tămăduirii" Î 

!CRASNA DIN DEAL 11795 17. 254 GJ-m-l l-B-09289 : Biserica de lemn "Intrarea în i CRASNA 
•Biserică" 

lcRAsl'J.A.' 18. 257 GJ-l l-m-B-09292 Biserica de lemn "Izvorul i CRASNA I 1768 
Tămăduirii" I iuNGURENI, cătun I 

I 
!Curpen 

I 

: GJ-1 l-m-B~09297 
I 

11760 19. '263 : Biserica de lemn "Cuvioasa !CRASNA ]DRĂGOIEŞTI 
: Paraschiva" i 

. f DUMBRĂVENI l Î 

11168 20. 264 : GJ~j l-m-B-09298 !Biserica de lemn "Adormirea jcRASNA 
'Maicii Domnului" i 

IGLODENI, cătun 11772 21. 271 GJ-l l-m-B-09304 [Biserica de lemn "Sf. ÎaAL.ANEŞTI 
:Gheorghe" I BĂL..ĂNEŞTI lcioreşti 

22. 272 : GJ-l 1-m-A-09305 : Biserica de lemn "Cuvioasa IGLODENI, cătun . 1728, ref. 1791-1792 
Paraschiva" I !Başnegi ! 1764, ref. 1939-1945 

I 
23. 278 GJ-l 1-m-B-09307 ! Biserica de lemn "Naşterea !TISM~NA ,GORNOVIŢA 

, Maicii Domnului" I 

24. 282 'GJ-l l-m-B-09311 'Biserica de lemn "Sf. NOVACI . IHRIŞEŞTI 1758 
Voievozi" I 

j i 

25. 291 GJ-l 1-m-B-09319 ' Biserica de lemn "Duminica !SCOARŢA i LAZURI, în cimitir .1740 
.Tomii" ! 

11791 
I j ' '' '''' 

26. 292 GJ-l l-m-B-09320 Biserica de lemn "Sf. Ioan ILELEŞTI :LELEŞTI, cătun 
Gură de Aur" i •ursălei 

27. 293 GJ-ll-m-B-09321 Biserica de lemn "Sf. )LELEŞTI 'LELEŞTI l1773 
.Nicolae" I 

28. ;294 GJ-l l-m-B-09322 Biserica de lemn "Intrarea în !LICURICI LICURICI !1776-1777 
: Biserică a Maicii Domnului" i 

.. .. . . . ·-· j 

;LINTEA '.1798 29. 295 GJ-ll-m-B-09323 Biserica de lemn "Sf. !SCOARŢA 

.Gheorghe" i 

30. 308 GJ-ll-m-B-20141 Biserica de lemn "Sf. !vAGIULEŞTI MURGILEŞTI 1768 
Nicolae" 

1 MUŞETEŞTI, în I~ 31. 309 GJ-l l-m-B-09334 Biserica de lemn "Sf. Îngeri" MUŞETEŞTI 1751 
1cimitir 



32. :312 

33. 317 

34. :320 

35. 322 
36. 326 

37. '341 

38. 349 

39. ;350 

40. 364 

41. 385 

42. 387 

43. 388 

44. 398 

45. 415 

46. 417 

47. ;446 
. ~- ~ ! 

48. ;449 
' 
l 

49. J455 
... L 

GJ-ll-m-B-09337 

: GJ-ll-m-B-09342 

l GJ-l l-m-B-09345 

i 

GJ-ll-m-B-0934 7 
GJ-ll-m-B-09351 

GJ-ll-m-B-09361 

GJ-l l-m-B-09369 

GJ-ll-m-A-09370 

GJ-ll-m-B-09384 

GJ-l 1-m-B-09400 

GJ-l l-m-B-09402 

GJ-ll-m-B-09403 

GJ-l l-m-B-09411 

: GJ-1 l-m-B-09417 

GJ-l l-m-B-09419 

GJ-l l-m-B-09448 

: GJ-ll-m-B-09451 

GJ-l l-m-B-09457 

Biserica de lemn "Sf. ALIMPEŞTI 

Voievozi" ; 
Biserica de lemn "Sf. 1 BERLEŞTI 
Voievozi" -~- .. . ... 
Biserica de lemn "Cuvioasa ! PEŞTIŞANI 
Paraschiva" i 
Biserica de lemn "Sf. Treime"iSCOARŢA 
Biserica de lemn "Sf. Î BUMBE$T1-J11..I 
Voievozi" ! 
Biserica de lemn "Sf. i ROŞIA DE 
Voievozi", "Cuvioasa IAMARADIA 
Paraschiva" ! 
Biserica de lemn „Sf. i SCHELA 
Gheorghe" I 
Biserica de lemn „Sf. /SCHELA 
Dumitrt1" l . .. . .. .. 
Biserica de lemn „Intrarea în ! MUŞETEŞTI 
Biserică" : 
Biserica de lemn „Naşterea ! TÂRGU 
Maicii Domnului" j(;ĂRBljl'.Ji=ŞTI 
Biserica de lemn ..înălţarea IT ÂRGU 
Domnului" . _ [ (;ĂRf3UNi=ŞTI 
Biserica de lemn ! TÂRGU 
„Sf.Voievozi" I CĂRf3UNEŞTI 
Biserica de lemn „Sf.Nicolae" i FĂRCĂŞEŞTI 

- _______ [ - - ---- - - -- - --
Biserica de lemn „Sf. iTURBUREA 
Nicolae" i 

{ --
Biserica de lemn „Sf. Ioan 1TURCENI 
Botezătorul" l 

- - ---- -- - -f - - -- - -- --- ---
Biserica de lemn „Intrarea în : FĂRCĂŞEŞTI 
Biserică" l 
Biserica de lemn „Naşterea I BUSTUCHIN 
Maicii Domnului" i 
Biserica de lemn „Sf. I BĂLĂNEŞTI 
Voievozi" __ ____ L 

iNISTOREŞTI ; 1750 

I PÂRÂU VIU, cătun 1778 
j(31~vani 
I PEŞTIŞANI ; 1735, modif. 1856 

I PISTEŞTll DIN DEAL: 1700 
PLESA i 1706, ref. 1823-1824 

,ROŞIA DE 
JAMARADIA 

! 
j 1782, ref. 1900 

I SÂMBOTIN 1794 

I SCHELA, cartier 1781 
lv1ădoi i 
\sTĂNCEŞTI LARGA '1730 

I I Cartier Floreşteni 17 46 

Cartier Comăneşti- 1796 
P()jogeni 
Cartier Dealu Ocii : 1797 
Pojogeni i 
!TIMIŞENI, cătun 11773 
]Boncea [ 
JTURBUREA !1774, ref.1846 

!TURCENI !1730 
. I 
lv.A.l..EA ci.JAPĂ !1705, ref.din temelie. 

I 
! 1948-1950 

V ALEA POJARU LU I j 1 fai --- -

!volTEŞTil DiN 11195 
.c::>i=At.,, 1;~tt111 T~ş~~i L 

N 
~ 
N 



Anexa 3 

BISERICI DE LEMN DATATE ÎN SEC. XIX 

CRASNA ANINIŞU DIN VALE .l'1800 [ 
!Paraschiva" ! 

-··--•-·------- -· .. ' ····- -- - ...... _____ , .„.L .. -----····- - ·-----·--· ·------·-·-··- h--------------„-------------------- -------------------~ 

2 
.147 GJ-ll-m-B-09209 !Biserica de lemn "Sf. Ioan NEGOMIR ARTANU 1825 : 

· i Botezătorul" ! 
. . . ... . . ......... ········- ···-·-·-·· < .. . .. . . . .. . . .. ····-······--·-··-·-- -Â· ··•· - -·. -····---··---- --· --·-··-···-·····-------·---·-·-··--·· .. -· •··-····-··--··-··-„--.-< 

3_ : 164 GJ-ll-m-B-09224 !Biserica de lemn "Sf.Ioan B LEŞTI BĂLEŞTI 1832 ' 
_____ _L . .. . .. . ---- l~otezătorul" . . . __ ----·· ---·--·-· _ ____ _ ______________ . _ _J 

4 : 192 GJ-ll-m-B-09243 !Biserica de lemn "Intrarea în NOVACI Sat aparţinător 1834 
· L . „ . • . --l~i~erică a Maicii [)~m~ului" _ BE~CEŞTI, .cătun Măgura __ 

5 
i 194 GJ-ll-m-B-09244 !Biserica de lemn "Sf. Ioan SCOARŢA BOBU, cătun Bobaia ante 1816 

· [ i Botezătorul" 
· - -~·-1 1 95 GJ-11-m-B-09245 -· · l s iseriea de 1emn ~t-.iaŞlerea _____ sco.ĂRTĂ ·-----·· ··· sosiJC:ăiun -Gor9ania ______ an!0 îă6a··--·-· ··1 

· : : Maicii Domnului" : 
„ .... ,,. ___ ·······• ................ J . . .. '' . ' ... , ... ,, . ·····-··. . ... „ ..•. „ ... „; 

7. i 196 GJ-ll-m-B-20133 iBiserica de lemn "Bunavestire" SAMARINEŞTI BOCA ante 1815 ! 
----- -- ·>-·· . . . . . . ..... - „ ...... ' ··-···--. . . .. . .. „ ... „. î ..... ·--„---·-- - .„. „ ·-- .• „ „-------···- ·-- -· „ „ • . „.„ •..•. _._ - ····-·-·---··---·--· - .„ --·-„-- --·-- ---·-·--' 

8. !214 GJ-ll-m-B-09261 !Biserica de lemn "Sf. ngeri" CRASNA BUZEŞTI 1833 j 
·- -- ~---! 226 GJ-ll-m-B-09272 - lsiseriea _de lemn ·cuvioasa-· --- BUMBEŞîi-f'iŢ ic - CÂRLIGEi ------ - 1ă16 --- --- · · ___ _, 

· : : Paraschiva" 

~t: :~:::::~~=: ~;:: ~2~l~f~~t :: :;ii -. ;:::::T~ -1;:: =~=- j 
- -· 121~65 GJ-ll-m-B-09299- - --j ~i:~::~~~~~~~ "Sf. Gheorghe" - CRASNA ----- -- DUMBRĂVENI, în cimitir · f 1824 - --- - ---- --~ 

~;_ ) 266 GJ-ll-m-B-0930ff·--- ;Biserica de !emn "Sf. Ioan FĂRCĂŞEŞTI -- - - FĂRCĂ~EŞTI, cătun 11848 

~-~_-)4j~~7 GJ-ll-m-B-20138 j~~t=~~!o~~1 

lemn "Sf. Nicolae" --1 FĂRCĂŞEŞTI - ·- ~A~~A~~ŞTI ţ 1847 

L.... 15_ ! 269 GJ-ll-m-B-09303 ___ j~;~\~:~~~~~ "Adormirea _J~.ELEŞTI ___________ ~~~E~~~-- -- ·- 1~6.~~------
N 
CM 
CM 



16. 270 GJ-ll-rn-B-09301 ·Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" PEŞTI ŞAN I .FRÂNCEŞTI 1823 

17. 24 3 GJ-ll-m-B-093·1 C Biserica de lemn "Cuvioasa PEŞTI ŞAN I ·GURENI 1807 I~ Paraschiva" 

18. 283 GJ-ll-m-B-09312 Biserica de lemn "Intrarea in PEŞTI ŞAN I HOBIŢA 1822 
,Biserică" 

19. 285 GJ-ll-m-B-09314 : Biserica de lemn "Adormirea TURCINEŞTI !HOREZU 1814 
Maicii Domnului" 

20. 299 GJ-ll-m-B-09327 Biserica de lemn "Sf' MĂTĂSARI MĂTĂSARI 1897 

21. :300 GJ-l l-m-B-09328 Biserica de lemn "Intrarea in stĂNEŞTI MĂZĂROI 1834 
Biserică" 

302 GJ-l l-m-B-09330 Biserica de lemn "Cuvioasa ALBENI MIROSLOVENI 1812 
22.: Paraschiva", "Intrarea in 

Biserică" 

23. 304 GJ-ll-m-B-09331.01 Biserica de lemn "Sf. Ioan MOTRU n 1840-1850 
Botezătorul" 

24. i306 GJ-ll-m-B-09332 Biserica de lemn "Sf.Voievozi" MOTRU Cartier Leurda 1839 

25. 311 GJ-ll-m-B-09336 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" NEGOMIR NEGOMIR 1813 

26. ;321 GJ-ll-m-B-09346 Biserica de lemn cu pridvor "Sf. CÂLNIC PIEPT ANI 1810-1815 
Vasile" 

BÂLĂNEŞti 
... ·-···· ···-

'1857 27. '325 GJ-ll-m-B-09350 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" PIŞTEŞTll DIN VALE 

28. 330 GJ-ll-m-B-09355 Biserica de lemn "Intrarea in BUMBEŞTl-PIŢIC POIENARI •1834 
Biserică" 

i 
GJ-ll-m-B-20142 Biserica de lemn "Naşterea BUSTUCHIN 

1
POJARU 1825 29. 331 

Maicii Domnului" I 

30. 337 GJ-ll-m-B-09357 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" POLOVRAGI f POLOVRAGI 1806 

31. 1340 GJ-l l-m-B-09360 Biserica de lemn "Adormirea BĂLE$'r1 !RASOVA :1834 
Maicii Domnului" I 

32. '343 GJ-l l-m-B-09363 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" TURCINEŞTI IRLJGI 1691, ref. 1833 
33. 344 . GJ-ll-m-B-09364 Biserica de lemn "Sf' MĂTĂSARI iRLJNCUREL 1836 

34. 348 GJ-l l-m-B-09368 Biserica de lemn „Sf- Voievozi" PLOPŞORU l SĂRDĂNEŞTI 1874 
35. 358 GJ-ll-m-B-09378 Biserica de lemn „Sf. Nicolae" SLIVILEŞTI : SLIVILEŞTI ·1880 
36. 362 . GJ-ll-m-B-09382 Biserica de lemn „Sf. Arhangheli" TISMANA 'SOHODOL 1809 

37. :366 GJ-ll-m-B-09386 Biserica de lemn „Adormirea CĂTUNELE STEIC 1893 
Maicii Domnului" i 



38. 368 GJ-ll-m-B-09388 !Biserica de lemn .st.Voievozi~.··· BĂLE$1'1 
j.Adormirea Maicii Domnului" .. 

39. 376 GJ-ll-m-B-09393 I Biserica de lemn .Sf. Nicolae" SLIVILEŞTI 

40. 379 GJ-ii~lll-B-09394.02 !Biserica de lemn .Sf. Nicolae" SLIVILEŞTI 

41. 380 GJ-ll-m-B-09395 !Biserica de lemn .Toţi Sfinţii" BĂLE ŞTI 
I . . . 

42.1381 GJ-ll-m-B-09396 i Biserica de lemn .Adormirea TÂRGU 
I Maicii Domnului" (:;ĂRBUNEŞTI 

GJ-ll-m-B-09399 jBiserica de lemn« Sf. Împăraţi~ TÂRGU 

-·· ·····- i _ .. .. .. (:;ĂRBUNEŞTI 
GJ-ll-m-B-09401 !Biserica de lemn .Sf. Gheorghe", TÂRGU 

' .înălţarea Domnului" CĂRBUNEŞTI i 

45.1445 iGJ-ll-m-B-09447 !Biserica de lemn .Adormirea STĂNEŞTI 
I Maicii Domnului" 

'441 · GJ-ll-m-B-09449 isiserica de lemn .si. Gheorghe~. CĂTUNELE 
46.1 I I.Sf. Dumitru" 

4 7 .1451 'GJ-ll-m-B-09453 I Biserica _de ~emn .si. Andrei", JUPÂNE$TI 
1.Sf.Dum1tru 

48. '4i;5 GJ-ll-m-B-09458 ;Biserica de lemn .Sf. Dumitru;; - BÂLĂNE$fi 
49. !457 ., GJ-ll-m-B-09459 

\ - . . . - . - - -·- -- .. . - . . ... 

jBiserica de lemn .Sf. Voievozi"" BĂLĂNEŞTI 

--J~î6i..6JANI 

IŞTIUCANI 

JŞURA .......... 
ITALPĂŞEŞTI 
1cartier Tupşa 
l -
I Cartier curteana 

I Cartier Comăneşti-
Pojogeni 
VAIDEI 
I 
l 

!VALEA MĂNĂSTIRII 
I 

. ,VIDIN 
I 
]vo1i'E$î11 DiN DEAL 

.. Jvoii'E$Tll DIN VALE 

i1818 

11877 
i1805 
j 

:ante 1800 
!1832 

:1012 

11834-1838 

!1827 

11821 

[1812 

;1818 
!1832 

N w 
Ul 



236 

Biserica de lemn Sf. Arhangheli Ceauru Balesti 

Biserica de lemn Sf. Vasile Peptani Cainic 



237 

Biserica de lemn Sf. Voievozi Parau Viu Berlesti detaliu 

Biserica de lemn Sf. Nicolae Sura Slivilesti 



238 

Biserica de lemn Nasterea Maicii Domnului Valea Pojarului 

Biserica de lemn Nasterea Maicii Domnului Valea Pojarului Bustuchin 
detaliu altar 



239 

Biserica de lemn SF Arhangheli Ceauru detaliu pridvor 

,j 
/ .•... ~ 

Biserica de lemn Sf Nicolae Curtisoara Negomir 



240 

Biserica de lemn Sf Nicolae Curtisoara Negomir, 
detaliu îmbinări în de cal 

Biserica de lemn Sf. Voievozi Parau Viu Berlesti 




