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Biserica din Dealul Ocii – Pojogeni

Construcţii realizate din lemn, cu o inteligenţă tehnică remarcabilă şi o mare sensibilitate 
în stabilirea proporţiilor volumetrice şi de detaliu, deseori decorate cu crestături şi pictură de 
mare valoare, dispar vertiginos din peisajul cultural întins din Ţinutul Gorjului. Fenomenul, cu 
efect alienant pe termen lung pentru societate, şterge o zonă importantă din memoria aces-
tor locuri. Identitatea regională a Gorjului dispare sub ochii noştri.

Situaţia patrimoniului cultural din mediul rural se află într-o stare critică pe care o sesizează 
şi comunităţile locale, dar şi „Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Constru-
it, Siturile Istorice şi Naturale” însuşit de Preşedintele României în 2009. Reacţia societăţii 
româneşti la această stare critică este din păcate lentă şi adeseori numai formală. De aceea, 
în prezent este ineficientă. 

În acest context echipa care a participat la salvarea bisericii din Dealul Ocii a adoptat o 
acţiune de tip SMURD. Dintr-o listă de 60 de biserici, toate monumente istorice clasate, aflate 
într-o stare fizică critică, s-a constatat că structura din lemn a bisericii din Dealul Ocii, aflată 
în stare de precolaps, nu va rezista ploii şi zăpezii din iarna 2009 – 2010. Au existat două 
opţiuni. Prima era abandonarea ei definitivă, după ce comunitatea din comuna Pojogeni o 
părăsise deja de mai mulţi ani în favoarea altei biserici de cimitir, şi părăsirea ei de către Mini-
sterul Culturii, care nu o avusese vreodată pe lista sa de intervenţii, cu toate că figura pe lista 
obiectivelor clasate ca monument, la poziţia GJ-II-m-B-09403. A doua variantă era intervenţia 
imediată şi în orice condiţii. La fel ca în situaţiile de tip SMURD, ori viaţă ori moarte. 

Un grup de voluntari, studenţi arhitecţi, arhitecţi, ingineri, istorici de artă, meşteri restau-
ratori şi-au asumat acest demers riscant folosind un minim de fonduri, provenite din donaţiile 
unor persoane private. Un argument hotărâtor a determinat începerea imediată a acţiunii 
de salvare: acceptul maicii stareţe Christofora de a amplasa biserica în incinta Mânăstirii 
Cămărăşeasca. În felul acesta biserica putea să fie folosită în continuare, de o comunitate 
vecină, situată la numai 15 km de Dealul Ocii. 

Broşura de faţă grupează o serie de informaţii referitoare la locuri, oameni şi la proce-
sul de salvare în sine. Scopul ei este pur documentar şi serveşte ca exemplu pentru cei care 
consideră implicarea directă şi responsabilă în acţiunea de salvare a patrimoniului ca un gest 
normal, de civism.

Ce este remarcabil în această acţiune de tip SMURD?
În primul rând eficacitatea ei (o procedură normală ar fi durat suficient de mult timp ca ea 

să devină inutilă, căci monumentul ar fi dispărut complet în următoarele luni ale iernii). Acum 
clădirea este salvată şi biserica îşi poate continua existenţa. 

În al doilea rând, efectele colaterale, care sunt la fel de importante: 
- O extraordinară experienţă practică în aprecierea situaţiilor reale de pe teren, atât din 

punctul de vedere al situaţiei tehnologiilor tradiţionale, cât şi al raporturilor sociale din co-
munitatea cu care au intrat în contact toţi participanţii: studenţi sau arhitecţi foarte tineri.

- Un exerciţiu responsabil de folosire a fondurilor oferite de acei donatori generoşi care au 
sesizat imediat necesitatea intervenţiei şi prin gestul lor au făcut-o posibilă.

- Dezvoltarea progresivă a unei cooperări până la urmă exemplare cu autorităţile locale.
- Conştientizarea unor autorităţi centrale – Ministerul Turismului, care, sesizând importanţa 

proiectului „60 de biserici de lemn” pentru dezvoltarea turismului în mediul rural, a sprijinit 
cu un minim de fonduri câteva din intervenţiile urgente la alte biserici aflate în situaţii critice, 
toate situate pe trasee turistice cu un potenţial încă nevalorificat.

Ordinul Arhitecţilor din România va continua să sprijine acţiunile de voluntariat ale 
oricăror persoane doritoare de a salva patrimoniul naţional.

arh. Şerban Sturdza
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Despre coincidenţele semnificative

Am plecat spre Târgu Jiu dimineaţa devreme, cu un cer cenuşiu şi stropi de ploaie pe parbriz. 
Cu o zi înainte plouase mult, aşa că membrii expediţiei au încărcat în portbagaj încălţăminte solidă, 
cizme de cauciuc pentru cărări desfundate şi haine calde şi impermeabile. Toate au rămas nefo-
losite: dincolo de Piteşti norii s-au rărit şi expediţionarii au avut parte de poteci uscate, vreme caldă 
cu soare şi cer foarte albastru.

În expediţie au plecat Şerban Sturdza, domnul inginer Iordan şi nepotul lui – proaspăt ingin-
er constructor - Ştefan Bortnowski şi fiul său Pierre, proaspăt arhitect şi semnatara acestor notaţii. 
Scopul - a gândi la soarta bisericilor istorice de lemn din nordul Gorjului, și a alege „subiectul” pentru 
un şantier-pilot din proiectul salvării bisericilor de lemn în ruină, pornit de fundaţia Dala şi asociaţii 
săi – OAR, UAUIM, Academia de artă din Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român și alți voluntari. 

Expediţia a purces la drum împărţită în două tabere. 
Există un parcurs inevitabil, susţineau unii dintre noi, între început şi încheiere, între apariţie şi 

dispariţie, între naştere şi moarte. Un obiect de arhitectură nu face excepţie. Eforturi enorme pen-
tru a ţine în viaţă structuri pe care viaţa nu le mai cere, nu le mai foloseşte şi le înlocuieşte cu altele 
încalcă – poate – o normă universală care ar trebui ignorată doar pentru argumente excepţionale. 
Nu este oare firesc ca structuri obişnuite, nefolosite de multă vreme, să fie lăsate să se dezmem-
breze în pace? Iar puţinele resurse la îndemână să meargă spre locurile şi lucrurile de excepţie, pe 
care oamenii de azi le preţuiesc şi le folosesc şi de care memoria locului se leagă în chip semnificativ? 

Ceilalţi au venit cu un alt fel de argumentaţie. Dacă pornim de la ipoteza că este important 
pentru integritatea acestei memorii ca bisericile istorice de lemn să supravieţuiască, ce ar trebui 
să facem? Nu am putea oare aduce în discuţie un demers egal depărtat şi de conservarea muzeală 
şi de acceptarea dispariţiei naturale? Asocierea între noile nevoi ale vieţii comunitare pe de o 
parte şi corpul fizic al bisericii istorice de cealaltă ar putea conduce la variante care să mânuiască 
extinderea, modificarea, adăugirile funcţionale sau transferul într-un nou loc – logic în cazul struc-
turilor de lemn – toate practicate in timpuri istorice. Oamenii întâlniţi ne-au relatat poveştile unor 
structuri tractate sau refăcute pe locuri mai prielnice, din pricina unor văi inundate, a schimbării 
meandrelor râului din preajmă sau după înfiinţarea altor aşezări.

Iar restul a venit de la sine. Pe parcursul a două zile s-au suprapus şi s-au intersectat întâmplări, 
întâlniri şi conjuncturi dintre cele mai diferite: mânăstirea cea nouă din Pojogeni, parohul şi sătenii 
care au acceptat ideea, primarul cu care s-a putut vorbi duminică după-amiaza şi care a promis ca-
mion, piatră pentru fundaţie şi ajutor cu braţe de muncă, arhitectul gorjan Cămui şi experienţa lui, 
exemplul unei biserici mutate şi devenite o clasă la un seminar teologic, secvenţa tehnică propusă 
de inginerul Iordan, o sponsorizare neaşteptată care a făcut posibil primul tur de manivelă. 

Aceasta este povestea primelor două zile în care a început drumul de şase săptămâni al bisericii 
din vechiul cimitir Valea Ocii din Pojogeni spre poiana de la mânăstirea Cămărăşeasca. 

arh. Mariana Celac

Biserica din Dealul Ocii, Pojogeni, s-a strămutat la 15 km depărtare, la mânăstirea Cămărăşeasca din Tg. Cărbuneşti 
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Context general
Comunele în care se află cele 60 de 
biserici incluse în proiect

Localităţi

Cele 4 judeţe studiate: Vâlcea, Gorj,
Sibiu, Hunedoara

Drumuri europene, naţionale, judeţene

Obiective culturale şi turistice

Biserica mutată de la
Pojogeni la Mânăstirea Cămărășeasca

Proiectul 60 biserici de lemn se desfăşoară pe teritoriul a patru judeţe: Sibiu, Hunedoara, Vâlcea şi Gorj
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Introducere în proiectul „60 biserici de lemn”

Sudul Transilvaniei şi Nordul Olteniei, aria limitrofă arcului carpatic, constituie în context european 
un spaţiu identitar puternic. 

Frecvenţa, diversitatea, calitatea monumentelor, ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale alături de 
peisaj formează un patrimoniu şi un bun comun european.

Precaritatea monumentelor, dispariţia accelerată a ocupaţiilor, meşteşugurilor şi a resursei umane 
locale este în acord cu gradul nostru de implicare, cu investiţiile alocate de statul român şi cu blo-
cajele existente în momentul de faţă în accesarea fondurilor structurale europene pentru astfel de 
proiecte.

În actuala conjunctură europeană investiţia în patrimoniul rural ar genera revigorarea economică 
şi socială a unei zone culturale omogene – Sudul Transilvaniei şi Nordul Olteniei. 

Text introductiv al Fundației Dala
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Proiectul „60 de biserici de lemn din nordul Olteniei 
şi sudul Transilvaniei” - 
raport de activitate iunie – decembrie 2009

I. Realizare de lucrări sub forma „Intervenţie de urgenţă“

Am numit „intervenţie de urgenţă” un set de măsuri cu caracter urgent, menite să protejeze
monumentul de intemperii. Cea mai frecventă măsură aplicată a fost cea a protejării învelitorii 
deteriorate cu o folie provizorie. 
Există însă cazul bisericii de lemn din Pojogeni, din judeţul Gorj, care pentru a fi salvată a fost ne-
cesar să fie mutată la Mănăstirea Cămărăşeasca.

• 6 biserici din Hunedoara au fost acoperite cu folie provizorie de protecţie în luna august – 
finanţare din donaţii particulare şi împreună cu Consiliul Județean Hunedoara

• 6 biserici din Hunedoara au fost acoperite cu folie provizorie în luna decembrie – finanţare a 
Ministerului Turismului

• Pojogeni – biserica a fost strămutată la Mânăstirea Cămărăşeasca între 1 septembrie şi 1 noiem-
brie – finanţare din donaţii particulare

• La 4 biserici din Sibiu a fost reparat acoperişul de ţiglă în luna decembrie – finanţare a Mi-
nisterului Turismului

• Decembrie - achiziţionare de material (şiţă, căpriori) necesar intervenţiei de urgenţă, care va 
continua în 2010, pentru 12 biserici din Hunedoara – finanţare a Ministerului Turismului

• Decembrie – acoperire cu structură din lemn independentă a bisericii Tomnatecu de Jos (jud.
Hunedoara), dărâmată; inventarierea tuturor pieselor şi punerea la adăpost a părţilor de 
pictură salvate.

II. Realizare documentaţie tehnică 

Releveele întocmite de studenţii arhitecţi din Bucureşti şi Timişoara, în cadrul activităţilor didactice 
şi prin voluntariat au fost puse la dispoziţia Filialelor OAR locale, Consiliilor Judeţene, Ministerului 
Turismului, specialiştilor implicaţi. Pe parcursul desfăşurării proiectului, toată documentaţia tehnică 
va avea și caracter public, OAR urmând să editeze câteva broşuri care să conţină aceste informaţii.
• Noiembrie, monitorizare timp de 2 săptămâni a bisericii Urși din Vâlcea cu senzori de către 

INOE – voluntariat 
• Decembrie, proiect tehnic pentru 12 biserici din județul Hunedoara - finanţare a consiliului 

judeţean Hunedoara
•  Decembrie, proiect cadru pentru consolidarea picturii pentru 6 biserici din Hunedoara, întoc-

mit de Universitatea Natională de Arte, Bucureşti (UNArteB)– finanţare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi a UNArteB

•  Decembrie, analize biologice – finanţare a Consiliului Judeţean Hunedoara

III. Activităţi didactice.

În urma parteneriatelor semnate de OAR cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu 
Bucureşti, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Universitatea de Arhitectură din Timişoara, 
pe tot parcursul proiectului au fost implicaţi studenţi care au lucrat în cadrul proiectului prin pro-
gramele specifice iniţiate de universităţi, dar şi ca voluntari.
• Iunie, studenţii anului V ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu (UAUIM) 

efectuează practică obligatorie la bisericile cuprinse în proiect. Rezultă 27 de relevee şi 
documentaţii (memoriu şi fotografii) – finanţare UAUIM, OAR şi voluntariat

•  Iunie – Iulie, 3 alte relevee sunt realizate de studenţii UAUIM şi ai Facultăţii de Arhitectură din 
Timişoara (FAT) – voluntariat

•  Mai – Iunie, situl proiectului este organizat de studenţi UAUIM – voluntariat



13

•  Iunie, campania de relevee UAUIM este organizată de studenţi – voluntariat şi OAR
•  Octombrie – Decembrie, 1 student din anul IV al UAUIM face practica obligatorie de 3 luni în 

cadrul proiectului – voluntariat şi OAR
• Decembrie, 16 studenţi la UNArteB merg pe teren la 6 biserici din Hunedoara pentru a  

preleva probe / analize chimice / releveu pictură, releveu degradări / documentare foto / analiză 
stare fond mobil. Rezultă un proiect cadru care va fi depus spre avizare şi care va completa 
documentaţia tehnică realizată de către proiectant – finanțare Consiliul Județean Hunedoara 
+ UNArteB

•  5 studenţi din anii III şi IV de la FAT participă la acţiunile proiectului: relevee, montarea 
expoziţiei din Bucureştişi apoi a celor din Timişoara, Curtişoara şi Sibiu – voluntariat

•  1 septembrie – 1 noiembrie un arhitect stagiar supraveghează permanent lucrările de la  
Pojogeni

IV. Expoziţii şi evenimente

• 14 septembrie, expoziţie la Muzeul Ţăranului Român (MŢR) – finanţare MŢR, UAUIM, OAR şi 
voluntariat

•  25 octombrie, expoziţie la Muzeul Satului Bucureşti – finanţare UAUIM
•  Septembrie, expoziţie în cadrul conferinţelor 15 ani de ateliere de restaurare Ro/Fr „Regards 

croises sur le patrimoine roumain”, organizată de UAUIM şi Ecole de Chaillot – finanţare 
UAUIM

• Septembrie, Turda Fest – la întâlnirea cu ONG-urile
• 4 noiembrie, expoziţie la Facultatea de Arhitectură din Timişoara – voluntariat studenţi 
• 7 noiembrie, expoziţie la Cula de la Curtişoara - finanţare OAR, ARTIS PERITIA şi voluntariat
• Noiembrie – participare la Paris la „Le salon des professionnels et passionnés du patrimoine” – 

voluntariat
• 4 decembrie, expoziţie în Ferula Bisericii Evanghelice din Sibiu – voluntariat
•  Noiembrie – întâlnire între parteneri la MŢR - voluntariat
•  4 decembrie expoziţie în Ferula Bisericii Evanghelice din Sibiu – voluntariat
•  Noiembrie – întâlnire între parteneri la MŢR

V. Iniţiatori şi parteneri ai proiectului

•  Iniţiatori: Fundaţia Dala şi OAR
•  Parteneri: UAUIM, UNArteB, FAT, MŢR, Consiliul Județean Hunedoara, ProPatrimonio, Artis  

Peritia, Asociaţia 37

VI. Implicarea şi sprijinul autorităţilor 

•  Consiliul Judeţean Hunedoara – implicare continuă şi spiijin financiar pentru intervenţii de 
urgenţă

•  Consiliul judeţean Vâlcea şi Gorj – implicare limitată
•  Ministerul Culturii şi Cultelor – implicare limitată
•  Biserica Ortodoxă Română (BOR)- implicare limitată, exclusiv prin grija Înaltpreasfinţitul dr. 

Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei 
•  Ministerul Turismului – implicarea financiară pentru dezvoltarea turismului cultural. S-a alocat 

suma de 300.000 Euro pentru intervenţii urgente la câteva biserici din judeţele Sibiu, Hune-
doara, Vâlcea şi Gorj. Judeţele Vâlcea şi Gorj nu au cheltuit banii alocaţi până la finele anului 
2009, motiv pentru care au fost returnaţi.

Implicarea comunităţii de arhitecți – limitată
Implicarea studenţilor arhitecţi – semnificativă
Implicarea restauratorilor - limitată
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Studiu asupra contextului local 

8 august 2009, starea acoperişului
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Biserica de lemn din Pojogeni-Dealul Ocii se află în cătunul Dealul Ocii din localitatea Pojo-
geni, judeţul Gorj, poartă hramul „Sfinţii Voievozi” şi e datată din anul 7305 de la Adam. Această 
biserică de ţară prezintă în modestia proporţiilor sale câteva valenţe caracteristice lăcaşurilor de 
lemn olteneşti, distinse aici în bolta comună peste navă şi tindă, absenţa turnului, pridvor pe stâlpi 
cu capete sculptate, pisanie scrijelită peste intrare. Se remarcă de asemenea prin calitatea execuţiei 
în piesele pictate rămase în iconostas. 

Biserica de lemn a fost ridicată în cătunul Dealul Ocii, astăzi cuprins în localitatea Pojogeni, 
suburbie a orăşelului Târgu Cărbuneşti. Momentul ridicării bisericii a fost consemnat într-o pisanie 
pe portalul de la intrare: „Acest sfănt lăcaşi Dumnez[ă]esc s-a făcut în zilele luminatului domn 
Gheorghie Anagiarlu şi părinte[le] epis[co]pu Nectarie. 7305”. Inscripţia datează construcţia din 
anul 7305, după era bizantină, de la Adam, care în cronologia actuală, de la naşterea lui Isus, 
înseamnă anii 1796-97, aşadar în timpul episcopului de Râmnic Nectarie, viitor mitropolit al Ţării 
Româneşti. Menţionarea „luminatului domn Gheorghie Anagiarlu” este probabil o răstălmăcire a 
numelui domnitorului Constantin Hangerli, cel care în 1797 a fost trimis de poartă în scaunul de 
domnie al Ţării Româneşti. În acest caz datarea corectă a bisericii ar fi 1797. Răstălmăcirea în sine 
relevă dificultăţile de comunicare dintre centru şi pe-riferie în epocă.

Cercetătoarea Ioana Cristache-Panait, o bună cunoscătoare a monumentelor de lemn oltene, 
atrage atenţia asupra vechimii mai mari a bisericii, sprijinindu-se pe elemnte formale care împing 
momentul iniţial al construcţiei cu un secol mai devreme. Elementele formale vechi evocate sunt 
proporţiile, tehnica de îmbinare a bârnelor, ferestrele cu rame monoxile păstrate la navă precum 
şi modul de îmbinare a portalului, unde bârna cu pisanie de la 1797 este adausă cu ocazia refacerii 
construcţiei. La acestea se pot adăuga semnele de numerotare a bârnelor, ce apar de sub spoială 
atât pe pereţii exteriori ai bisericii cât şi pe cei ai altarului. Numerotarea indică o desfacere şi o 
remontare, care poate implica nu numai o refacere dar şi o mutare. În această situaţie anul 1797 
pare a marca mai degrabă o reînnoire a lăcaşului, o situaţie des întâlnită în zonă.

Istoria bisericii din Pojogeni - Dealul Ocii

Uşă de intrare Pisania de deasupra uşii de intrare în biserică

Traducerea textului chirilic:
„Acest sfănt lăcaşi Dumnez[ă]esc s-a făcut în 
zilele luminatului domn Gheorghie Anagiarlu şi 
părinte[le] epis[co]pu Nectarie. 7305”
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Sfânta Arhiepiscopie Craiova
Parohia Pojogeni
Raionul Giloru-Oltenia
Biserica din dealul Ocii

Sinodic
Biserica, lucrată din lemn, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” este aşezată în satul 
Pojogeni pe dealul numit: „dealul Ocii”. Este aşezată spre apus de CFR, vizibilă chiar din şoseaua 
Cărbuneşti - Tg-Jiu.
Din informaţii, este cea mai veche biserică din parohie.
Deasupra uşilor de la intrare este un scris vechi cu scoabă. Anul construcţiei ar fi cam 1770. Biserica 
este în formă de corabie.
În interior nu are niciun obiect de cult, decât câteva icoane învechite şi şterse de vremuri.
Obiecte de valoare istorică şi artistică nu posedă.
Însemnătatea ei o constituie numai vechimea. Este monument istoric şi are urgentă nevoie de 
renovare, în special acoperişul, care este deteriorat.
Paroh Pr. Const. Tălîngă

8. Date economice (re. Industrială, agricolă, în curs de industrializare):
 Terenurile din vatra satului sunt numai 40% agricole şi 40% pomicole, iar restul păşuni şi 

păduri, din care pricină locuitorii se ocupă mai mult cu pomicultura decât cu agricultura, deşi 
întovărăşiţi în colectivă agricolă. Prin folosirea metodelor înaintate agricole terenurile au de-
venit mai productive şi satul prosperă, dovadă că in acest sat se construieşte o şcoală de 4 ani şi 
un cămin cultural.

9.  Date turistice (accese, baze turistice, zone locale de interes turistic):
10. Lista monumentelor istorice de pe teritoriul localităţii:
 Biserica din cimitir din Dealul Ocii, construită în 1797.
11. Cine a completat fişa:
 Numele: Atanasescu Iancu
 Funcţia: arh. proiectant
14. Istoric:
 După tradiţii locale şi din grafitul cioplitură în lemn găsit pe peretele pridvorului reiese că 

biserica s-ar fi construit la 1797, însă dă ca domn pe un oarecare Gheorghe, care nu poate fi 
decât ori Gheorghe Bibescu, ori Gheorghe Duca , însă domniile acestora nu corespund cu anul 
grafitului. Se poate ca anul să fie al refacerii bisericii şi în cazul acesta nu se poate pune anul 
construirii între 1674 şi 1678 sub domnia lui Duca Vodă. La 1892, biserica s-a reacoperit şi din 
numerotarea bârnelor rezultă ca a fost demontată şi remontată. În anuarul Episcopiei se dă 
ca an de fundaţie necunoscut. Însă pe o grindă a bisericii este săpat cu dalta şi anul 1747, ceea 
ce ar însemna o diferenţă de 50 de ani la mijloc, în care timp biserica se putea ruina, sau că 
la reparaţia de la 1882 o parte din grinzi fiind înlocuită se poate ca această grindă cu data de 
1745 să fie provenită de la o altă biserică mai veche. Biserica este închisă şi nu se slujeşte decât 
la cultul morţilor.

15. Meşteri autori:
 Necunoscuţi, probabil localnici.
16. Inscripţii:
 Nu are decât cele două grafite 7305 şi 1745. Tot pe peretele pridvorului sub formă de grafite 

se mai distinge următoarea inscripţie: „Acest sfânt locaşi dumnezeiesc s-au făcut în zilele lumi-
natului domn Gheorghe....nedescifrabil... Dua arăuţi... părinte episcop Nectarie 7305”

21. Sculptura: 
 Numai stâlpii şi cosoroaba pridvorului.

Fişa monumentului istoric
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Extras din fişa monumentului istoric realizată în campania de 
cercetarea a monumentelor istorice din anii 1962-1965

8 august 2009, peretele sudic

22. Inventar mobil:
 Nu se mai păstrează nimic din inventarul iniţial, totul fiind înstrăinat.
23. Stare actuală:
 Rea, cu pereţii înclinaţi, soclul desfăcut, pardoseala lipsă, învelitoarea putredă şi înglobată în 

viitura de pământ adusă din deal.
24. Descrierea monumentului:
 Biserica este construcţie din lemn de formă dreaptă, cu altarul poligonal cu 5 laturi neegale 

şi boltit cu trei semicilindri a căror intersecţie converge spre centrul altarului. Tâmpla din 
lemnărie cioplită capitonată cu icoane lucrate în ulei. Naosul pătrat având pe peretele nordic 
o fereastră, iar cel sudic două ferestre şi boltit cu semicilindru a cărui origine este în consolă. 
Peretele despărţitor între naos şi pronaos este înfundat şi are o singură trecere sub formă de 
uşă. Pronaosul dreptunghiular, transversal bisericii fără nici o fereastră şi boltit cu acelaşi semi-
cilindru al navei în prelungire. Pridvorul dreptunghiular îngust cu coronament în faţă cu trei 
trevei neegale, stâlpi de lemn ciopliţi şi cosoroabă profilată, iar pe laturi o travee. Proscomidia 
nu are încăpere specială şi este o simplă laviţă.

 Sistemul constructiv şi materiale întrebuinţate:
 Construcţia de lemn de stejar cioplitură cu grinzi de dimensiuni mari dispuse pe muchie şi 

îmbinate la capete la intersecţii, prin plătuire în coadă de rândunică. Boltirea din scândură de 
stejar cioplitură nelucrată susţinută pe pereţii despărţitori. Soclul din piatră de gârlă nelegată 
cu nici un fel de liant, înşirate şi netencuite. Şarpanta prin căpriori prelungiţi pentru streaşină 
aparentă şi susţinută pe cosoroabă şi coamă cu cepuri de lemn, iar la mijloc o coardă de lemn. 
Învelitoarea din şiţă de brad, pardoseaua a fost din cărămidă, azi inexistentă. 
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August 2009, vedere din naosul bisericii spre altar

Vedere din naosul bisericii spre pronaos
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„Toponimicul nu apare în catagrafii, fapt ce nu dă siguranţa identificării. Poate fi biserica din 
Mahalaoa De Mijloc în hramul Sf. Îngeri (cu data ridicării, 1769), dar nu este exclus a fi tot una cu 
aceea în hramul Intrarea în Biserică din mahalaoa Haiduceşti. Înclinăm în favoarea celei din urmă, 
nu atât pentru faptul că i se certifică dăinuirea la inceputul vreacului XX, ci pentru temeiul pe care îl 
constituie păstrarea icoanei de hram, ce reprezintă „Vovidenia” (Intrarea în biserică).

 Proporţiile, înfăţisarea, executarea prinderii bârnelor, îi aşează începutul în răspântia veacurilor 
XVII – XVIII. Este de plan dreptunghiular, cu absidă decroşată, poligonală cu cinci laturi. Temelia, 
aşezată direct pe pământ şi dispusă în uşor decroş, este alcătuită din bârne, a căror capete (la întâl-
nirea pereţilor) sunt alungite, intersectându-se în console. Aceasta, împreună cu perechile de sub 
streaşină dar şi cu îmbinările în coadă de rândunică, conferă locaşului o vibrantă plasticitate. Sunt 
indicii că ferestrele originare (câte una pe nord şi sud la naos) au avut goluri îngemănate în cadrul 
monoxil, asemeni celor de la Slăvuţa sau Lazuri.

Sistemul acoperirii interioare este obişnuit: bolta semicilindrică, în leagăn, intersectată deasupra 
altarului, cu fâşiile curbe.

Deasupra intrării o inscripţie consemnează facerea bisericii la leat 7305... Că nu este momentul 
ridicării de iznov a bisericii, ci doar al reînoirii, afirmă construcţia însăşi şi susţine, fără rezerve, cadrul 
pe care inscripţia a fost scrisă, alcătuit din usciori şi prag marcat în bârna superioară, ce s-a substituit, 
atunci, celui originar. Putem prelua din inscripţie datarea tâmplei, pictura corespunzând stilistic aces-
tei vremi. Starea ei este jalnică: piese lipsă; icoane, aruncate pe jos, deja avariate. Au rămas stinghiile 
decorate floral, ca şi poalele de icoane; uşile împărăteşti (cu Buna Vestire; Solomon şi David); câteva 
icoane din registrul apostolilor ca şi împărăteasca icoană a hramului, deja amintită. În colecţia de la 
Polovragi se află componente ale tâmplei din Dealul Ocii. Menţionăm icoana cu reprezentarea Sf. 
Ioan Botezătorul şi pe aceea cu Sf. Arhanghel Mihail şi Sf. Nicolae. Pictura de bună calitate artistică, 
în tradiţionalul stil brâncovenesc, o atribuim zugravului Constandin, întâlnit la Copăcioasa – Valea 
Adâncă (1790), la Pisteştii din Deal, dar şi în sate din fostul Plai al Novacilor.

În amintita colecţie au provenit din Dealul Ocii şi mărturii din activitatea mai târzie de aici a zu-
gravului Gheorghe, semnat pe icoana Mariei cu Pruncul (pe tron cu arhangheli în spate).

Biserica dă semne de degradare. A rezistat graţie priceperii meşterilor dinainte, de a prepara 
şindrila. Acoperişul, cu pante mari (fără clopotniţă), a fost învelit în 1945. De atunci apreciem a fi şi 
elementele simplificate decorativ ale prispei.” 

Text extras din cartea doamnei Ioana Cristache Panait 
„Arhitectura de lemn din judeţul Gorj” 

Îmbinare deteriorată în altar

Originea şi conservarea în timp
a bisericii din Dealul Ocii
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Peretele sudic

August 2009, exteriorul bisericii
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Catapeteasma văzută din naos

Masa altarului

Pridvorul

Naosul văzut din altar

Bisericile din judeţul Gorj se pot clasifica după forma de plan în mai multe categorii:
• plan în formă de navă fără proscomidie şi diaconicon
• plan în formă de navă cu proscomidie şi diaconicon
• plan în formă de navă cu pronaosul supralărgit
• plan în formă de navă cu absida decroşată simetric. Acest tip de plan caracterizează biserica din 

Dealul Ocii, precum şi biserica Toropilor (adusă în apropierea Amaradiei), biserica din Taşcăi-
Voiteşti, biserica din Voiteştii din Deal, Voiteştii din Vale, biserica din Comăneşti şi biserica Sf. Geor-
ghe din Budenii din Vale. 

Planul în formă de navă cu absida decroşată simetric este unul dintre cele mai răspândite forme de plan 
din jurul arcului carpatic, adoptat deopotrivă şi de către cele mai multe dintre ctitoriile de zidărie. 

Planimetria bisericilor de lemn gorjene

Clasificarea îi aparţine arh. Andrei Pănoiu, în cartea: 
“Arhitectura tradițională gorjeană” de Andrei Pănoiu, cap. Arhitectura ctitoriilor 
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August 2009, biserica mănăstirii Cămărăşeasca, monument istoric nr: GJ-II-m-B-09405 
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Istoria Mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul - 
Cămărăşeasca din Tg. Cărbuneşti

Mănăstirea Ioan Botezătorul Cămărăşeasca este aşezată pe malul drept al râului Gilort şi este 
situată la 1,5 km N-E de oraşul Tg. Cărbuneşti.

Biserica Mănăstirii este ridicată în 1780 de către Polcovnicul Mihail Colţescu în timpul voievodu-
lui Alexandru Ipsilanti, după cum ne spune pisania ce este aşezată deasupra uşii de intrare, din 
pridvorul bisericii. „Cu ajutorul Sfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi, ziditu-sa din temelie, cu toată 
cheltuiala şi osârdia dumnealui, această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică, unde se prăznuieşte hra-
mul Sf. Ioan Botezătorul şi a Sf. Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtor de mir”.

Fiul dumnealui, Mihalache Colţescu, cu soţia lui Luxa, maica Catrina Colţescu şi cumnata 
dumnealui Roxandra, în zilele înaltului Împarat Nicolaie Polcovnici, leat 1831, zugrăvit-au pe Pol-
covnicul Mihail Colţescu şi pe soţia dumnealui (Matei zugrav şi Gheorghe calfă).

Masivitatea construcţiei (zidurile având o grosime de un metru), cămăruţele din turla de 
lângă clopotniţă, din care una pentru locuit (cu cuptor şi vatră de gătit) iar cealaltă pentru păstrat 
proviziile, crenelurile pentru tragere şi scara din zidul nordic al pronaosului, fac din această biserică 
o mică fortăreață, care exprimă viaţa zbuciumată a acelor vremuri.

Biserica este construită în formă de corabie, din zid masiv de cărămidă, având pronaosul 
despărţit de naos, pridvorul fiind aşezat pe stâlpi ornamentali de piatră, în stil brâncovenesc, cu ar-
cade în formă de semicerc. Are o singură turlă aşezată deasupra pronaosului, fiind o caracteristică 
a sfârşitului de secol al XVII-lea.

Biserica este împrejmuită cu ziduri de apărare făcute din piatră de râu. A fost înzestrată de 
către boieri cu cărţi şi obiecte de cult, dar au fost furate de-a lungul timpului. Ea a servit întot-
deauna ca loc de refugiu al boierilor atunci când erau atacaţi de turci şi haiduci. Slujitori ai bisericii 
nu se cunosc.

În anul 1920 este vizitată de marele istoric Nicolae Iorga şi datorită deosebitului tezaur artistic 
(care îi dă frumuseţea şi importanţa pe plan naţional), a fost declarată monument istoric - GJ-II-
m-B-09405.

Toma Cămărăşescu (fiul ultimului urmaş al ctitorului, Anica Colţescu, născută în 1850, căsătorită 
cu Iorgu Cămărăşescu), om de mare cultură, prefect al judeţului Gorj între anii 1880 – 1916, face 
reparaţii bisericii şi o înzestrează cu obiecte de cult de mare valoare. Toma moare în 1916, urmaşii 
fiind Ana şi Nissa Cămărăşescu. Nissa Cămărăşescu, şef al străjerilor din România în timpul Regelui 
Carol al II-lea, se străduieşte, în 1929, să acopere din nou cu şiţă biserica şi reface zidurile de îm-
prejmuire.

Decoraţia exterioară a bisericii se compune din două registre; cel inferior, simplu tencuit şi cel 
superior, din panouri dreptunghiulare, unele rotunjite în partea superioară. Pictura bisericii, făcută 
în frescă în stil neobizantin, reprezintă scene biblice de o rară frumusețe. Portrelele ctitorilor se 
află în interiorul bisericii, la intrare, în pronaos, având îmbrăcămintea timpului respectiv. Totul 
evidenţiază seriozitatea şi munca cu care a fost lucrată această biserică.

Faptul că în biserică s-a slujit foarte rar, a făcut ca pictura să nu fie atacată de fum, rămânând 
şi astăzi foarte vie.

Preotul Solomon Motocu face între 1967 – 1969 o altă restaurare, acoperind din nou biserica cu 
tablă şi reparând zidurile de împrejmuire.

De la această dată rămâne în părăsire până în septembrie 1994, când prin încuviinţarea Sf. 
Sinod, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. Academician Nestor Vornicescu, Mitropolitul Ol-
teniei, cu aprobarea autorităţilor oraşului Tg. Cărbuneşti şi ale jud. Gorj, a luat fiinţă Mânăstirea 
Ioan Botezătorul Cămărăşeasca.

Actualmente este mânăstire de maici şi se fac zilnic cele şapte laude.

Extras din pliantul de prezentare al Mânăstirii Cămărăşeasca
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Cu toată strădania toamnei care ţese în spatele ei macaturi roşii şi aurii, mânăstirea Cămărăşeşti 
nu are nimic spectaculos. Fără ziduri care s-o înconjoare, îţi iese de-a dreptul în drum cu o biserică 
înaltă şi veche, cu brâu de cărămidă şi firide din care te privesc abia bănuit ochi şterşi de sfinţi fără 
nume. 

Harnice şi tăcute, măicuţele robotesc în ascunzişul livezii, urmându-şi fiecare pravila zilnică. 
Ca o umbră, ca un abur firav de dimineaţă, duhovnicul Isache iese grăbit din chilie şi evită să ne 
privească, temându-se ca nu cumva să-şi încalce legământul tăcerii, pe care şi l-a ales drept canon. 
Nu ai cu cine vorbi. Abia în biserică, desluşind pisania şi tabloul votiv de la intrare, începi să pricepi. 
Te afli într-o biserică de familie, o biserică boierească din Gorj, pe care comuniştii au transformat-o 
în CAP şi în staul de vite, vreme de 30 de ani. 

Din povestea familiei Cămărăşescu nu au mai rămas decât numele boieresc, cărămida bisericii 
şi superba pictură murală realizată de un meşter ţăran, în negru şi cărămiziu, asemenea ornamen-
telor de pe cămeşile ciobăneşti. Conacul, livada imensă şi acareturile au dispărut de mult. 

În praful şi cenuşiul Târgului Cărbuneşti, amintirea boierilor Cămărăşescu e ca o rază de soare 
strecurată prin pâclele toamnei. Nostalgici şi deja resemnaţi, batrânii îţi povestesc de vremurile 
când cele două cocoane, Elisa şi Ana, organizau în oraş concerte şi expoziţii, invitau scriitori şi 
filozofi celebri sau aduceau de la Bucureşti mari ierarhi, pentru a sluji în biserica familiei. La vreme 
de vară, la moşie poposea câteodată şi regele Carol al II-lea, fermecat de nurii frumoasei Elisa şi 
de puzderia de muşcate care ardeau pe cerdac. Popular şi deschis, regele se plimbă cu caleaşca pe 
uliţe, fără fanfară şi fără steaguri, doar din plăcerea de a discuta cu oamenii din popor.

Pe vremea aceea, părintele protopop Aurelian Dumitrescu era doar un copil. Cu toate astea, 
o mai ţine minte pe coana Elisa, cum umbla într-o trăsură cu arcuri - frumoasă, strălucitoare şi 
gătită în haine scumpe, ca o vitrină de lux, salutând târgoveţii cu umbreluţa sau împărţind daruri 
de Crăciun celor săraci. În veci nu o să uite părintele cum, în 1948, când comuniştii i-au luat toată 
averea, Elisa Cămărăşescu plângea în mijlocul curţii, repetând întruna, fără să-i pese de moşie şi 
de conac: 

„Doamne, ce se va întâmpla cu biserica noastră? Doamne, este şi casa Ta. Nu o lăsa pustiită”. 
Apoi a plecat. A dispărut din Cărbuneşti pentru totdeauna, luând cu sine un geamantan şi o ultimă 
amintire - cea din urmă imagine a bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”, în care s-a botezat, s-a 
bucurat şi a suferit tot neamul Cămărăşescu. În urmă, nu a mai rămas decât un singur argat - Dinu 
ăl bătrân, paznicul şi grădinarul familiei, care, fără nici o plată, a îngrijit holdele de trandafiri până 
în ziua în care a murit.

Cămărăşeşti - mânăstirea boierilor gorjeni

Ctitorii bisericii - frescăSeptembrie 2009, biserica Cămărăşeasca 
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Catapeteasma cu ciori 
Atâta câtă a rămas, istoria familiei nu a mai existat decât în fresce şi icoane, în chipul coconilor 

boiereşti zugrăviţi lângă strană, alături de lespedea de piatră a străbunilor îngropaţi la intrare. 
Dincolo de amintirile şi întâmplările povestite de ăi batrâni, părintele Dumitrescu este convins 

că biserica are ascunsă în zidăria ei ceva tainic şi greu de rostit: pereţi groşi de un metru, firide 
şi locuri de tragere pentru ostaşi, camere ascunse de tezaur şi, în adâncul pământului, un tunel 
niciodată găsit, despre care se spune că ar ieşi pe sub Gilort, spre drumul Padeşului şi al Vâlcii - 
drumul lui Tudor şi al pandurilor săi.

Privind în urma celor zece ani de când s-a pornit ridicarea mânăstirii, părintele Dumitrescu se 
minunează. Ca prin vis, îşi aminteşte cum s-a trezit în faţa episcopului Nestor Vornicescu, pomenind 
despre viitoarea mânăstire, spre mirarea Preasfinţitului, care a luat o coală de hârtie şi a semnat-o 
în alb, spunând: „Mi-ai citit în suflet şi în gând, frate. Şi eu am visat metoc de măicuţe în acest loc”. 
Ca într-o viaţă trăită parcă de altcineva, părintele protopop se întreabă şi acum de unde a avut 
puterea să pornească singur la muncă, să deschidă biserica şi să cureţe tonele de gunoi şi bălegar 
adunate în pridvor. 

În vara lui 1992, când a intrat pe poarta CAP-ului, de jur împrejur nu era decât mizerie cruntă 
şi dezastru. În curte, printre utilaje ruginite şi desperecheate, mărăcinii crescuseră cât casa, iar 
în pronaos, încă mai zăceau animale slăbite şi bolnave. Oricine în locul lui ar fi renunţat, văzând 
pe catapeteasmă cuiburi de ciori şi, lânga Sfânta Masă, mormane de surcele, aduse de hulubi 
sălbateci. Dar părintele şi-a văzut liniştit de treabă, gândind că oile şi păsările cerului sunt mai cu-
rate şi mai fără de păcat decât oamenii, că ani de zile acele vietăţi ale lui Dumnezeu au încălzit cu 
răsuflarea lor zidurile groase ale bisericii. „Prea multe semne au fost, ca lucrarea acestei mânăstiri 
să fie o simplă întâmplare”, zice părintele. „Preasfinţitul Vornicescu, de pildă, a temeluit primul 
mânăstirea. Deloc întâmplător, tot el o va sfinţi, rostind aici ultima lui rugăciune, înainte să moară. 
Apoi, ne-am trezit cu nişte bani, tocmai când se pregătea iarna şi chiliile stăteau fără acoperiş. 
Banii erau de la ministrul cultelor, Vlăduţescu, care, deloc întâmplător, era din părţile Gorjului, fiu 
de ciobani din Ştefăneşti. Fără să-i cerem ceva, el ne-a ajutat, amintindu-şi cum intra de copil în 
biserica noastră şi cât de impresionat era de scena iadului pictată în pridvor. 

De multe ori, mi-a fost dat să văd şi să simt cât de puternică poate fi rânduiala lui Dumnezeu. 
Îmi amintesc că, după prima slujbă săvârşită în biserică, stând la masă cu fosta stareţă Marina şi 
mica obşte de maici, ne-am trezit cu un bătrân distins şi elegant, care era ultimul descendent al 
familiei Cămărăşescu. Cu lacrimi în ochi, ne-a mărturisit că, venind din America, a vrut să vadă 
pentru ultima oară locurile strămoşilor. Nu avea nici o pretenţie şi nici un alt gând ascuns. Era doar 
uimit şi impresionat că biserica familiei este întreagă, că în ea arde din nou candela şi spre bolta 
sfântă se ridică arome de tamâie şi cântece de slavă, ca pe vremea bunicilor lui. Nu ştiu dacă mai 
trăieşte, dar ştiu că a plecat fericit, cu un licăr de recunoştinţă în ochi, ca o binecuvântare. 

Şi mai mult, însă, m-au impresionat oamenii locului. Nu numai că ne-au ajutat cu bani şi materi-
ale de construcţie, dar au făcut un lucru mai rar în ziua de astăzi: nici un proprietar nu a revendicat 
din pământul mânăstirii măcar o potecă, un haţ, un drum de acces. De multe ori, mă întreb cum a 
rămas biserica atâta timp în picioare şi nimeni nu s-a atins de pictura ei nici cu o singură zgârietură, 
dar mă înviorez imediat, gândind că dragostea şi credinţa oamenilor au salvat-o. Fără să strige şi să 
se bată în piept, ţăranii s-au alăturat marilor boieri de altădată, punându-şi numele lor de ciobani 
simpli pe hrisovul de ctitorie a bisericii.” 

Izvorul morţilor
Părintele vorbeşte cu mult drag despre gorjeni, despre obiceiul lor (puternic şi astăzi) de a  

„ridica izvoare” în curte sau pe câmp, pentru sufletul celor morţi. Cu o troiţă cu icoane naive şi 
ştergar popular deasupra, „izvoarele” împânzesc toate uliţele şi dealurile Cărbuneştiului. Că unii 
caută izvor nou, pe care să pună ştiubei proaspăt din lemn de tei, sau doar refac fântânile vechi 
şi sleite, gorjenii privesc cu sfinţenie apa şi nu există pomenire de şase săptămâni, fără un nou 
„izvor”, fără a se da de pomană „cănile de liturghie” - cinci căni cu vin şi cinci căni cu apă. „E încă 
multă credinţă în sufletul ţăranului gorjean”, spune părintele. „Dă de sufletul morţilor un pahar 
cu apă şi zice că: „A câştigat un rugător”. Face în noaptea de Paşti parastas pentru cei morţi fără 
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Frescă Frescă pe peretele vestic a naosului

Articol din cotidianul Formula-AS din 2005/694, de Sorin Preda

lumânare, şi chiar dacă nu e corect canonic, e frumos şi în duhul adevărului. Important este să crezi 
în puterea lui Cristos. Credinţa ne apără de multe. Chiar zilele trecute, cineva dorea să trimită nişte 
alimente sinistraţilor din Moldova şi se întreba, mirat, de ce prin părţile noastre nu au fost ase-
menea necazuri. I-am scos o hartă şi i-am arătat aşezarea circulară a mănăstirilor: Vodiţa, Topliţa, 
Gura Motrului, Dealul Mare, Strâmba, Tismana, Lainici, Crasna, Icoana, Polovragi, Cămărăşeşti. 
Ca o platoşă de foc, lavrele şi schiturile monahale înconjoară Gorjul şi-l apără de orice încercare 
năpraznică.”

Cât va mai dura această pază e greu de spus. Colindând protopopiatul Cărbuneştiului, părintele 
Dumitrescu pare destul de sceptic. Ţăranii îmbătrânesc pe zi ce trece, se împuţinează şi dispar, 
deopotrivă cu datinile, rugăciunile şi bisericile lor. La Boia, de pilda, în vârf de munte, mai trăiesc 
doar trei familii, iar în biserica (monument de artă țărănească) nu mai slujeşte nimeni de ani buni. 
La Pojogeni, patru biserici vechi de lemn sunt abandonate şi închise cultului. Deja două din ele sunt 
grav deteriorate, iar celelalte se degradează cu fiecare nouă ploaie, fără ca cineva să încerce măcar 
să le strămute în altă parte. La Tupşa (alt monument), acoperişul din șindrilă este făcut ţăndări şi, 
în curând, pictura unică din interior se va degrada iremediabil, în timp ce Măceasca lui Gheorghe 
Magheru a ajuns o ruină. E mare păcat. Ne mândrim cu noile mănăstiri şi biserici, ridicate grăbit şi 
fălos, ca ciupercile după ploaie, în timp ce nu departe, chiar langă noi, comori de artă religioasă şi 
icoane fără preţ se sting tăcut, ducând cu sine, pe vecie, povestea lor şi istoria noastră.

În zece ani, prin muncă şi o răbdare de fier, părintele Dumitrescu a transformat grajdurile unui 
CAP în chilii de călugări. Pare puțin, dar e un început de nădejde. Biserica familiei Cămărăşescu s-a 
salvat, deşi mai sunt multe de făcut la acoperiş şi la pictura exterioară. Important este că obştea 
măicuţelor a însufleţit locul, că rugăciunea lor deja rodeşte în „slujbele de aur” din miezul nopţii, 
în liniştea şi privegherea de peste zi, în mulţimea credincioşilor care se închină adânc la uşa bisericii 
şi intră, luând aminte la îndemnul scris citeţ pe perete: „De-ţi este sufletul zdrobit de greutăţi şi 
nelinişti, intră în biserica Domnului şi cere de la El izbăvire... De-ţi este inima pustie în mijlocul 
tuturor înşelăciunilor lumii acesteia, vino înaintea Altarului şi te roagă... Tot ce te striveşte, păcatul 
tău sau al altora, slăbiciunea, ispita, boala sau sărăcia, numai prin rugăciune poate fi alungat. Deci, 
roagă-te şi nu te îndoi. Credinţa este arma ta.” 

La Cămărăşeşti, toamna îşi retrage grăbit ultimele imagini şi culori. În liniştea amiezii, se aud 
paşii temători ai duhovnicului Isache, ferindu-se de ispita cuvântului, în timp ce maica stareţă Cris-
tofora priveşte nostalgic la flori, la verdele de otavă al câmpului, la merii înveliţi cu pânză groasă 
pentru iarnă, amintindu-şi de vizita unui preot italian, care, privind stelele strălucitoare de august, 
a exclamat cu uimire: „Ce minune! La voi, cerul pare mult mai aproape ca în Italia”. Fără să-i 
răspundă, maica Cristofora a zâmbit. Dacă ar fi privit mai atent cerul, preotul italian ar fi observat 
că stelele şi bolta întreagă stau sprijinite pe turla dreaptă şi neclintită a bisericii Cămăraşeşti.
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Mânăstirea Cămărășeasca, pe valea Gilortului

Pisania bisericii
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Releveul bisericii din Dealul Ocii a fost realizat 
în iulie 2009 de studenţi arhitecţi voluntari 

În iulie 2009, echipa de studenţi arhitecţi voluntari de la Facultatea de Arhitectură Timişoara: 
Isopescu Bogdan, Piscoi Clara, Sabău Sergiu, Sgircea Maria, Spiridon Alexandra, Tomescu Anca, 
Ursu Andrei, Văleanu Paul, la iniţiativa arh. Stefan Bortnowski şi fundaţiei Artis, au întreprins un 
studiu de cercetare în comuna Pojogeni, documentând bisericile de lemn din zonă şi realizând un 
releveu pentru biserica cea mai afectată, cea din Dealul Ocii. Starea de degradare avansată a aces-
tei biserici a fost semnalată de Ovidiu Daneş - Fundaţia Dala - încă din anul 2008. 

Plan sc. 1:100

N

Secţiune sc. 1:100
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Faţadă nord sc. 1:100

Faţadă est sc. 1:100 Faţadă vest sc. 1:100

Plan căpriori sc. 1:100
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8 august 2009, Mariana Celac, în naosul bisericii

Şerban Sturdza Mariana Celac, Ştefan Bortnowski și Viorel Iordan

La Centrul pentru Cultură a Lemnului de la Curtişoara

Viorel Iordan consultă caietul de proiecte  
al asociaţiei Artis, la Centrul pentru Cultură  
a Lemnului de la Curtişoara 

Explorare de teren.
 

În 8 august 2009 Şerban Sturdza, Ştefan Bortnowski, Mariana 
Celac, Viorel Iordan şi Iulian Cămui, fac o călătorie în care hotărăsc 
salvarea bisericii de la Pojogeni
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Mariana Celac în fața pridvorului bisericii in Dealul Ocii
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Alegerea noului amplasament în incinta  
mănăstirii Cămărăşeasca din Tîrgu Cărbuneşti

Primul loc pentru amplasarea bisericii, conform schiţei alăturate

Schiţă realizată de Şerban Sturdza pe data de 8 
august 2009, în timpul călătoriei sale în jud. Gorj 
cu scopul salvării bisericilor de lemn. Biserica din  
Pojogeni era propusă spre strămutare la est de  
biserica de zid din cadrul mănăstirii Cămărăşeasca. 
La fel ca pe amplasamentul din Dealul Ocii, biserica 
urma să aibă aceeaşi utilitate: biserică de cimitir.
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Tot pe 29 august 2009 Şerban Sturdza, Iulian Cămui, Maica 
stareţă Cristofora şi Protopopul Dumitrescu Aurel au ales noul 
loc al bisericii în curtea ansamblului mânăstiresc, care e mai 
aproape de fântână şi chilii

Pe data de 29 august 2009 s-a semnat acordul de strămutare 
a bisericii între arh. Şerban Sturdza, preşedintele Ordinului 
Arhitecţilor din România şi Înaltpreasfinţitul dr. Irineu Popa,  
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei

Ultima variantă de amplasare a bisericii 
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Lucrările de strămutare a bisericii  
între 02.09.2009 şi 10.10.2009   extras de jurnal

2 septembrie 2009, s-a desfăcut acoperişul

Ultima fotografie înaintea începerii lucrărilor
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În primele două zile de şantier biserica 
este demontată în cimitirul din Pojogeni

Imediat după demontarea bisericii, o cruce de lemn se aşează în 
zona altarului până în momentul curăţării locului şi a montării 
unei troiţe comemorative 

Biserica nu are fundaţieMeşterii numerotează bârnele înaintea demontării lor

3 septembrie 2009, s-a demontat boltaPe partea sudică a boltei, bârnele erau degradate

Talpa inferioară, complet putrezită, era aşezată direct pe pământ. 
Datorită degradării, bârnele nu au mai fost utilizate şi transpor-
tate spre noul amplasament
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3 septembrie 2009, materialul demontat este încărcat în camion
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În a doua şi a treia zi s-au transportat şi s-au 
depozitat bârnele la mănăstirea Cămărăşeasca 

Meşterii Ion şi Gheorghe aflaţi în incinta mănăstirii, după ce 
materialul lemnos s-a descărcat şi “înşirat” lângă amplasamnt.
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În a treia zi s-a trasat noul amplasament

4 septembrie 2009, grupul de meşteri trasează peretele sudic în paralel cu cel al bisericii de zid 
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În timpul trasării s-a folosit un vinclu de lemn 
pentru măsurarea unghiurilor

Pătru şi Ştefan iau primele măsurători
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Tot în a treia zi, părintele Isache a făcut slujba de sfinţire a noului lăcaş 

4 septembrie 2009
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La începutul zidirii biserici s-a facut o slujbă de sfinţire a locului. În timpul ritualului religios s-a pus 
numele hramului bisericii, s-a bătut o cruce şi s-a pus o piatră de temelie dăltuită cu însemnul crucii. 

Momentul în care părintele a aşezat piatra de temelie Momentul în care s-a bătut crucea 
în zona mesei altarului
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4 septembrie 2009

5 septembrie 2009
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Între a treia şi a şasea zi de şantier 
s-a săpat fundaţia până la cota -1m

6 septembrie 2009

7 septembrie 2009, s-a terminat de săpat groapa de fundaţie
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În a opta şi a noua zi s-a turnat fundaţia

9 septembrie 2009

Fundaţia altarului este terminată şi se continuă cu fundaţia naosului
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Fundaţia s-a executat din beton ciclopian  
până la 25 cm sub cota terenului sistematizat. 

10 septembrie 2009, fundaţia s-a terminat
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Între a noua şi a cincisprezecea zi s-a zidit soclul

Ştefan a potrivit pietrele Gheorghe şi Ion au crăpat pietrele 

11 septembrie 2009, s-a pregătit cofrajul pentru 
începerea execuţiei elevaţiei de piatră

15 septembrie 2009, s-a început umplerea 
cu pământ a spaţiului dintre elevaţii
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Fundaţia s-a executat din piatră spartă de carieră până la cota +0.30m de la nivelul 
cel mai ridicat al terenului. Pietrele de dimensiuni mari s-au pus la colţurile clădirii 
şi în dreptul naosului şi catapetesmei. Fixarea pietrei s-a făcut cu ciment rostuit în 
aşa fel încât să nu fie vizibil. 

16 septembrie 2009, soclul s-a terminat de zidit
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În a paisprezecea zi au sosit bârnele noi de stejar.

15 septembrie 2009, bârnele noi vor înlocui elementele degradate şi imposibil de recuperat.
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În a cincisprezecea zi s-a început prelucrarea tălpilor

Lemnul prelucrat a fost mutat 
aproape de fundaţia bisericii

16 septembrie 2009, lemnele noi sunt 
depozitate la intrarea în mânăstire

Ştefan şi Ion au cioplit tălpile noi, 
pentru a le aşeza pe soclu.

O bârnă din lemn de stejar, cu o lungime 9 m, 
avea o greutate de aproximativ 300 kg
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În a șaisprezecea zi s-au poziționat tălpile noi pe soclu

17 septembrie 2009, s-a aşezat prima talpă pe elevaţia de nord 
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La îmbinarea tălpilor s-a utilizat o îmbinare simplă Pentru a proteja lemnul dintre soclu şi tălpi 
s-a pus un strat de carton asfaltat
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Între a şaisprezecea zi şi a douăzecea zi 
s-au îmbinat pereții până la nivelul cosoroabei

21 septembrie 2009. O îmbinare simplă s-a utilizat şi între tălpi şi primul rând de grinzi vechi, urmând ca restul îmbinărilor să fie 
executate în coadă de rândunică. Ca metodă de îmbinare între bârne, bârnele transversale aveau dimensiuni mai mari pe înălţime 
decât cele longitudinale, ca să se poată face prinderea, “încheierea”, atât în partea de jos cât şi în cea de sus.

 Meşterul Mihai îmbină primul rând de bârne vechi cu tălpile noi18 septembrie 2009, s-a început ridicarea pereților de lemn vechi
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Vedere din naos spre pridvorVedere spre pridvor

20 septembrie 2009, vedere spre altar 

19 septembrie 2009, vedere spre altar Îmbinare între naos şi altar
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 În a douăzeci şi treia zi se închide spațiul interior al bisericii

24 septembrie 2009, faţada sud cu cele două sisteme geometrice diferite de închidere a spaţiului interior

Ion a făcut mici ajustări înaintea punerii 
bârnelor de susţinere a căpriorilor

Ion cocoţat pe grinda de peste pridvor
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24 septembrie 2009, vedere spre pridvor Vedere spre altar

23 septembrie 2009, fațada sud 

Vedere cu sistemul de acoperire de pe pronaos Vedere cu sistemul de acoperire de peste altar

Vedere de deasupra altarului spre pronaos
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17 septembrie 2009, Gheorghe taie cu cuţitoiul şiţa
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Prelucrarea şiței a durat două săptămâni. Ea a fost croită în paralel cu 
şantierul. Pentru acoperirea bisericii s-au folosit 8000 de bucăţi de şiţă

Legat de modul de utilizare a şiţei, meşteri 
fac câteva precizări:

• un om taie aproximativ 350 - 400 de bucăţi 
pe zi

• la acoperirea bisericii s-a folosit şiţă de 
molid. Şiţa se mai poate prelucra din lemn de 
brad, stejar sau fag. Lemnul de brad tânăr nu 
este indicat să fie folosit pentru şiţă. Trebuie uti-
lizat lemn de brad bătrân, cu un diametru de 40 
- 50 cm, care să poată fi taiat aşa încât să rămâi 
cu 4 lăţimi de şiţă de aproximativ 10 cm. 

• şiţa este bine de cumpărat în septembrie, 
octombrie.

• şiţa trebuie crăpată pe fibră, niciodată 
la circular. După ce este crăpată, este croită în 
funcţie de ornamentul de la vârf, care poate fi 
vârf rostuit, cioc de raţă sau ascuţit. Pe coama 
acoperişului din şiţă se taie un alt tip de orna-
ment, ciocârlanii.

Tipuri de şiţă şi moduri de batere:
• şiţă simplă – fără horj – 30, 35 cm lungime, 

se bate în 3 - 4 randuri
• şiţă cu lambă şi uluc – cu horj – 40, 50 cm 

lungime, se bate în 3 rânduri
• draniţă – de la 50 cm pana la 1 - 1.20 m 

lungime, se bate în 3 rânduri

25 septembrie 2009, meșterul Găvrila verifică dacă şiţa a 
fost trasă bine
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Faţada vest în timpul montării căpriorilor Faţada nord în timpul montării căpriorilor
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În a douăzeci şi patra zi 
s-a început montarea căpriorilor şi a şipcilor

26 septembrie 2009, îmbinare între căprior şi cosoroabă Faţada sud în timpul montării căpriorilor

Distanţier ce se folosea la baterea şipcilor Șipcile au fost bătute de căprior 
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Şiţa s-a bătut între a douăzeci şi şaptea zi şi a treizeci şi noua zi

28 septembrie 2009

27 septembrie 2009, Gavrilă începe acoperirea cu şiţă 
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Pe șantier s-a lucrat la mai multe faze simultan. S-a tăiat şiţa, s-a imersat într-o substanţă de protecţie hidrofugă, 
s-au bătut şipcile, s-au montat căpriorii, s-au bătut şiţele şi s-au cioplit crucile.

30 septembrie 2009
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Între a treizeci şi treia şi a treizeci şi noua zi 
s-a prelucrat şi montat pardoseala

Pardoseala în prima etapă, s-a pregătit pentru montare. Scândurile de stejar s-au tăiat cu circularul şi s-au geluit. A urmat umplerea 
cu pietriş, montarea cuşacilor, aşezarea termoizolaţiei din polistiren extrudat, nivelarea cu nisip, baterea duşumelei, montarea 
pervazelor şi rașchetarea finală.

5 octombrie 2009, interiorul 
bisericii s-a umplut cu pietriş 

La montarea duşumelei s-au folosit cleşti şi pane pentru fixare 

08 octombrie 2009, în naos, pronaos şi pridvor a fost bătută duşumeaua 
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După poziţionarea cuşacilor, s-a aşezat termoizolaţia Peste termoizolaţie s-a venit cu un strat de pietriş

După ce pietrișul a fost nivelat, duşumelele 
sunt poziționate în interior spre tăiere 

Mihai ajustează scândurile înainte de montare

Ion, Gheorghe şi Mihai au lucrat la montarea duşumelei în naos Ion a geluit scândurile şi pervazele

Mihai a facut ultimile finisări ale duşumelei S-au montat pervazele pe conturul interior al încăperii
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8 octombrie 2009
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Între a treizeci şi opta şi a treizeci şi noua zi 
s-a instalat curentul electric în altar

9 octombrie 2009
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8 octombrie 2009



67

Tot în ultimele zile de lucru, tabla de pe 
acoperişul fântânii s-a înlocuit cu şiţă 

În timp ce şiţa a fost montată pe acoperişul bisericii de lemn, 
la solicitarea maicilor s-a decis înlocuirea învelitorii din tablă a 
fântânii cu şiţă.
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În a treizeci şi opta zi lemnele  
deteriorate sunt depozitate cu grijă

“Iar lémnele besérecii céle putrede să le grămădească la un loc curat şi să le îngrădească, 
să se mistuiască iale singure. Iar să nu le arză, nici să le facă să fie de altă treabă.“
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CÂND VA VREA CINEVA 
SĂ MUTE VREO BESÉRECĂ  
DE LA UN LOC LA ALTUL

CĂTĂLINA VELCULESCU
(Centrul de Studii Medievale Universitatea Bucureşti)

Despre slujba de sfinţire a unei biserici, a auzit mai fiecare dintre noi câte ceva.
Mai puţin se ştie însă că există şi o altă slujbă specială: pentru restaurarea pristolului, respectiv a sfintei 

mese din altar şi pentru mutarea acestora.
În anul 1652, a fost tipărită la Târgovişte, din iniţiativa mitropolitului Ştefan al Ţării Româneşti1, o 

cărticică de mici dimensiuni, dar de o mare importanţă, intitulată Târnosanie, prepusă dă pre elinéşte şi 
slovenéşte pre limbă proastă2 rumânéşte. În cuvântul înainte, mitropolitul îşi exprimă nemulţumirea faţă 
de încălcarea de către preoţi a unor reguli obligatorii în acţiunea de sfinţire şi resfinţire a unor biserici. 
Deasemeni atrage atenţia că am cusut lângă dinsa (n.n.: lângă cărticica cu diferitele etape ale târnosaniei) 
şi cum trebue să sfărâmească arhiereul moaştele sf. Mucenici. Şi mutarea beséricii (subl.n.) sau clătirea 
préstolului, în două chipure, tot cu tipicul rumânéşte. 3

În timp ce textul referitor la sfărâmarea sf. moaşte se află la începutul micului volum, la sfârşitul lui se 
găsesc:

f. 31 - Rânduiala a st. préstol când se clătéşte sau când iaste vechiu, putred şi stricate legăturile sau 
hârtiile sau sméşeniia 

f. 33 – Altă rânduială pentru sf[â]ntul pr[é]stol când se clăt[é]şte
f. 34 – Rândul de bl[ago]sl[o]venie a antimisului
f.35v - [F]acu-vă ştire să ştiţi şi de aceasta (...să nu înbli învăluindu-te fără ispravă4).

Textul tipărit în Târnosanie (Târgovişte, 1652) a fost copiat cel puţin într-unul din manuscrisele româneşti 
de la sfârşitul secolului al XVII-lea (ms. rom. 1426 de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti5, 
păstrând tipicul în română şi rugăciunile în slavonă). 

Fragmentul din Târnosanie, 1652, f. 31 – 32v (Rânduiala a st. préstol când se clătéşte sau când iaste 
vechiu, putred şi stricate legăturile sau hârtiile sau sméşeniia), este retipărit în Liturghie (f.162v - 163v), 
volumul apărut la Iaşi, în 1794, din iniţiativa lui Iacob Stamati, mitropolit al Moldovei, carte care cuprinde, 
pe lângă cele trei tipuri de Liturghii, o serie de alte texte necesare activităţii unui arhiereu. De această dată, 
pe lângă tipicul (indicaţiile de regie) în limba română, sunt date şi rugăciunile tot în limba română.

Soarta pristolului când se clătéşte sau când iaste vechiu, putred – îi preocupă în mod special pe 
alcătuitorii de culegeri de texte referitoare la târnosirea „mare” sau „mică”.

Evident, într-o stare de degradare alarmantă poate ajunge şi un pristol din piatră, dar amănuntele 
date par a trimite la un obiect de lemn, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că un astfel de pristol ar fi 
aparţinut mai degrabă unei biserici tot de lemn, decât uneia din piatră sau cărămidă.

În Rânduiala st. préstol6 se spune că materialele degradate, ce trebuie înlocuite, nu se vor arde, ci se vor 

1 * Acest studiu reprezintă o parte a unui proiect de cercetare realizat cu ajutorul unei burse oferite de 
asociaţia VESTIGIA. Manuscript Research Center – de la Universitatea din Graz, Austria. Ștefan a fost mitro-
polit al Ţării Românești între anii 1648-1653; 1655-1668. Pentru epoca respectivă și persoanelităţile acelor 
vremuri, vezi Mircea Păcuraru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, București, 1981, Indice: p. 46 – 57, 
126 – 162 etc.

2 Simplă, vorbită. Care nu se numără printre limbile de circulaţie a textelor sacre.
3 Târnosanie, Târgovişte, 1652, f. 2 ş.u.
4 Cartea cuprinde și o listă de obiecte necesare arhiereului la slujba de sfinţire, cu recomandarea acidă, de 

două ori exprimată (f. 3v, 35v), de a le avea în ordine la îndemână, pentru a evita deplasarea haotică prin 
altar!

5 Gabriel Ștrempel, Catalogul manuscriselor româneşti BAR (în continuare: Ștrempel, Catalog), vol. I, Bucu-
rești, 1978, p. 325. Manuscrisul a ajuns într-o avansată stare de degradare. Provine de la mânăstirea Neamţ, 
unde stârnea deci interes conţinutul cărţii apărute la Târgoviște, cu aproape o jumătate de secol în urmă. 
Se pare a fi fost scris în grabă, poate pentru uzul intern.

6 În ms. 1426, f. 29v, titlului copiat din Târnosanie i s-a adus o modificare semnificativă : Rânduiala a stâlpului 
(subl.n.) préstolului... 
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îngropa cu mare grijă. O şi mai mare grijă se cuvine a avea faţă de sfintele moaşte ce vor fi găsite: 
Şi caută şi de moaşte, o, arhiereule, să nu carea cumva să le fie luat7 au să le fie răsipit într-alt chip.
Pentru că aicea, într-acéste ţări, au preoţii (sic!) şi oamenii, mai vârtos muerile, foarte nişte eresuri şi 

meşterşugure réle şi drăceşti (ms. 1462, f. 30; subl.n.). 
Nu se detaliază în continuare ce anume „eresuri” şi ce anume „meşterşugure” se practicau, dar se 

insistă asupra necesităţii de a păzi cu sfinţenie moaştele şi tot ce are legătură cu pristolul vechi sau cu cel 
în curs de reînnoire: Şi păzéşte să nu carea cumva să cure sau să pice jos, să se calce cu picioarele, să cazi 
în păcat de moarte. 

La începutul secolului al XVIII-lea, un anonim copiază îngrijit, marcând titlurile interne cu roşu, o 
culegere de slujbe arhiereşti (BAR, ms.rom. 1138).8 Textele referitoare la târnosire şi retârnosire sunt ap-
ropiate prin conţinut de ediţia din 1652, dar reprezintă o traducere nouă, poate după un alt izvor, cu 
prezenţa unor informaţii în plus şi cu eliminarea altora. Aşa ca şi în ediţia din1652, se insistă asupra faptului 
că o târnosire sau retârnosire nu poate fi făcută de un simplu preot, ci numai de un arhiereu sau – cel puţin 
– de un „ispravnic” (un trimis special) al acestuia.

Într-un alt Molitvelnic arhieresc, alcătuit mult mai târziu, pe la 1775 – 1790, numai în limba română 
(BAR ms. rom. 49799), copistul a preluat un text similar cu cel din ms. 1138, dar a tradus în română şi 
rugăciunile.

În aceste două din urmă manuscrise, o Rânduială a drégerii prestolului se găseşte între Rânduiala 
târnosaniei şi Rânduiala târnosaniei cei mici şi se încheie cu următoarea avertizare:

Aicea să cade să ştiţi şi aceasta
Că de vor fi sfinte moaşte în stâlpul prestolului şi de să va fi stricat stâlpul, să le iai să le pui în stâlpul 

cel nou. Însă de va fi stâlpul de piiatră şi în vreun loc fără primejdie. Iar de va fi de lemn şi la ţară, să nu le 
pui în stâlp, de vréme ce aicea la noi multe primejdii să fac, că ard păgânii besérecile sau rămân pustii de 
să răsipesc sfintele moaşte sau le ia cineva. (subl.n.) Ci să dai antimis cu sfintele moaşte.

Iar să ştii
Că céle vechi şi stricate ce s-au lepădat, sau stâlpul, sau sfânta masă, sau hârtiile – nu trebuiaşte să le 

arză sau să le facă de altă treabă, ci să le îngroape, la un loc foarte cinstit. Aşijderea şi antimiséle céle sparte 
sau putrede să le îngroape în sfântul altariu, lângă préstol, iar nu să le arză.

Aşijderea şi sfintele icoane, când se strică chipul lor, iar să nu le arză, ci să le îngroape la loc cinstit.
Întru acesta chip şi sfintele cruci ce le fac creştinii pre la drumuri, deaca putrezesc. Şi crucile céle de 

deasupra besériclor şi lémnele sfintelor beséreci, deaca putrezesc şi să strică şi cad, iar să nu le arză sau să 
le facă de altă treabă, ci să le îngroape sau să le pue într-un loc cinstit, să putrezească singure (subl.n.).

Iar să ştii şi aceasta
Că la această rânduială a drégerii prestolului, tribuiaşte să meargă arhiereul singur10 să isprăvească 

precum s-au arătat aici. Iar neputând nici într-un chip, pentru vreo întâmplare, atunce poate să trimiţă pre 
vreun arhimandrit sau egumen sau pre alt preot ce va şti rândul bine. Şi acela poate să facă cu blagoslo-
veniia arhiereului locului, precum scrie aici.11 

Copistul manuscrisului 4979 pare a fi Grigore Râmniceanu, figură remarcabilă a culturii noastre pre-
moderne.12

7 Se repetă să le fie luat.
8 Ștrempel, Catalog, vol. 1, p. 236.
9 Ștrempel, Catalog, vol. 4, București, 1992, p. 171.
10 Însuși.
11 Ms. rom. 4979, f. 58v – 59; 1138, f. 106 – 106v. 
 Textele selectate de noi urmăresc să aducă la cunoştinţa cititorilor contemporani fapte din istoria culturii, 

nu să dezbată chestiuni de istoria limbii române, de aceea nu intenţionăm să intrăm în detaliile prob-
lemelor filologice ale transcrierii.

12 Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, București, 1968, p.155 – 163 etc.; C. 
Velculescu, Între scriere şi oralitate, București, 1988, p.102 – 106.
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La începutul secolului al XVIII-lea, copistul popa Stanciu (probabil)13 a alcătuit o culegere manuscrisă 
de molitve necesare pentru pregătirea construcţiei, apoi a sfinţirii şi resfinţirii unei biserici (BAR, ms.rom. 
2337).14 Rugăciunile, ca şi tipicul, sunt date în traducere românească. Textul pare apropiat de acela din cele 
două manuscrise amintite mai sus, dar nu identic.
După Rânduială pentru târnosaniia sfintei besérici și Rânduială pentru târnosaniia cea mică, popa Stanciu 
(dacă el va fi fiind copistul) a introdus și Rânduială când să clătéşte prestolul (f. 58 – 59). La sfârșitul 
acestei rânduieli se găsesc niște observaţii ce li s-au părut cititorilor atât de interesante, încât în Scara (n.n.: 
Cuprinsul) de la f. 1 a ms. 2337, a fost adăugat printre rânduri (cu o atenţionare sub formă de cruce pe 
margine, atenţionare reluată în colţul din stânga sus al filei însăși, anume f 58), cu slove mici, impuse de 
lipsa spaţiului, un titlu propriu, inexistent în chiar cuprinsul manuscrisului, dar adecvat conţinutului: Şi când 
va să mute cineva vreo bisérică.
Iată cum sună observaţiile:
Trebuiaşte să se ştie şi aceasta, cum că iar această slujbă15 să face şi când va vrea să mute cineva vreo 
besérecă de la un loc la altul (subl.n.). Adecă de va fi prestolul bun şi nu va fi vechiu şi putred, şi masa 
prestolului de va fi bună şi să vor putea pune tot acélea, sau de vor fi putrezit unele dintr-însăle şi vor pune 
alt prestol nou sau altă masă noao, atunce să facă tot precum învaţă aicea. 
Şi prestolul cel vechiu şi stricat, şi altele precum scrie aicea, să le îngroape în pământ acolo unde s-au 
mutat beséreca, lângă prestolul ce să va pune (subl.n.). Şi de vor fi fost moaşte întru acel prestol stricat 
sau în antimisul ce nu va fi de treabă, să le ia şi să le pue în cutie. Şi antimisul cel stricat să-l pue supt masa 
prestolului sau să-l zidească undeva. Apoi toată slujba.şi masa prestolului, atunce să îngroape prestolul şi 
masa întru acel loc şi să rânduiască o cruce preste dânsele şi să le îngrădească.

Iar lémnele besérecii céle putrede să le grămădească16 la un loc curat şi să le îngrădească, să se 
mistuiască iale singure. Iar să nu le arză, nici să le facă să fie de altă treabă (subl.n.)17. 

Acéstea ajung din destul pentru toate céle ce sânt să se facă şi să se păzească spre cinstea besérecii ca 
unii dumnezeeşti case.

Şi lui Dumnezeu laudă.18 
În titlul dat de copist se spune că Molitvenicul (sic!) alcătuit de el s-au scos după cea grecească şi 

slovenească pre limba noastră rumânească.
Ne întrebăm ce anume din textele citate anterior a fost tradus (biserici de lemn au existat nu doar 

pe pământurile locuite de români!) şi ce anume a fost scris direct în limba română, ca rezultat al unor 
experienţe locale.
Oricum toate aceste pasaje merită să fie cercetate aprofundat și ne propunem să revenim la ele, pentru a 
realiza o citire atentă a manuscriselor și tipăriturilor păstrate (dintre cele care au circulat în ţările române), 
cuprinzând molitve pentru sfinţirea sau repararea bisericilor. 
Rânduiala dregerii prestolului este desigur cunoscută și arhiereilor, și preoţilor contemporani nouă. 
Manuscrisele amintite mai sus aduc însă informaţii despre credinţe populare vechi („meșterșuguri” cu 
moaște!) și despre modalităţi concrete de existenţă a bisericilor de lemn, transportate nu o dată dintr-un 
loc în altul, ameninţate de distrugeri fie prin intervenţia brutală a „păgânilor”, fie uneori prin pustiirea 
(din diferite pricini) a satelor unde se aflau, fie prin scurgerea firească a timpului. 

13 Manuscrisul a ajuns în posesia altui vestit copist, popa Flor. Vezi Gabriel Ștrempel, Copişti de manuscrise 
româneşti până la 1800 (în continuare: Ștrempel, Copişti), București, 1959. 

14 Ștrempel, Catalog, vol. 2, București, 1983, p. 248.
15 Este vorba de Rânduiala când să clătéşte prestolul.
16 Scris iniţial îngrămădească, apoi a fost ștearsă prima silabă.
17 După cum vedem, recomandările variază, între îngroparea lemnelor sau obiectelor care nu se mai pot 

folosi - și păstrarea lor într-un loc îngrădit (pristolul și tot ce venea în atingere cu el trebuia totdeauna 
îngropat). Pentru zilele noastre, din punct de vedere practic, cea mai sigură soluţie rămâne cea a îngropării 
tuturor elementelor componente nerefolosibile, pentru a se evita o eventuală profanare ulterioară voită 
sau o greșită manipulare din neștiinţă.

18 Ms. rom. 2337, f. 58 – 59.



72

În a treizeci şi noua zi s-a construit troiţa

Şerban Sturdza utilizează ca referinţă pentru troița de la Pojogeni crucile de cimitir dintr-un sat apropiat, 
Tupșa. Elementul de prindere metalic utilizat la îmbinarea crucii este elemetul care va mărturisi în timp 
schimbarea care a avut loc pe acest amplasament. 

Schiţă desenată de Şerban Sturdza pentru troiţa 
ce urma să fie ridicată pe vechiul amplasament al 
bisericii din Dealul Ocii

O veche cruce din cimitirul bisericii de lemn 
din satul Tupşa, judeţul Gorj

Tetraedrul metalic, elementul de 
rigidizare a troiței

Textul inscriptionat pe troiţă este cioplit de sculptorul Plăveţi Gheorghe din Tg. Cărbuneşti. Se menţionează:“Această Sfântă 
Troiţă s-a ridicat în locul bisericii cu hramul Sf. Voievozi ce s-a strămutat la mânăstirea Cămărăşeasca din Tîrgul Cărbuneşti”
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9 octombrie 2009, troiţa a fost construită în incinta mănăstirii 
apoi a fost transportă în Pojogeni, pe Dealul Ocii

Meşterul Găvrilă croieşte troiţa, după schiţele 
pregătite de Şerban Sturdza. 
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În a patruzecea zi s-a curăţat vechiul amplasament 
din Dealul Ocii şi s-a montat troiţa

09 octombrie 2009
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Respectând tradiţiile, precum este menţionat în textul  
doamnei Cătălina Velculescu “Când Va Vrea Cineva 
Să Mute Vreo Besérecă De La Un Loc La Altul”, terenul 
s-a curăţat, iar lemnul vechi degradat s-a depozitat în  
apropierea bisericii, lăsând vizibil vechiul amplasament.  
În memoria bisericii strămutate s-a montat o troiţă în locul 
sfintei mese a altarului.

Ion, Mihai, Ion si Gheorghe 
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În a patruzecea zi s-au terminat lucrările 
de strămutare a bisericii

9 octombrie 2009, faţada nord
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Biserica de lemn în contextul ansamblului mănăstiresc Cămărăşeasca
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Exteriorul bisericii 

9 octombrie 2009, detaliu din faţada de sud
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Detaliu din faţada de nord Detaliu din pridvor

Imagine de ansamblu cu biserica de lemn, biserica de zid, fântâna nou învelită, casa de oaspeţi şi stăreţia
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Interiorul bisericii

Catapeteasma şi ușile împărăteşti

Peretele nordic
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Naosul Vedere din naos spre pronaos

Altarul Protopop Aurel Dumitrescu lângă Sfânta Masă



82

Inventarul obiectelor mobile găsite în biserica din Pojogeni

Lista obiectelor:
1.  Două sfeşnice mari de lemn. Fiecare sfeşnic este compus din două piese 
2.  Un sfesnic mic de metal
3.  Un sfeşnic de lemn de mărime medie
4.  O cruce
5.  Uşile împărăteşti de la altar
6 a,b.  Două icoane 
7 a-f  Opt panouri cu decor printat 
•  Patru piese decorative de suport a icoanelor pe catapeteasmă
•  Câteva elemente disparate de lemn

1. cc ≈175cm 2. cc≈125cm

5. cc≈140 x 70 cm 6a. cc≈90 x 45 cm 6b. cc≈90 x 45 cm

3. cc≈125cm 4. cc≈23cm
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7e. 44x97cm 7f. 44x97cm7d. 44x97cm

7b. cc≈ 44x97cm7a. cc≈ 97 x 40 cm 7c. cc≈ 40x97cm
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Desfăşurarea cronologică a evenimentelor    

Luna Ziua Om/ 
zi 

Demers zilnic

   Documentare prealabilă,Fundaţia Dala,vizită dna. Luiza Zamora 
    Iulie    Releveul studenţilor de la Universitatea de Arhitectură din Timişoara.   
8   Aug Sâmbătă  Vizită dl. Sturdza, dl. Bortnowski, dl. Camui, dl. Iordan, dna. Maria Celac 

la biserica din Pojogeni Dealul Ocii 
2   Sept Miercuri 5 Începerea lucrării, demontarea bisericii din Dealul Ocii 
3   sept Joi 5 Demontarea bisericii din Dealul Ocii; transport spre Cămărăşeasca 
4   sept Vineri 4 Trasarea noului amplasament,  sfinţirea lui şi începerea săpării 

fundaţiilor 
Dimineaţa Gavrila a placat după materiale 

5   sept Sâmbătă 4 Săparea fundaţiilor
6   sept Duminică  Pauză 
7   sept Luni 4 Săparea fundaţiilor
8   sept Marţi   Sf. Marie – pauză
9   sept  Miercuri 3

3

 Terminarea săpării fundaţiei la cota de 1 m sub nivelul solului, 
Umplerea fundaţiei cu piatra de rau – beton ciclopian  

10 sept Joi  Umplerea fundaţiei cu piatră de râu – beton ciclopian
11 sept Vineri 3 Construirea de balize de ghidaj şi de cofrag exterior pt aşezarea pietrei, 

Zidirea  elevaţiei  
12 sept Sâmbătă 3 Ziderea elevaţiei 
13 sept Duminica  Pauză 
14 sept Luni  Sf.Cruce – pauză,

Descărcarea lemnului nou, 
Vernisaj la Bucureşti 60 biserici monumente istorice 

15 sept Marţi 6 Ziderea elevaţiei – până la altar
Umplerea cu pământ a spaţiilor dintre elevaţii 

16 sept Miercuri 6 Terminarea zidirii elevaţiei de piatră, 
Se aduc lemnele noi aproape de locul lucrarii, 
Umplerea cu pământ a spaţiilor dintre elevaţii, 
Prima zi de lucru în lemn, se dimensionează şi se taie lemnul pt tălpi 

17 sept Joi 6 Punerea primelor tălpi de lemn,
Protejarea tălpilor cu carton asfaltat, 
Decofrarea elevaţiilor,  
Prelucrarea şiţei – finisare + cioc de raţă – o persoană prelucrează 350 – 
400 bucăţi pe zi, 

18 sept Vineri 6 Reîmbinarea – reasamblarea bârnelor – pereţii se ridică până la rândul 
al patrulea, 
Prelucrarea şiţei  

19 sept Sâmbătă 6 Reasamblarea bârnelor,
Prelucrarea şiţei, 
Vizita domnului Sturdza pe santierul de la mănăstirea Cămărăşeasca 

20 sept Duminică  Pauză
21 sept Luni 6 Reasamblarea bârnelor – montarea cosoroabelor şi ultimilor bârne 

înainte de a începe boltirea; se pun stâlpi de la pridvor şi grinzile de 
deasupra, 
Prelucrarea şiţei 

22 sept Marţi 6 Terminarea montării cosoroabelor, ridicarea peretilor altarului şi 
începerea ridicării boltei, 
Prelucrarea şiţei 

23 sept Miercuri 6 Ridicarea întregii bolţii: pronaos, nao şi altar,
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Prima zi în care te simţi într-un spaţiu interior,
Prelucrarea şiţei   

24 sept Joi 6 Introducerea de leaţuri în spaţiile mari rămase între bârnele bolţii, 
Începerea acoperişului, 
Montarea primilor căpriori, 
Prelucrarea şiţei,   
A venit Andrei 

25 sept Vineri 6 Montarea căpriorilor,  
Baterea şipcilor,  
Prelucrarea şiţei, 

26 sept Sâmbătă 6 Baterea primelor bucăţi de şiţă,
Baterea şipcilor 

27 sept Duminică  Pauză 
28 sept Luni 6 Baterea sipcilor, 

Prelucrarea şiţei, 
Baterea şiţei 
Cioplirea noilor cruci de pe acoperiş 

29 sept Marţi 6 Baterea şipcilor, 
Prelucrarea sitei, 
Baterea siţei 
Montarea crucilor pe acoperiş 

30 sept Miercuri 3 Montarea ultimilor căpriori de la pridvor,  
Baterea şipcilor,  
Prelucrarea şiţei, 
Baterea şiţei 

    
Oct    
1   oct Joi  Sărbătoare - pauză
2   oct Vineri 3 Prelucrarea şiţei,

Baterea şiţei 
3   oct Sâmbătă 3 Ploua tare, nu se fac lucrări exterioare.

Prelucrează lemnul ce va fi montat ca pardoseală. Se trage la abrig. 
4   oct Duminică   Pauză 
5   oct Luni 3 Montarea duşumelei. Peste pământ,  se pune un strat de pietriş, pe 

care am aşezat cuşaci de 10X10  şi între care am introdus polistiren 
extrudat de 3. Peste polistiren se pune pietriş. După ce se finisează pe 3 
fete scândura de stejar, se bate;  
Se dă jos schela exterioară; 
Se sapă groapa pentru lemnele vechi. 

6   oct Marţi 3 Montarea duşumelei în naos şi pronaos
7   oct Miercuri 5 Montarea duşumelei în naos şi pronaos,

Şiţa e bătută pe fântână 
Baterea şitei pe biseriă 

8   oct Joi 5 Montarea duşumelei în naos şi pronaos,
Curentul electric e tras în altarul bisericii 
Şiţa e bătută pe fântână 
Baterea şiţei 

9   oct  Vineri  Montarea duşumelei în altar şi punerea pervazelor 
Curentul electric e tras în altarul bisericii 
Se termină de batut şiţa pe biserică şi pe fântână 

10 oct Sâmbătă  Se montează uşa
Se pune lespedea de la intrare 
Locul se curăţă. Lemnul degradat adus pe şantier este îngropat în livadă 
din apropierea biserici. 
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Material  Cantitate 
utilizată 

Cantitate - preţ   
 

Cost total
RON  

Piatră de carieră 40 tone 1 tonă – 20 ron  800   
Piatră de râu + nisip 17 tone 1 tonă – 20 ron  340   
Ciment 50 saci 1 sac - 20 ron  1000   
Lemn de stejar - calitatea I  15 m³ 1 m³ - 780 ron  11700
Debitare lemn stejar   1 m³ - 130 ron  1950  
Scandură de cofraj,  schelă 2m³ 1m³ – 550 ron  1100  
Leaţuri pentru şipci 250 bucaţi 100buc -650 ron  1625  
Scândură stejar - duşumea  1m³   850   
Cuie pentru siţă 30kg 1kg – 5 ron  150  
Cuie pentru duşumea  4kg 1kg – 5 ron  20  

Soluţie de
Şiţă 8000 bucăţi 1buc –1 ron 8000

 tratare a şitei    350
  

Transport piatră de carieră carieră Coroceni   1600
 

Transport biserică  3 transport X 350   1050
 

Transport lemn nou din 
Maramureş 

1200km dus-
întors 

3,5lei pe km  4200
 

Transport nisip şi piatră     60
  

     
    Total

  

34812
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Extras din autorizaţia de construcţie
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Extras din autorizaţia de construcţie
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În paralel cu şantierul, pe 14 septembrie s-a inaugurat expoziţia cu 
tema „60 biserici de lemn” de la Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti

CRONICA EXPOZIŢIEI
de Ovidiu Daneş

 
În perioada 11 septembrie – 10 octombrie 2009 în foaierul Muzeului Ţăranului Român a avut 

loc expoziţia-atelier 60 biserici de lemn organizată de Ordinul Arhitecţilor din România, Fundaţia 
DALA, studenţii arhitecţi ai UAIUM şi ai Facultăţii de Arhitectură din Timişoara şi Universitatea de 
Arte Bucureşti

Discursul fotografic – Mihaela Dumitru Tranca, Ionică Grigorescu, Sorin Onişor, Nicu Mihali 
- a fost dublat de prezentarea releveelor grupurilor de studenţi care s-au implicat în proiectul  
„60 biserici de lemn” şi de instalaţia lui Dimitrie Grigorescu.

Exclusiv documentară, dacă exceptăm farfuria de plastic a lui Ionică Grigorescu, expoziţia are 
anvergura unei dări de seamă. Lucruri şi stări de fapt pe care am încercat să le prezentăm sec şi sim-
plu. Imagini cu biserici de lemn care s-au prăbuşit, altele care urmează, fotografii, picturi, desene, 
schiţe şi 29 de relevee de biserici executate de studenţii arhitecţi în vara 2009, care documentează 
istoria cea mai proaspătă din satele cele mai uitate. În context, cuvinte precum monumente, patri-
moniu, identitate naţională devin concepte mult prea abstracte. 

În timpul derulării expoziţiei, două echipe de meşteri ai Muzeului Astra Sibiu lucrau în două 
regiuni diferite, prima în judeţul Hunedoara protejând învelitorile grav deterioate ale bisericilor 
de lemn de la Sălciua, Dumbrăviţa, Alun, Almaşul Mic, Târnăviţa, Vălari. 

A doua echipă în Gorj strămuta biserica de la Pojogeni, la Mânăstirea Cămărăşeasca, probabil 
cel mai consistent demers de până acum.
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Şerban Sturdza vorbeşte despre acţiunea de salvare a bisericilor de lemn

Ovidiu Daneş face o introducere în proiectul „60 de biserici” 
început în 2008 de fundaţia Dala
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ing. Viorel Iordan arh. Ioana Alexe

arh. Mihai Şulea

arh. Ştefan Bortnowski

istoric de artă Ovidiu Daneşarh. Iulian Cămui

arh. Pierre Bortnowski

arh. Mariana Celacarh. Şerban Sturdza

sculptor Gheorghe Plăveţi

Persoanele implicate în strămutarea bisericii de la Pojogeni



97

și echipa de studenţi arhitecţi voluntari: 

Protopop Aurel Dumitrescu

Bogdan Isopescu

Alexandra Spiridon Anca Tomescu Andrei Ursu Paul Văleanu

Clara Piscoi Sergiu Sabău Maria Sgîrcea

Maica stareţă Cristofora Preotul Ion Vodislav 
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Cocian Gavrilă - meşter coordonator acreditat, telefon - 0722 336 029; 0745 343 091
Andreica Mihai tel. 0748 482 141
Drăguş Ion  tel. 0746 455 287
Ilieş Gheorghe 
Miel Pătru  tel. 0752 549 004
Nistor Ştefan tel. 0746 455 287 
Trifoi Ion  tel. 0730 807 885 
Vlad Ion   tel. 0753 827 715

Contact   Maramureş, comuna Strâmturea, localitatea Glod

Meşterii care au contribuit la strămutarea  
bisericii de la Pojogeni împreună cu  
protopopul Aurel Dumitrescu
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Miel Pătru

Nistor Ştefan

Cocian Gavrilă
meșter acreditat

Andreica Mihai

Trifoi Ion

Drăguş Ion 

Vlad Ion

Ilieş Gheorghe 



100

Epilog

1. După recepţia lucrărilor de strămutare, maica stareţă Cristofora a hotărât că biserica va fi 
împodobită, va fi refacut mobilierul stranelor şi şi-a exprimat dorinţa ca puţinele elemente de 
pictură găsite pe panourile uşii împărăteşti a altarului sau a sfeşnicelor din lemn pentru lumânări 
să fie restaurate cu timpul. Este un proiect viitor pe care nădăjduim să-l putem face, dar în momen-
tul de faţă nu există sursă de finanţare.

2. Toţi cei implicaţi în proiect sunt convinşi că este imperios necesar ca în România să fie pus 
la punct cât mai rapid un procedeu de intervenţie urgentă pentru salvarea monumentelor de 
arhitectură de lemn. După cum o dovedeşte realitatea, sistemul actual în ansamblul lui nu este efi-
cient. Pierderile înregistrate în ultimii ani sunt nepermis de mari. Există biserici de lemn prăbuşite 
sau fragmente de biserici de lemn părăsite, cu detalii de arhitectură şi urme de pictură care dispar. 
În acelaşi timp există diverse persoane particulare, asociaţii sau mănăstiri care şi-au manifestat 
disponibilitatea de a pune în valoare prin diverse procedee resturile rămase. Din păcate, diferite 
tipuri de blocaje (instituţionale, legislative, sociale) funcţionează mai puternic decât sentimentul 
firesc de responsabilitate faţă de transmiterea moştenirii culturale.
Situaţia ar putea fi remediată, printr-o informare corectă asupra realităţii şi bilanţul pierderilor pe 
care le înregistrează România în demeniul arhitecturii de lemn. Acţiunile de voluntariat în cadrul 
operaţiilor de salvare şi intervenţie urgentă ar putea deveni în viitorii ani o posibilă soluţie de com-
pensare a nepăsării autorităţilor cu condiţia ca societatea românească să îşi structureze în paralel 
cu sistemul de educaţie şi o reţea fiabilă de organizaţii de voluntari.

3. Îi mulţumim domnului dr. Raed Arafat, iniţiatorul SMURD în România, pentru claritatea cu 
care şi-a exprimat punctul de vedere favorabil asupra proiectului „60 biserici de lemn”, înainte ca 
acest proiect să fie demarat. Recunoaştem totodată că sugestiile primite au contribuit decisiv la 
modul de acţine adoptat.

4. Bilanţ.
 Realizarea proiectului Strămutarea bisericii din Pojogeni a costat 19000 Euro. Fondurile fo-
losite au provenit exclusiv de la persoane private, care au folosit conturile special deschise de 
Ordiunul Arhitecţilor din România pentru proiectul „60 biserici de lemn”. 

 Proiectul a durat 85 de zile –  45 de zile de pregătire
     40 zile de execuţie

 Au fost implicate 14 persoane –  8 meșteri pentru execuţie
      2 arhitecţi pentru proiect şi supravegherea de şantier
      4 arhitecţi pentru pregatirea operaţiilor 

5. Adresăm mulţumirile noastre: 
 - Autorităţilor bisericeşti
 - Autorităţilor locale din Târgu Cărbuneşti şi Consiliului Judeţean Gorj
 - Autorităţilor locale şi centrale ale Minsterului Culturii şi Cultelor
 - Fundaţiei Dala
 - Asociaţiei Artis Periția
 - Ordinului Arhitecţilor din România
 - Donatorilor: Şerban Cantacuzino, Viorel Iordan, Cristian Mandeal, 
   Sandra Jitianu, Peter Stormonth Darling, SC SolvIT Networks SA, SC Maxcad SRL.
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