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 Prefață

 

 Bisericile de lemn din România sunt o parte esențială a patrimoniului cultural 

național și internațional și atestă existența pe teritoriul țării noastre a tradiției creștine și a 

unei prolifice civilizații a lemnului. Aceste biserici păstrează crâmpeie valoroase ale artei 

populare românești și constituie un veritabil atestat al practicilor artistice și religioase pe 

teritoriul României și al măiestriei pictorilor iconari și bisericești.

 Din dorința de a valorifica acest patrimoniu valoros, a fost inițiat în 2013 proiectul 

de Evaluare multi-disciplinară a ușilor împărătești din bisericile de secol XV-XIX în vederea 

conservării și restaurării prin metode clasice și digitale pentru asigurarea viabilității 

comunitare (ASTERCRIG). În cadrul acestui proiect și-au dat concursul specialiști ai 

mediului cultural, științific și universitar din Cluj-Napoca și București.

 Proiectul ASTERCRIG, finanțat de la bugetul de stat prin programul PNII (Proiecte 

Colaborative de Cercetare Aplicativă), a propus o cercetare interdisciplinară a stării de 

conservare a unui important simbol al patrimoniului cultural și anume cel al ușilor 

împărătești aparținând iconostasului bisericilor de lemn datând din sec. XV-XIX, din două 

județe ale Transilvaniei: Cluj și Sălaj. Bisericile de lemn au fost investigate pentru a stabili 

existența și starea de conservare a ușilor împărătești.

 Motivația proiectului a fost aceea de a atenționa opinia publică, specialiștii și 

organele abilitate asupra necesității de a salva bisericile de lemn existente, unele dintre 

ele aflându-se într-o stare avansată de degradare. Pierderea acestor biserici, în absența 

unor demersuri de restaurare și conservare, ar însemna pierderea definitivă a unei părți 

esențiale a patrimoniului cultural.

 Un element al acestor lăcașuri, deosebit prin încărcătura sa simbolică, îl constituie 

ușile împărătești. Acestea sunt componente esențiale ale iconostaselor bisericilor creștin 

ortodoxe, cu valoare de simbol pentru patrimoniul cultural. Iconografia bizantină asociază 

ușilor împărătești icoana Buneivestiri, ca moment inițial al salvării ființei umane, prin 

deschiderea simbolică a porților Raiului de către Isus.

 În tradiția ortodoxă română calea de trecere, transcendentală, se face prin trei 

porți simbolice, prin trei niveluri de acces: intrarea în incintă, poarta de acces în biserică și 

ușile împărătești, accesibile preoților. Acestea separă altarul de navă. Datorită dimensiunii 
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reduse a bisericilor din lemn din Transilvania, ușile împărătești tind să ia o mai mare 

importanță în ochii credincioșilor.

 În urma studiului pe teren desfășurat în perioada 2014-2017, s-a constatat că cele 

mai bine conservate sunt acele biserici care sunt încă funcționale. Depopularea zonelor 

rurale a redus numărul acestora an de an. Câteva dintre bisericile inactive au fost salvate 

prin introducerea lor în muzeele satelor în aer liber. De asemenea, artefacte valoroase au 

fost salvate prin mutarea lor în aceste muzee. 

 Din cele 71 de biserici de lemn din aria județului Cluj, doar 24 conservă uși 

împărătești. În acest album sunt prezentate cele mai relevante din punct de vedere al 

iconografiei și al calităților artistice. În cadrul proiectului au fost restaurate și 

documentate ușile împărătești ale bisericilor de lemn din următoarele localități din 

județul Cluj: Apahida, Așchileu Mic, Berindu, Bucea, Crișeni, Finișel, Frata, Năsal, Nicula, 

Păniceni, Pruneni, Sălișca, Săliște, Sâmboieni, Sântejude, Sava, Sic, Surduc, Ticu-Colonie și 

Tioltiur.

 Dintre cele 68 de biserici de lemn din aria județului Sălaj (aici incluzând și cele trei 

biserici de lemn strămutate în muzeele în aer liber din Sibiu și Cluj-Napoca), doar 21 dintre 

acestea conservă uși împărătești. Dintre acestea au fost luate spre considerare cele de la 

bisericile de lemn din: Bălan Josani, Bulgari, Chieșd, Derșida, Dragu, Fildu de Sus, Letca, 

Lozna, Măgura, Negreni, Noțig, Petrindu, Racâș, Răstoci, Răstolțu Deșert, Sânmihaiu 

Almașului, Sânpetru Almașului, Var, Voivodeni, Zalnoc.

Profesor Dr. Radu-Marcel Moraru
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 Preface

 Romania's wooden churches are an essential part of our national and 

international cultural heritage and confirm the existence both of Christian tradition and of 

a prolific wood civilization on our country's territory. These churches preserve valuable 

Romanian folk artwork and constitute a genuine attestation of the artistic and religious 

practices on Romania's territory and of the craftsmanship of icons and church painters.

 In order to bring this valuable heritage into the public eye, a project was initiated in 
th th2013, aiming at a multi-disciplinary evaluation of the royal doors from the 15  to the19  

century wooden churches, in order to preserve and restore them by classical and digital 

methods and to ensure their community viability (ASTERCRIG). This project involved 

cultural and scientific specialists, as well as academics from Cluj-Napoca and Bucharest.

 The ASTERCRIG project, funded from the state budget through the PNII program, 

proposed an interdisciplinary research into the conservation status of an important 

symbol of our cultural heritage, namely the royal doors belonging to the iconostasis of 
th thwooden churches dating from the 15  to the 19  centuries, from two counties of 

Transylvania: Cluj and Salaj. Wooden churches have been investigated to establish the 

existence and state of conservation of the royal doors.

 The project was motivated by the need to alert public opinion, specialists and 

competent authorities regarding the issue of saving existing wooden churches, some of 

which are in an advanced state of degradation. The loss of these churches, because of a 

lack of any restoration and conservation work, would mean the permanent loss of an 

essential part of our national and international cultural heritage.

 The royal doors, which are an important element of these wooden churches, 

distinguish themselves through their symbolic meaning. They are essential components 

of the iconostasis of any Christian Orthodox church, with a great value for our cultural 

heritage. Byzantine iconography associates royal doors with the Annunciation icon, 

understood as the initial moment of the redemption of the human being, through the 

symbolic opening of the gates of Eden by Jesus Christ.

 In the Romanian Orthodox tradition, the transcendental ritual of passage is 

performed through three symbolic doors, which offers three levels of access: the gate 
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through which one enters the enclosure of the church, the gate of the church itself and the 

royal doors, which separate the nave from the altar, and are accessible only to priests. Due 

to the small size of Transylvanian wooden churches, royal doors tend to have a greater 

significance in the eyes of the believer.

 Following a field survey conducted between 2014 and 2017, we have found that 

the best preserved churches are the ones which are still in use. The constant depopulation 

of rural areas has reduced their number, however. Some of the churches which were no 

longer used were saved by moving them to outdoor village museums. Valuable artifacts 

have been also saved by moving them to these museums.

 Of the 71 wooden churches in the county of Cluj, only 24 preserved their imperial 

doors. In this project were considered 20 royal doors in Cluj, namely those from: Apahida, 

Așchileu Mic, Berindu, Bucea, Crișeni, Finișel, Frata, Năsal, Nicula, Păniceni, Pruneni, 

Sălișca, Săliște, Sâmboieni, Sântejude, Sava, Sic, Surduc, Ticu-Colonie și Tioltiur.

 Of the 68 wooden churches in the county of Sălaj only, 21 preserved royal doors. In 

this project were considered those from: Bălan Josani, Bulgari, Chieșd, Derșida, Dragu, 

Fildu de Sus, Letca, Lozna, Măgura, Negreni, Noțig, Petrindu, Racâș, Răstoci, Răstolțu 

Deșert, Sânmihaiu Almașului, Sânpetru Almașului, Var, Voivodeni, Zalnoc.
 

Professor, Ph.D. Radu-Marcel Moraru
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 Construită din lemn de stejar, biserica de 

lemn din Agârbiciu succede un edificiu similar care 

data din secolul al XVI-lea. Acest fapt este atestat 

de prezența valorosului triptic în stil moldovenesc 

din 1555 amplasat pe tâmplă. Biserica are un plan 

tradițional format din pronaosul și naosul 

rectangulare și absida altarului poligonală 

decroșată. Pridvorul cu stâlpi legați prin arcade 

semicirculare se desfășoară pe latura sudică și pe 

cea vestică. Turnul are patru turnulețe decorative 

la baza acoperișului. Portalul de intrare în biserică 

este decorat în relief folosind rozete elaborate, 

spirale și cruci. Interiorul este decorat cu pictură 

realizată de zugravul Dimitrie Ispas din Gilău în 

1801, stilul său având un caracter popular 

pregnant și o cromatică veselă. Programul 

iconografic cuprinde reprezentări ale proorocilor 

în medalione în axul bolții, scene din ciclul 

Hristologic pe boltă și sfinții militari pe pereții 

naosului. 

Built of oak beams, the wooden church 

of Agârbiciu, succeeds a similar edifice that 
thexisted in 16  century in the same location. As a 

witness to this fact a valuable Moldavian-style 

triptych dating back from 1555 hangs on the 

iconostasis. The church's plan is composed of the 

rectangular narthex and nave, followed by the 

narrower polygonal apse to the east. The porch 

with an archway of pillars continues from the 

southern side to the western. Four turrets deco-

rate the base of the tower's roof. The entrance 

portal is decorated with elaborate rosettes, spirals 

and crosses chiseled in low relief. Cheerfully 

colored and folk-inspired paintings made by the 

painter Dimitrie Ispas of Gilău in 1801 cover the 

interior of the church. The iconography consists of 

representations of prophets in medallions in the 

shaft of the vault, scenes from the Christological 

cycle on the vault, and the Military saints on the 

walls of the nave. 

Biserica de lemn Sfânta Treime din Agârbiciu (sec. XVIII)
thThe Holy Trinity wooden church in Agârbiciu (18  century)

15
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 Adusă în 1931 din Văleni, Călățele, bise-

rica de lemn din Aghireșu este un edificiu de mici 

dimensiuni care se încadrează într-un plan 

rectangular cu absidă decroșată poligonală. Turnul 

clopotniță se remarcă prin cele patru turnulețe 

decorative de la baza coifului și romburile 

traforate în partea inferioară a parapetului galeriei 

deschise. Decorația în relief are un rol minimal în 

economia edificiului, însă intrările spre altar au 

deschiderea tăiată ornamental, atât în partea 

superioară, cât și la bază. Pronaosul tăvănit și 

naosul cu boltă semicilindrică păstrează pictură 

parietală de o calitate deosebită, cu precădere pe 

zonele superioare. Autorul acestei decorații, care 

datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Ursu 

Broina, dovedește o tendință de occidentalizare 

prin umanizarea și individualizarea personajelor. 

Scenele sunt delimitate de vrejuri vegetale 

elaborate, iar poalele de tâmplă prezintă vaze cu 

buchete de flori. 

Moved from Văleni, Călăţele, in 1931 the 

wooden church of Aghireșu is a small edifice that 

falls into a rectangular plan with a polygonal 

narrower apse. The bell tower is distinguished by 

the four decorative turrets at the base of the 

helmet and the fretwork at the bottom of the 

open gallery's parapet. A minimal role is played by 

the embossed decoration, though the entrance in 

the sanctuary is ornamentally cut, both at the top 

and bottom. The ceilinged narthex and barrel 

vaulted nave show parietal painting of great 

quality, preserved especially in the upper areas. 
thThe author of this 18  century decoration, Ursu 

Broina, proves a tendency towards the western-

style art by humanizing and personalizing the 

characters. Scenes are delineated by elaborate 

vines, and the lower part of the iconostasis show 

vases with flower bouquets. 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Aghireșu (1780)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Aghireșu (1780)
CJ-II-m-B-07510
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Comunitatea constituită în zona indus-

trială din apropierea satului Aghireșu a cumpărat 

această biserică în 1970 de la locuitorii din 

Dumbrava, Oșorheiu. Încadrându-se tipologic în 

categoria bisericilor de munte din județul Cluj, 

biserica din Aghireșu-Fabrici are un plan rectan-

gular cu absidă decroșată cu trei laturi. Pridvorul 

de pe latura sudică are parapet, iar între stâlpi se 

conturează patru arce semicirculare formate cu 

ajutorul contrafișelor. Galeria deschisă a turnului 

repetă arcada pridvorului, iar parapetul acesteia 

are scândurile traforate în partea inferioară. Coiful 

ascuțit al turnului are o formă piramidală. Acope-

rișul este coborât deasupra absidei și este susținut 

de console profilate tăiate în trepte. Odată cu 

strămutarea s-a renunțat la peretele separator 

dintre pronaos și naos, iar pictura interioară deja 

degradată a fost acoperită cu placaj.  

The community established in the indus-

trial area near the village of Aghireșu purchased 

this church in 1970 from the inhab-itants of 

Dumbrava, Oşorheiu. Falling in the category of 

mountain churches in Cluj County, the church in 

Aghireșu-Fabrici has a rectangular plan with an 

recessed three-sided apse. The porch on the 

southern side has a parapet, and between its 

pillars four semi-circular arches are formed by the 

braces. The tower's gallery repeats the shape of 

the archway and it's parapet has fretwork in the 

lower part. The tower's pointed helmet has a 

pyramidal shape. The roof is lowered above the 

apse and is supported by profiled corbels cut in 

steps. With the transfer, the dividing wall between 

the narthex and the nave was removed, and the 

already degraded interior painting was covered 

with plywood.

Biserica de lemn Nașterea Maicii Domnului din Aghireșu-Fabrici

(sfârșitul sec. XVIII)

The Nativity of the Virgin Mary Wooden Church in Aghireșu-Fabrici
th(end of the 18  century)

CJ-II-m-B-07512
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Biserica de lemn din Apahida a fost 

construită din bârne de brad de către meșterul 

Ghiran Ioan din Nadăș. Planul dreptunghiular 

format de pronaos și naos este prelungit la est de 

absida poligonală decroșată a altarului. Turnul, 

situat deasupra pronaosului, are galerie deschisă 

cu arcade și acoperiș octogonal. În timp ce 

pronaosul este tăvănit, naosul este acoperit cu o 

boltă semicilindrică susținută de un arc dublou. 

Bolta altarului se racordează la pereții estici prin 

două triunghiuri sferice. Peretele separator dintre 

pronaos și naos este străpuns de câte trei fereste 

cu arcade semicirculare de fiecare parte a ușii. 

Relieful decorativ este concentrat pe arcul dublou 

și pe usciorii intrării de pe fațada vestică, fiind 

folosite motive precum rozete și vrejuri vegetale. 

Interiorul este decorat cu pictura parietală, care 

respectă programul iconografic tipic. Aceasta se 

păstrează, cu precădere, pe tâmplă, pe bolta 

naosului și pe timpanul vestic. Pictura a fost 

realizată în 1808 de către zugravul Ioan Pop din 

The wooden church in Apahida was built 

using fir beams by Ghiran Ioan of Nadăș. The 

narthex and the nave form a rectangular plan that 

is extended to the east by a narrower polygonal 

apse. Situated above the narthex, the tower has 

an open gallery with archways and an octagonal 

roof. The narthex is ceilinged, while the nave has a 

barrel vault supported by a double arch. The 

sanctuary's vault connects to the eastern walls 

through two spherical triangles. Between the 

narthex and the nave, the dividing wall is pierced 

by three openings with semicircular arches on 

each side of the door. The decoration in low-relief 

is concentrated on the double arch and on the 

jambs of the entrance on the western facade. The 

motifs used are rosettes and vegetable vines. 

Parietal painting decorates the interior, following 

the typical iconographical program. It is pre-

served, especially on the iconostasis, the nave's 

vault and the western tympanum. The paintings 

date from 1808 and the author is the painter Ioan 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Apahida (1806)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Apahida (1806)
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Unguraș (azi, Românași, județul Sălaj), al cărui stil 

decorativ popular se remarcă în numeroase 

biserici de lemn de pe teritoriul județului Cluj și 

Sălaj. 

 Dintre obiectele mobile specifice biseri-

cilor de lemn, cea din Apahida păstrează doar ușile 

împărătești. Suportul canaturilor constă în câte un 

panou de lemn cu muchia superioară tăiată în 

curbe succesive decorative, pe o direcție ascen-

dentă spre centru. O stinghie verticală profilată 

marchează linia de închidere a canaturilor, iar 

tăbliile cu scene iconografice sunt delimitate prin 

șanțuri incizate. Pictura folosește o gamă croma-

tică restrânsă, iar iconografia este cea specifică: 

Bunavestirea în partea superioară și repre-

zentările celor patru Evangheliști în cea inferioară. 

Tăbliile sunt înlănțuite prin benzi de pictură 

decorativă realizată în roșu și albastru, cu motivul 

vrejului vegetal. 

Pop from Unguraş (today, Românaşi, Sălaj 

County), known for his folk decorative style which 

can be seen in numerous wooden churches in Cluj 

and Sălaj County.

 Of the movable objects specific to the 

wooden churches, the one in Apahida still has the 

royal doors. The support of each leaf consists of a 

wooden panel with the top edge cut in successive 

decorative curves, upward towards the center. A 

vertical slat marks the doors' closure line, and the 

borders of the iconographic scenes are marked off 

by incised grooves. The painting uses a limited 

chromatic range, and the iconography is the 

specific one: The Annunciation in the upper part 

and representations of the four Evangelists in the 

lower one. A strip of red and blue decorative vines 

link together the panels with iconographic 

representations.
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Biserica de lemn din Așchileu Mare este 

de dimensiuni mari și a fost construită din grinzi 

groase de stejar. Meșterul lemnar pe nume Dinu 

sau Dima căruia îi este atribuită construcția era 

originar din zona Bistriței. Planul bisericii alcătuit 

din pronaos și naos rectangulare și absidă 

poligonală este completat la sud și vest de un 

pridvor cu stâlpi sculptați legați de arcuri 

semicirculare. Turnul masiv, cu galerie deschisă, 

are un coif înalt în formă de piramidă hexagonală. 

Peretele separator dintre pronaos și naos are 

două deschideri rectangulare tăiate de o parte și 

de alta a ușii. Alipit peretelui vestic al naosului este 

un cafas adăugat ulterior, sprijinit pe stâlpi. 

Peretele iconostas care are rolul de a racorda bolta 

naosului la cea a absidei prezintă o deschidere în 

partea superioară. În această ferestră e montată o 

cruce cu molenii. Pictura interioară datează de la 

1839-1840, dar majoritatea suprafeței interioare 

a fost placată, urme ale acesteia păstrându-se 

doar pe pereții altarului. Decorație sculptată 

The wooden church in Aşchileu Mare is 

large in size and was built of thick oak beams. The 

carpenter named Dinu or Dima, to whom the 

construction was attributed, originated in the 

Bistrița area. The church's plan, made up of the 

rectangular narthex and nave and the polygonal 

apse, is complemented to the south and west by a 

porch with carved pillars linked by semicircular 

arches. The massive tower with an open gallery 

has a high hexagonal pyramidal shaped roof. 

Between the narthex and the nave, the dividing 

wall has two rectangular openings cut on both 

sides of the door. Attached to the western wall of 

the nave is a later added choir supported by 

pillars. The iconostasis wall, which has the 

function of connecting the nave's vault to the 

apse's, has an opening in the upper part. In this 

window there are a cross with two icons. The 

interior painting dates back to 1839-1840, traces 

of which remain only on the walls of the altar, 

most of the interior being covered. Sculpted 

Biserica de lemn Sfinții Îngeri din Așchileu Mare (1825)

The Holy Angels wooden church in Așchileu Mare (1825)

CJ-II-m-B-07519
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apare pe arcul dublou din bolta absidei folosind 

motivul funiei răsucite. 

 Ușile împărătești, formate din două 

canaturi a căror muchie superioară formează un 

semicerc, au inscripționat pe față anul 1839. 

Baghete înguste delimitează romburi plasate 

central pe fețele canaturilor, în care sunt 

reprezentate personajele scenei Bunavestire. 

Pictura, în exteriorul romburilor, folosește motivul 

viței de vie, iar în partea inferioară apar 

reprezentați doi îngeri. Întreaga suprafață este 

repictată grosier, însă este păstrată compoziția 

originală. 

decoration using the twisted rope motif appears 

on the transverse arch in the apse's vault.

 The royal doors, made up of two leafs 

with a semicircular upper edge, have the year 

1839 written on the front. Narrow slats delineate 

diamond frames, placed centrally on both leafs, 

where the characters of the Annunciation scene 

are depicted. The painting outside the diamonds 

uses the motif of the vine, and in the lower part 

there are two angels represented. The whole 

surface is coarsely repainted, but the original 

composition was preserved.

21
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Construită din bârne de stejar de către 

Milvonyan Ioan, conform inscripției de pe portalul 

de intrare, biserica din Așchileu Mic se profilează 

pe dealul nordic al satului. Edificiul este compus 

dn cele trei încăperi, absida altarului fiind 

poligonală și decroșată. Ulterior au fost adăugate 

pridvorul cu stâlpi sculptați pe trei laturi ale clădirii 

și porticul deasupra scărilor. Biserica este cuprinsă 

de un brâu profilat care trece pe la mijlocul 

pereților exteriori și este sculptat într-o bârnă a 

construcției. Turnul este masiv, are galerie 

deschisă cu parapet și patru turnulețe decorative 

la baza coifului. Biserica a fost pictată de două ori, 

la 1806 de către Ioan Pop din Unguraș și la 1843 de 

către Simeon Mărțișian, însă ambele etape se 

conservă doar pe câteva porțiuni.

Built of oak beams by Milvonyan Ioan, 

according to the inscription on the entrance 

portal, the church of Aşchileu Mic stands out on 

the northern hill of the village. The edifice is 

composed of the three rooms, with an recessed 

polygonal the sanctuary apse. On three sides of 

the building, the porch with sculpted pillars and 

the portico above the stairs were added later on. 

The church is surrounded by a profile girdle that 

goes through the middle of the outer walls, carved 

in the construction beam. The tower is massive, it 

has an open gallery with a parapet and four 

decorative towers at the base of the helmet. The 

church was painted twice, in 1806 by Ioan Pop 

from Unguraș and in 1843 by Simeon Mărţişian, 

but both stages of decoration are preserved only 

in a some areas.

Biserica de lemn Îngeri din Așchileu Mic (1801)

The Holy Angels wooden church

in Așchileu Mic (1801)
CJ-II-m-B-07520
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Biserica din Bădeni este o construcție din 

lemn de brad, cu primele două încăperi 

dreptunghiulare și absida altarului poligonală 

decroșată. Acoperișul este coborât peste bolta 

mai joasă a altarului, iar la capătul vestic al coamei 

sale se găsește un turn prismatic cu coif piramidal 

și poale răsfrânte. Biserica a fost tencuită pe 

exterior, cu excepția peretelui nordic și parțial în 

interior, însă decorația sculptată a portalului de la 

intrare a rămas descoperită. Pictura din interior se 

păstrează doar pe zonele superioare, în bolta 

naosului, pe iconostas și în absida altarului. În 

cazul iconostasului, împărțit în trei frize și cu o 

deschidere circulară deasupra brâului median, se 

remarcă echilibrul cromatic și compozițional, 

lucrarea reprezentând o realizare de referință 

pentru pictura bisericilor de lemn din zonă. 

The church in Bădeni is a fir tree con-

struction, with the first two rooms of rectangular 

shape and a polygonal recessed sanctuary apse. 

The roof is let down over the lower vault of the 

sanctuary, and at the western end of its ridge 

there is a prismatic tower with a pyramidal helmet 

and swept eaves. The church was plastered on the 

outside, except for the northern wall, and partially 

inside, but the sculpted decoration of the 

entrance portal remained uncovered. The interior 

painting is preserved only in the upper areas, such 

as the nave's vault, the iconostasis and the 

sanctuary apse. In the case of the iconostasis, 

divided into three tiers and with a circular opening 

above the median girdle, the chromatic and 

compositional balance is notable. This work 

stands out as relevant example of the iconostasis 

painting in wooden churches in the area. 

Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Bădeni (1765)

The Saint Nicholas wooden church in Bădeni (1765)

CJ-II-m-B-07522
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Biserica din Băgaciu, a cărei datare exac-

tă nu se cunoaște, este construită din bârne subțiri 

de lemn urmând planul specific zonei: dreptun-

ghiul format de pronaos și naos completat la est 

de absida poligonală decroșată. Acoperișul este 

compus din două module, cel dinspre est fiind mai 

mic și mai jos, adaptându-se la bolta absidei 

altarului. Intrarea se face pe latura vestică, iar 

deasupra tavanului pronaosului se ridică turnul 

închis cu un coif piramidal scund. Decorul sculptat 

este absent în cazul acestui edificiu, iar pictura 

este pierdută datorită intervențiilor ulterioare, 

prin care interiorul a fost placat și acoperit cu 

tapet.

 În intrarea centrală a iconostasului se 

păstrează ușile împărătești. Acestea sunt înalte, 

ocupând aproape toată deschiderea în care sunt 

montate. Sunt alcătuite din două canaturi plane, 

fără relief sau trafor. Singurul element profilat este 

stinghia centrală care constă într-o baghetă 

The church in Băgaciu, dating from an 

unknown time, is made of thin wooden beams 

following the specific plan for this area: a 

rectangle formed by the narthex and the nave 

completed to the east by the polygonal recessed 

apse. The roof is composed of two modules, the 

eastern one being smaller and lower, adapted to 

the apse's vault. The entrance is on the western 

side, and, above the ceiling of the narthex. the 

closed tower with a small pyramidal helmet rises. 

The carved decoration is absent in the case of this 

building, and the painting is lost due to later 

interventions, through which the interior was 

planked and covered with wallpaper.

 In the central entry of the iconostasis, 

the royal doors are mounted. They are tall, 

occupying almost the entire opening. They are 

made up of two flat wooden tops, without relief or 

fretwork. The only profiled element is the central 

slat consisting of a thin wooden piece carved with 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Băgaciu (1700)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Băgaciu (1700)
CJ-II-m-B-07524
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subțire cu motivul funiei răsucite. Programul 

iconografic al acestor piese este cel tipic, la care se 

adaugă doi îngeri intercalați între evangheliști. 

Cromatic, sunt folosite tonuri de brun, iar fondul 

decorativ floral care înconjoară personajele 

amintește de mobilierul popular pictat. Pictura 

este sintetizantă, fără detalii, aplicată pe o 

preparație foarte subțire, denotând o tehnică 

precară. Se pot observa repictări succesive, 

realizate în scop reparator.

the twisted rope motif. The iconographic program 

of these objects is the typical one, to which two 

angels intercalated between the evangelists are 

added. Chromatically, brownish tones are used, 

and the floral decorative background that 

surrounds the characters reminds of the painted 

folk furniture. The painting is synthesized, lacking 

details, applied to a very thin preparation, 

denoting a precarious technique. Successive 

repaintings, made for repairs, are noticeable.

25
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Edificiul a fost construit din lemn de 

stejar de către meșterul Ioan Tot Săotanu din 

Ardeova în satul Mănășturu Românesc (azi, 

Mănăstireni) și adus pe locația actuală la 1936. 

Biserica urmează planul tipic, având absida 

altarului decroșată și de formă poligonală. Turnul 

este masiv, are galerie cu trei arcade pe latură și 

parapet în rezalit, iar coiful ascuțit are la bază 

patru turnulețe decorative. Corpul clădirii are 

acoperișul format din două module, fiind coborât 

deasupra altarului, iar consolele care îl susțin sunt 

tăiate în curbe care se termină cu volute. Intrarea 

este marcată de un portic atașat construcției la 

strămutare. Ancadramentul intrării este sculptat 

cu motive vegetale dezvoltate complex alături de 

funii răsucite, linii frânte și texte incizate. În 

interior pictura pereților nu se mai păstrează, 

întreaga suprafață fiind tencuită și văruită. 

The edifice was built of oak wood by 

carpenter Ioan Tot Săotanu from Ardeova, in the 

village of Mănăşturu Românesc (nowadays, 

Mănăstireni) and brought to its current location in 

1936. The church follows the typical plan, having 

the sanctuary apse recessed and of polygonal 

shape. The tower is massive, it has a gallery with 

three arches on each side, a parapet, and the 

pointed helmet has four decorative turrets at its 

base. The body of the building has a roof made up 

of two modules, being lowered above the 

sanctuary. The corbels that support it are cut into 

curves that end with volutes. The entrance is 

marked by a portico attached to the construction 

during the reconstruction. The entrance framing 

is carved with complex vegetal motifs, twisted 

ropes, broken lines and incised text. Inside, the 

wall painting is no longer preserved, the entire 

surface being plastered and whitewashed.

Biserica de lemn Înălțarea Sfintei Cruci din Bălcești (1751)
The Ascension of the Holy Cross wooden church in Bălceşti (1751)
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Biserica din Berchieșu a fost contruită în 

zona Bârgăului și adusă pe locul actual la 1765. 

Acest edificiul este format din pronaos și naos 

dreptunghiulare și absida altarului poligonală cu 

pereții retrași, la care se adaugă pe latura sudică 

un pridvor cu parapet și stâlpi simpli cu contrafișe. 

Consolele formate din prelungirea grinzilor 

superioare descresc treptat de la cosoroabă până 

la mijlocul pereților exteriori, susținând acope-

rișul unitar. În partea vestică se ridică turnul 

clopotniță, subțire și simplu, de o înălțime medie. 

Exteriorul a fost tencuit, însă brâul sculptat cu 

motivul funiei răsucite este încă vizibil. În interior 

pictura se prezintă într-o stare de conservare 

precară, distingându-se doar contururi și benzi 

decorative, dar se mai poate recunoaște 

programul iconografic tipic. Cafasul care ocupă o 

mare parte din naos a fost construit ulterior. 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Berchieșu (1747)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Berchieşu (1747)

The church in Berchieşu was built in the 

Bârgău area and brought to its present place in 

1765. This edifice consists of the rectangular 

narthex and nave, and the polygonal apse of the 

sanctuary with retracted walls. A simple porch 

composed of pillars with braces and a parapet lays 

on the southern side. The corbels formed by the 

extension of the upper beams shorten gradually 

from the wall plates to the middle of the exterior 

walls, supporting the unitary roof. Westward, the 

bell tower rises, being thin, simple and of a 

medium height. The exterior was plastered, but 

the girdle sculpted with the twisted rope motif is 

still visible. Inside, the painting is preserved in a 

precarious state of conservation. Only the 

outlines are distinguishable, but it is possible to 

recognize the typical iconographic program. The 

choir, which occupies a large part of the nave, is a 

later addition.
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Edificiul de mici dimensiuni contruit din 

bârne de stejar succede, în localitate, o biserică 

mai veche, care se găsește acum în satul învecinat, 

Sumurducu. Planul este compus din pronaos și 

naos rectangulare, urmate la est de absida 

poligonală nedecroșată. Capetele bârnelor 

depășesc cu mult perimetrul clădirii formând 

console sub formă de aripi la exterior. Închiderea 

superioară a încăperilor prezintă o soluție atipică 

doar în cazul absidei care are un tavan puțin boltit, 

pe o direcție perpendiculară față de cea a bolții 

naosului. Acoperișul este uniform peste toată 

clădirea, iar în partea vestică este întrerupt de 

silueta turnului. Acesta are o bază joasă și un 

acoperiș ascuțit. Decorația sculptată este con-

centrată pe portalul de intrare în biserică care 

prezintă motive precum funia răsucită, șiruri de 

rozete, solzi, dinți de lup și cruci. Cheia de boltă de 

la mijlocul arcului dublou al naosului este 

decorată cu o rozetă solară. Ansamblul pictural 

mural din interior este realizat în două etape, 

This small edifice made of oak beams 

succeeds an older church in the village, which is 

now located in the neighboring village of 

Sumurducu. The plan is composed of the 

rectangular narthex and nave, followed towards 

the east by polygonal apse. Beam heads far 

exceed the perimeter of the building, forming 

external corbels in the shape of wings. The upper 

closure of the rooms presents an atypical solution 

only in the case of the apse which has a small 

vaulted ceiling in a direction perpendicular to that 

of the nave's vault. The roof is uniform across the 

building, and in the west is interrupted by the 

tower's silhouette. It has a low base and a pointed 

roof. The carved decoration is concentrated on 

the church's entrance portal that features motifs 

such as the twisted rope, strings of rosettes, 

scales, wolf teeth, and crosses. The vault's key, in 

the middle of the naves's transverse arch, is 

decorated with a solar rosette. The interior wall 

painting ensemble was made in two stages, first in 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Berindu Deal (1752)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Berindu Deal (1752)
CJ-II-m-B-07530
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prima în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 

iar a doua, în 1841 de către zugravul Marican 

Simion din Dăbâca.

 Ușile împărătești, care datează din 1755, 

sunt montate în deschiderea centrală a icono-

stasului. Pentru canaturile ușilor este folosit câte 

un panou de lemn tăiat în trepte în partea 

superioară. Baghete profilate de lemn sunt aplicate 

pentru a delimita conturul panoului, fiind singurele 

elemente reliefate. Pictura acoperă întreaga 

suprafață, reprezentând scena Bunavestire cu 

personaje figură întreagă. Cromatica este dată de 

suprafețele mari acoperite cu roșu, albastru și ocru, 

iar desenul este naiv și plat. Lucrarea îi este 

atribuită lui Nechita Zugravu, alcătuind o serie 

împreună cu alte icoane din biserică.

the second half of the eighteenth century, and the 

second in 1841 by the painter Marican Simion 

from Dăbâca.

 The royal doors, dating from 1755, are 

mounted in the central opening of the iconostasis. 

For the leafs of the gates, wooden panels were 

used, with their top edge cut into steps. The only 

reliefed elements are the profiled wooden slats 

applied on the panels in order to delimit the 

contour of the panel. Painting covers the entire 

surface, representing the Annunciation scene 

with full-figure characters. The chromatic range is 

given by large areas covered with red, blue and 

ocher, while the drawing is naive and flat. The 

work is attributed to Nechita Zugravu, which 

makes it a part of a series composed of other 

valuable icons by the same author in the church.
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Constructorul acestui edificiul, al cărui 

nume stă incizat pe portalul de intrare, Nicolae 

Rar, a folosit lemn de stejar pentru pereți și de 

brad pentru boltă. Planimetria este cea tipică: 

dreptunghiul la sol compus de pronaos și naos 

fiind continuat la est cu absida poligonală decro-

șată a altarului. Turnul are galerie deschisă și 

parapet în rezalit din scânduri traforate. Pridvorul 

cu arcade se întinde pe latura sudică unde se află și 

portalul semi-circular de intrare în biserică, 

împodobit cu incizii decorative. Remarcabilul 

ansamblu pictural din interior a fost realizat de 

faimosul zugrav Simion Silaghi-Sălăjeanu la 1774 

și se păstrează într-o stare bună de conservare, 

mai ales datorită intervenției de conservare-

restaurare din ultimii ani. Din această biserică 

provine tripticul moldovenesc, contemporan cu 

cel de la Agârbiciu, care este acum expus la 

Muzeul Național de Artă al României.

The builder of this edifice, whose name is 

incised on the entrance portal, Nicolae Rar, used 

oak wood for walls and fir for the vault. The 

planimetry is the typical one: a rectangle com-

posed of the narthex and the nave, continued to 

the east with the polygonal apse of the altar. The 

tower has an open gallery and a parapet made of 

fretted planks. The porch with arcades extends on 

the southern side where the church's entrance is 

situated. The semi-circular portal is embellished 

with decorative incisions. On the inside, there is a 

remarkable painting ensemble made by the 

famous painter Simion Silaghi-Sălajeanu in 1774. 

It is preserved in a good conservation state, 

especially due to the conservation and restoration 

in the last years. From this church comes the 

Moldavian triptych, contem-porary with the one 

from Agârbiciu, which is now exhibited at the 

National Art Museum of Romania.

Biserica de lemn Înălțarea Domnului din Bica (1765)

The Ascension of the Lord wooden church in Bica (1765)
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Biserica din Bucea este o construcție din 

bârne de stejar de mici dimensiuni care respectă 

planimetria tipică acestui tip de edificiu, având 

pronaos și naos dreptunghiulare și absidă poli-

gonală decroșată. Pridvorul simplu, cu stâlpi și 

arcade decorate în relief, se desfășoară pe 

întreaga latură sudică. Pe exterior, la mijlocul 

pereților, un brâu sculptat în formă de funie 

răsucită înconjoară biserica, iar portalul de intrare 

continuă decorația sculptată folosind motivul 

spiralei, rombul și crucea. În interior, tavanul 

pronaosului se continuă în următoarea încăpere 

unde servește drept podea pentru cor, iar naosul 

și absida sunt acoperite cu bolți semi-cilindrice. Pe 

pereți, pictura lui Dionisie Iuga de la Nicula care 

datează din 1880 se păstrează în mare măsură, 

remarcându-se prin cromatica sa stridentă 

dominată de albastru, verde și galben. Ușile 

împărătești, care datează abia din secolul trecut, 

sunt repictate masiv. 

The church in Bucea is a small oak-beam 

building that follows the typical planimetry for 

this type of edifice, being composed of a 

rectangular narthex and a squarish nave and a 

polygonal apse. The simple porch, with pillars and 

archways decorated in relief, extends across the 

southern side. On the outside, by the middle of 

the walls, a sculpted rope-shaped girdle sur-

rounds the church, while the entrance portal 

continues the sculptured decoration using motifs 

such as the spiral, the diamond, and the cross. 

Inside, the ceiling of the narthex continues into 

the next room where it serves as a floor for the 

choir. The nave and the apse are covered with 

semi-cylindrical vaults. On the walls, the paintings 

made by Dionisie Iuga from Nicula in 1880 are 

largely preserved. Its strident chromaticity, 

dominated by blue, green and yellow makes itself 

noticed. The royal doors dating back to the last 

century are massively repainted.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Bucea (1791)
The Dormition of the Virgin Mary wooden church in Bucea (1791)
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Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Calna (1672)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Calna (1672)

Biserica de lemn din Calna este de mici 

dimensiuni, cu încăperi dreptunghiulare, absida 

fiind decroșată. Înălțimea turnului și cea a coifului 

sunt aproape egale, raport care dă specificitate 

acestui ansamblu arhitectural. Bolta naosului se 

ridică direct de pe pereții laterali fiind susținută de 

un arc dublou. Decorația sculptată se găsește pe 

cele două portale, folosind rozete așezate în vârful 

unor cruci crestate, funii răsucite și inscripții 

incizate, asemănându-se cu portalul bisericii din 

Cremenea. Brâul median al iconostasului și 

meșter grinda prezintă cioplitură cu motive 

similare. Pictura pereților interiori se păstrează 

doar parțial, remarcându-se reprezentări domina-

te cromatic de albastru și roșu, iar iconografic, 

Sfintele Mucenițe în pronaos, tablouri din Ciclul 

Hristologic în bolta naosului și Sfinții Părinți în 

altar.

The wooden church is Calna is small, with 

rectangular rooms, and a recessed apse. The 

height of the tower and of the roof are almost 

equal, a ratio that gives this architectural 

ensemble its specificity. The nave's vault rises 

directly from the side walls and is supported by a 

transverse arch. The carved decoration is found on 

the two portals, using rosettes placed on top of 

crosses, twisted ropes and incised inscriptions, 

the composition being similar to the one from 

church in Cremenea. The central girdle of the 

iconostasis and the crossbeam of the vault have 

the same motifs carved into them. The interior 

wall paintings are preserved only partially. The 

representations are dominated chromatically by 

blue and red, and iconographically the program 

includes Saint Martyrs in the narthex, paintings of 

the Christological Cycle in the nave and the Holy 

Fathers in the sanctuary.
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Biserica din Cătălina a fost adusă în anul 

1896 din Dej și reasamblată pe o culme între case, 

fiind inițial construită cu hramul Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil. Clădirea respectă planul tipic 

pentru această zonă, având pronaosul tăvănit și 

naosul boltit înscrise într-un dreptunghi, iar 

absida altarului poligonală și decroșată. Turnul cu 

câte o deschidere pe fiecare față are un coif scund 

și piramidal. Intervențiile variate din secolul trecut 

au adus modificări estetice simțitoare bisericii, a 

cărei aspect original este dificil de recunoscut sub 

tencuială și tablă, însă volumetria originală se 

păstrează.

The church in Cătălina was brought in 

1896 from Dej and reassembled on a peak be-

tween houses, being initially built with the patron 

saints Archangels Michael and Gabriel. The 

building respects the typical plan for this area, 

with the ceilinged narthex and the vaulted nave 

inscribed in a rectangle, and the polygonal 

recessed apse. The tower with an opening on each 

side has a short and pyramidal helmet. Varied 

interventions during the last century brought 

aesthetic changes to the church, that make the 

original appearance difficult to recognize under 

the plaster and the blackboard. Still, the initial 

volumetry is preserved.

Biserica de lemn Înălțarea Sfintei Cruci din Cătălina (1799)

The Ascension of the Holy Cross wooden church in Cătălina (1799)
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(sfârșitul sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gavriil wooden church in Chesău

(end of the 18�� century)

Biserica de lemn din Chesău este con-

struită din bârne de brad, cununile formate de 

acestea alcătuind un plan rectangular cu o absidă 

trapezoidală decroșată. Pe latura sudică prezintă 

un pridvor deschis cu cinci stâlpi simpli. Turnul are 

galerie deschisă și acoperiș conic învelit în tablă. 

Acoperișul unitar al corpului bisericii are înveli-

toarea de țiglă, ca urmare a unor intervenții relativ 

recente. Refaceri, ca cea din 1878 și strămutarea 

din satul Ghirișu Roman în 1923, au contribuit la 

pierderea picturii murale a edificiului care data din 

1817. Iconostasul este placat cu scândură și are 

montat în partea superioară, sub boltă, un crucifix 

cu molenii cu câte două personaje. Forma 

suportului acestora urmărește conturul repre-

zentărilor pictate, aspect caracteristic pentru 

coronamentul iconostaselor bisericilor de lemn 

din zonă. 

The wooden church in Chesău is made of 

fir beams which form a rectangular plan with a 

trapezoidal apse. On the southern side there is an 

open porch with five simple posts. The tower has 

an open gallery and a conical roof wrapped in 

blackboard. The church's unitary roof has a tile 

covering as a result of relatively recent inter-

ventions. Renovations, such as the one in 1878 

and the resettlement from the village Ghirişu 

Roman in 1923, contributed to the loss of the 

mural paintings of the edifice that dated back to 

1817. The iconostasis is planked and, in the upper 

part, under the vault, has a crucifix with icons, 

each depicting two character. The shape of their 

wooden support follows the outline of the painted 

representations, which is characteristic for the 

crowning elements of the iconostasis in this area.
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Biserica din Chidea este un edificiu de 

mici dimensiuni construit din lemn de stejar. 

Planul format din pronaos și naos dreptunghiular, 

urmate de absida altarului poligonală decroșată, 

este completat la sud de un pridvor simplu cu 

stâlpi și contrafișe decorate sculptat. Turnul este 

subțire și nu foarte înalt, având galerie deschisă cu 

o singură arcadă pe latură și un coif ascuțit. 

Ușciorii intrării prezintă relief decorativ cu rom-

buri și rozete, însă tocul ușii noi taie o parte din 

portalul original. Linii frânte și cruci incizate 

decorează grinzile orizontale superioare ale 

pereților atât la exterior cât și la interior, 

continuându-se pe brâul median al iconostasului 

unde se adaugă funii răsucite. Iconostasul 

prezintă o fereastră semicirculară deasupra arhi-

travei ale cărei margini curbate coincid cu secțiu-

nea bolții absidei. Pictura nu se mai păstrează, 

întreaga suprafață interioară a bisericii fiind 

acoperită cu vopsea de ulei. 

The church in Chidea is a small edifice 

built of oak wood. The plan formed by the 

rectangular narthex and nave, followed by the 

recessed polygonal sanctuary apse, is completed 

to the south by a simple porch with carved pillars 

and sculpted braces. The tower is thin and not 

very tall, with a single-arched open gallery and 

pointed roof. The entrance portal have decorative 

relief with rhombs and rosettes, but the new 

doorjambs cuts off part of the original beams. 

Broken lines and incised crosses decorate the 

upper horizontal beams of the walls both on the 

inside and on the outside, continuing on the 

middle girdle of the iconostasis where twisted 

ropes are added. The iconostasis has a semi-

circular window above the architrave whose 

curved edge coincide with the section of the 

apse's vault. The painting is no longer preserved, 

the whole interior surface of the church being 

covered in oil paint.

Biserica de lemn Sfântul Gheorghe din Chidea (1764)

The Saint George wooden church in Chidea (1764)
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Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Ciubăncuța (1826-1829)

The Saint Nicholas wooden church in Ciubăncuţa (1826-1829)

Actuala biserică de lemn din Ciubăncuța 

a fost precedată de o alta care data din secolul al 

XVII-lea. Cea care se păstrează acum are un plan 

dreptunghiular cu o absidă poligonală decroșată. 

Turnul este masiv față de construcție, iar coiful 

acestuia este octogonal. Ferestrele bisericii sunt 

mai generoase, iar bârnele finisate mai regulat 

sunt mai subțiri în comparație cu bisericile de 

lemn mai vechi din zonă. Interiorul este pictat 

într-un stil occidentalizat cu personaje individuali-

zate, compoziții dinamice și o cromatică vie. 

Inscripțiile alternează de la caractere chirilice la 

caractere latine. Benzile decorative care separă 

scenele sunt elaborate și prezintă motive geome-

trice și florale. Iconostasul este de tipul celor cu 

deschidere în partea superioară, având montat în 

fereastra trapezoidală un crucifix și molenii cu 

suportul tăiat după forma persona-jelor. 

The current church in Ciubăncuţa was 

preceded by another wooden one dating from the 
th17  century. The one preserved today has a 

rectangular plan with a recessed polygonal apse. 

The tower is massive compared to the body of the 

building, and its roof is octagonal. The windows of 

the church are more generous and the thinner 

beams are finished more regularly than in the 

cases of older wooden churches in the area. The 

interior is painted in an Occidentalized style, 

depicting individualized characters in dynamic 

compositions and vibrant colors. The inscriptions 

alternate from Cyrillic to Latin characters. The 

decorative strips separating the scenes are 

elaborate and use geometric and floral motifs. 

The iconostasis is of the type with an upper 

opening, having, in the trapezoidal window, a 

crucifix and molens, with the support cut out in 

the shape of the depicted characters.
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Biserica din incinta mănăstirii din Ciucea 

a fost adusă în 1939 de la Gălpâia, județul Sălaj, de 

către Veturia Goga. Planul edificiului este compus 

din trei încăperi rectangulare, cea a altarului 

având pereții mult retrași. Pe latura cu intrarea, 

cea sudică, se găsește un pridvor cu stâlpi simpli și 

contrafișe sculptate decorativ. Acoperișul unitar al 

clădirii învelește și acest perimetru. În capătul 

vestic al coamei se ridică turnul, cu parapet în 

rezalit și acoperit de un coif octogonal, înalt și 

ascuțit. Portalul de intrare are trei funii răsucite 

reliefate și concentrice care decorează ușciorii, 

motiv care se repetă pe stâlpii iconostasului și la 

arcul dublou. Pictura realizată de Ioan Pop din 

Românași se păstrează doar sub forma unor urme 

care atestă existența sa la un moment dat.

The church inside the premises of the 

Ciucea Monastery was brought in 1939 from 

Gălpâia, Sălaj County, by Veturia Goga. The 

edifice's plan is made up of three rectangular 

rooms, the sanctuary apse having recessed side 

walls. On the south entrance side, there is a porch 

with simple pillars and decoratively sculpted 

braces. The unitary roof of the building covers this 

perimeter also. At the western end of the roof's 

ridge, the tower rises, having a parapet and an 

octagonal tall and pointed helmet. The entrance 

portal has three concentric twisted relief ropes  

that decorate the jambs, motif which is repeated 

on the pillars of the iconostasis and on the 

transverse arch. The painting made by Ioan Pop of 

Românași is preserved only in the form of traces 

that attest to its existence at a certain time.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ciucea (1768)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Ciucea (1768)
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Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ciuleni (1747)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Ciuleni (1747)

Biserica din Ciuleni este un edificiu de 

mari dimensiuni construit din lemn de brad. 

Planimetric, este compus din pronaosul drep-

tunghiular tăvănit, continuat de naosul dreptun-

ghiular boltit și urmat de absida poligonală 

decroșată, parțial boltită, parțial tăvănită. Pe 

latura vestică a fost adăugat un pridvor închis la 

1899, peste care se ridică turnul clopotniță, masiv 

și înalt. Pictura, realizată la 1859, se păstrează  

într-o stare de conservare bună, cu precădere pe 

zonele mai înalte precum bolta și partea 

superioară a pereților. Temele iconografice tipice 

sunt reprezentate sub forma unor tablouri mari și 

cu compoziții elaborate, separate de benzi deco-

rative, care joacă un rol secundar în expresia 

artistică a acestui ansamblu. Chiar și pe iconostas 

apare același tip de tablouri care încadrează un 

triptic catolic existent în biserică anterior execuției 

picturii parietale. 

The church in Ciuleni is a large edifice 

built of fir wood. Planimetrically, it is composed of 

the rectangular ceilinged narthex, continued by 

the rectangular vaulted nave and followed by the 

polygonal recessed apse, half vaulted, half 

ceilinged. On the western side a closed porch was 

added in 1899, over which the massive and tall 

bell tower rises. The painting, made in 1859, is 

preserved in a good conservation state, especially 

in the higher areas such as the vault and the upper 

part of the walls. Typical iconographic themes are 

represented in the form of large scenes with 

elaborate compositions, separated by decorative 

strips, which play a secondary role in the artistic 

expression of this ensemble. Even the iconostasis 

is composed of the same type of scenes that are 

designed to surround a Catholic triptych, that 

already existed in the church before the execution 

of the parietal painting.
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Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Cizer (1773)

The Saint Nicholas wooden church in Cizer (1773)

Construită în județul Sălaj, biserica a fost 

mutată în Parcul Etnografic Național „Romulus 

Vuia”, Cluj-Napoca, în 1968, în vederea protejării 

sale. Valoarea sa istorică este deosebită, meșterul 

lemnar care a construit-o fiind, conform unei 

inscripții incizate, Vasile Nicula Ursu, care, sub 

numele de Horea, a fost unul dintre liderii 

răscoalei țărănești de la 1784. Un alt eveniment 

istoric legat de acest edificiu este Revoluția de la 

1848, când Avram Iancu a vorbit localnicilor în 

acest spațiu, subliniindu-se astfel rolul complex al 

bisericii de lemn în comunitatea sătească. Din 

punct de vedere structural, biserica are un plan 

compus din naosul dreptunghiular încadrat de o 

parte și de alta de încăperi poligonale, cea a 

altarului fiind decroșată. Pridvorul înconjoară 

clădirea, cu excepția absidei, iar pe pereții 

exteriori ai acesteia se desfășoară un brâu bogat 

reliefat. Pictura din interior, recent restaurată, are 

un pregnant caracter rustic și se bazează cromatic 

pe culorile roșu și albastru. 

Built in Sălaj County, the church was 

moved to  the "Romulus  Vuia"  Nat ional 

Ethnographic Park, Cluj-Napoca, in 1968, in order 

to protect it. It has a distinct historical value due to 

the fact that the carpenter who built it was, 

according to an incised inscription, Vasile Nicula 

Ursu, who, under the name of Horea, was one of 

the leaders of the peasant uprising in 1784. 

Another historical event connected to this edifice 

is the Revolution of 1848, when Avram Iancu spoke 

to the locals in this space. This emphasizes the 

complex role of the wooden church in the village`s 

community. From a structural point of view, the 

church has a plan made up of the rectangular nave 

flanked on both sides by polygonal rooms, the one 

with the sanctuary being recessed. A porch 

surrounds the building, except for the apse, and on 

the church`s outer walls there is a richly embossed 

girdle. The interior painting, recently restored, has 

an important rustic appearance and is chro-

matically based on red and blue.
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Biserica de lemn din Cojocna a suferit 

numeroase reparații și reconstrucții încă din 

secolul al XVIII-lea. A fost construită din bârne 

subțiri de lemn îmbinate în cheotori care 

alcătuiesc o navă rectangulară și o absidă 

poligonală decroșată. Tavanul pronaosului se 

continuă în naos formând podeaua unui cafas 

susținut de stâlpi, iar naosul și absida sunt boltite. 

Ferestrele tăiate în peretele dintre pronaos și naos 

sunt atât de largi încât separarea încăperilor nu se 

mai face simțită. Turnul are un acoperiș piramidal 

și galerie închisă. Mutându-se intrarea de pe 

fațada sudică pe cea vestică, s-a construit un 

portic la noua intrare, pridvorul inițial, simplu cu 

stâlpi, rămânând fără utilitate. Portalele de intrare 

sunt decorate cu crestături tradiționale care 

folosesc solzi, zimți, rozete și vrejuri vegetale. 

Pictura din interior nu se mai păstrează, toată 

suprafața fiind acoperită cu vopsea albastră. 

The wooden church in Cojocna has 

undergone many repairs and reconstructions ever 
thsince the 18  century. It was made of thin wooden 

beams joined together that make up a rectangular 

narthex and nave and a polygonal apse. The 

ceiling of the narthex continues in the nave 

forming the floor of a choir supported by posts, 

while the nave and the apse are vaulted. The 

windows cut in the former wall between the 

narthex and the nave are so wide that the 

separation between the rooms is no longer felt. 

The tower has a pyramidal roof and a closed 

gallery. Relocating the entrance from the 

southern facade to the western one, a portico was 

built at the new entrance, while the original 

simple porch with pillars, stayed without use. The 

entrance portals are decorated with traditional 

carvings using scales, teeth, rosettes and vegetal 

vines. The interior painting is no longer preserved, 

the entire surface being covered with blue paint.

Biserica de lemn Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Cojocna (1795-96)

The Presentation of Mary wooden church in Cojocna (1795-96)
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Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Cremenea (1756)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Cremenea (1756)

Biserica din Cremenea este o construcție 

din bârne de stejar, de mici dimensiuni, cu un plan 

dreptunghiular care se termină la est cu o absidă 

dreptunghiulară decroșată. Intrarea, încadrată în 

motive reliefate și inscripții incizate, este tăiată pe 

latura nordică, unde este atașat și pridvorul cu 

stâlpi sculptați. Turnul se ridică peste coama 

acoperișului având o formă aproximativ cubică, iar 

coiful este conic cu poalele răsfrânte. Pronaosul 

tăvănit este separat de naosul boltit printr-un 

perete cu două fereste mari tăiate de o parte și de 

alta a unui portal decorat cu cioplitură populară. 

Peretele iconostas are brâul median marcat prin 

sculptură cu motivul funiei răsucite, linii frânte și 

dinți de lup. Interiorul păstrează pictura din 1758 

care este caracterizată de stilul naiv al expresie 

artistice și de contrastul cromatic roșu-verde.

 The church in Cremenea is a small oak-

beam building with a rectangular plan that ends 

eastward with a rectangular recessed apse. The 

entrance, framed in embossed motifs and incised 

inscriptions, is cut on the northern side, in front of 

which the porch with sculpted pillars is located. 

The tower rises over the ridge of the roof having 

an approximately cubic shape, and the roof is 

conical with swept eaves. The ceilinged narthex is 

separated from the vaulted nave by a wall with 

two large openings cut on either side of a portal 

decorated with folk-style carvings. The iconostasis 

wall has the central girdle marked by sculpture 

with motifs such as the twisted rope, broken lines 

and wolf teeth. In the interior, the wall painting 

from 1758 is preserved, being characterized by 

the naive style of artistic expression and the red-

green chromatic contrast.
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Biserica din Crișeni a fost construită din 

bârne de stejar urmând planul tradițional, anume 

pronaosul și naosul sunt înscrise într-un 

dreptunghi, iar absida altarului este poligonală 

decroșată. Pe latura sudică este alipit un pridvor 

cu stâlpi și parapet. Turnul este de o înălțime 

medie, însă coiful este scund și piramidal spre vârf. 

Clopotele nu sunt adăpostite de acesta, ci se află 

într-o altă construcție învecinată cu rol de 

clopotniță. Exteriorul a fost tencuit, doar lemnul 

consolelelor sub formă de aripi rămânând vizibil. 

Pictura din interior, cu o cromatică bazată pe 

albastru și roșu, se păstrează doar pe porțiuni. În 

bolta naosului, în apropierea iconostasului, apare 

reprezentată scena Învierii, în compoziție occi-

dentală și într-o manieră naivă. Iconostasul este 

realizat într-un mod aparte față de cel tipic pentru 

biserica de lemn, având șirul icoanelor prăznicare 

compus din piese mobile atașate peretelui 

separator.

The church in Crişeni was built from oak 

beams following the traditional plan, namely the 

narthex and the nave are inscribed in a rectangle, 

and the recessed sanctuary apse is polygonal. On 

the southern side there is a porch with pillars and 

parapet. The tower is of medium height, but the 

helmet is short and pyramidal towards the top. 

The bells are not housed in it, but in a neighboring 

building with this mere function. The exterior was 

plastered, only the wood of the wing-shaped 

corbels remains visible. The interior painting, with 

a blue and red color scheme, is preserved only on 

portions. In the vault of the nave, near the 

iconostasis, the Resurrection scene is depicted in 

Western-style composition and in a naive manner. 

The iconostasis is atypical compared to the regular 

one in wooden churches, mostly by having the 

Feists tier composed of movable icons painted on 

wooden panels attached to the wall separating 

the nave from the sanctuary.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Crișeni (1791)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Crișeni (1791)
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 Ușile împărătești sunt parte din seria de 

obiecte mobile care alcătuiesc iconostasul, 

împreună cu icoanele prăznicare și cu cele 

împărătești. Canaturile sunt formate din câte un 

panou ajurat, cu relief jos și aurit în care sunt 

înlănțuite patru medalioane cu simbolurile celor 

patru evangheliști. Relieful este bogat în motive 

fitomorfe și zoomorfe precum vulturul bicefal cu 

șarpele în cioc (împărțit pe cele două canaturi), 

struguri, flori, lei și două personaje umane. 

Stinghia centrală cilindrică este proeminentă și 

încărcată cu struguri și flori reliefate. Medali-

oanele sunt plate și sunt realizate într-o tehnică 

grafică în care cromatica joacă un rol redus. 

Acestea sunt poleite cu foiță de aur, au desenul 

incizat fin și fondul negru aplicat peste foiță. Liniile 

de desen sunt realizate cu un laviu semitrans-

parent brun-roșcat. 

 The royal doors are part of the series of 

movable objects that make up the iconostasis, 

along with the Feists icons and the Royal icons. 

The leafs are made up of an fretted panels, with 

gilded low relief, in which four medallions carrying 

the symbols of the four evangelists are inter-

linked. The relief is rich in phytomorphic and 

zoomorphic motifs such as the bicephalous eagle 

with a snake in its beak (divided on the two leafs), 

grapes, flowers, lions and two human characters. 

The cylindrical central shaft is industrious and 

loaded with grapes and flowers. The medallions 

are flat and are decorated in a graphic style in 

which the color plays a small role. They are coated 

with gold leaf, have fine incised drawing and a 

black background applied over the foil. Drawing 

lines are made with semi-transparent brown-red 

glaze.
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Biserica de lemn din Cutca este o 

construcție din bârne de stejar. Planimetric edificiul 

este alcătuit din naosul rectangular încadrat la vest 

de un pronaos poligonal și la est de absida 

pentagonală, ambele încăperi fiind nedecroșate. La 

planul inițial a fost adăugat un pridvor închis pe 

latura sudică, probabil în ultimul secol. Turnul este 

scund, prezintă o galerie deschisă cu câte o singură 

arcadă semicirculară pe fiecare latură, iar 

acoperișul acestuia pornește de la o bază octogo-

nală. Decorația sculptată, care folosește motivul 

funiei răsucite ritmat de rozete solare, este concen-

trată pe portalele de intrare în pronaos și naos și pe 

grinda transversală a bolții naosului. Urme ale 

picturii originale se păstrează doar în partea vestică 

a bolții naosului, în dreptul corului adăugat ulterior. 

Restul interiorului este placat.

 În deschiderea centrală a iconostasului se 

păstrează uși împărătești. Suportul este format din 

blaturile de lemn întregi pentru canaturi, pe care 

The wooden church in Cutca is built of 

oak beams. The planimetry if this edifice is made 

up of the rectangular nave enclosed to the west by 

a polygonal narthex and to the east by a pentag-

onal apse, both engaged. A closed porch on the 

southern side was added to the original plan, 

probably in the last century. The tower is short, 

has an open gallery with only one semicircular 

arch on each side, and its roof starts from an 

octagonal base. The carved decoration, which 

uses the motif of the twisted rope rhythmed by 

solar rosettes, is concentrated on the entrance 

portals of the narthex and of the nave and on the 

transverse beam of the nave's vault. Traces of the 

original painting are preserved only in the western 

part of the nave's vault, next to the later added 

choir. The rest of the interior is planked.

 There are royal doors in the central 

opening of the iconostasis. The support is made 

up of whole wooden tops, on which wide profiled 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Cutca (1720)

The Saint Archangels Michael and Gavriil wooden church in Cutca (1720)
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sunt atașate baghete profilate late. La capătul 

superior al stinghiei centrale este montat un 

crucifix. Întreaga parte structurală a acestor piese 

este lucrată similar cu cea a ușilor împărătești din 

biserica de lemn din Sic. Pictura originală este 

acoperită cu vopsea albă, prezența anterioară a 

unor reprezentări iconografice putând fi intuită 

datorită inciziilor care marchează aureolele 

evangheliștilor din chenarele inferioare.

wooden slats are attached. A crucifix is mounted 

at the upper end of the central slat. The entire 

structural part of these pieces was worked simi-

larly to that of the royal doors in the Sic wooden 

church. The original painting is covered with white 

oil paint. The presence of iconographic repre-

sentations underneath can only be intuited due to 

the incisions marking the evangelists' aureoles in 

the lower frames.
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Biserica de lemn Învierea Domnului din Dâncu (1750)

The Resurrection wooden church in Dâncu (1750)

Biserica din Dâncu este construită din 

lemn de stejar și urmează planul tipic pentru 

această zonă compus din pronaos și naos 

dreptunghiular și absidă poligonală decroșată. 

Adusă din satul Valea Drăganului la mijlocului 

secolului al XIX-lea și remontată pe poziția 

actuală, a suferit o serie de transformări de-a 

lungul timpului. Printre acestea se numără 

construcția pridvorului pe latura sudică și, mai 

târziu, mutarea intrării pe latura vestică. Una 

dintre caracteristicile originale care se păstrează 

este dată de arhitectura turnului care prezintă 

turnulețe fială la baza coifului, silueta sa dând 

caracterul edificiului. De asemenea, ne amintește 

de aspectul anterior modificărilor decorația 

sculptată de pe arcadele pridvorului, portalul 

fostei intrări și brâul care cuprinde biserica la 

mijlocul pereților exteriori. Motivele predilecte 

sunt linia frântă, funia răsucită, rozetele solare și 

inima.

The church in Dâncu is built of oak wood 

and follows the typical plan for this area com-

posed of the rectangular narthex and nave and 

the polygonal apse. Taken from Valea Drăganului 
thvillage in the middle of the 19  century and 

reassembled on its current position, it under-

went a series of transformations over time. These 

include the construction of the porch on the 

southern side and, later on, the relocation of the 

entrance on the western side. One of the original 

features that is preserved is given by the tower's 

architecture, which features four turrets at the 

base of its helmet, this silhouette being res-

ponsible for this edifice's individuality. Also 

reminding us of the initial appearance of the 

church, there is the carved decoration on the 

porch archways, the portal of the former entrance 

and the girdle surrounding the church on the 

outer walls. The motifs used are the broken line, 

the twisted rope, the sun rosettes and the heart.
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Biserica din Dângău Mare a fost adusă la 

1804 din satul Dâncu și reconstruită pe locația 

actuală. Esențele lemnoase folosite sunt atât 

bradul, cât și stejarul, probabil datorită înlocuirii la 

reconstrucție a unor elemente deteriorate. 

Edificiul are un plan dreptunghiular, dezvoltat pe 

lungime de-a lungul axului, care se continuă la est 

cu absida poligonală decroșată a altarului. 

Acoperișul coboară în dreptul semicupolei mai 

joase a absidei. Turnul prezintă o galerie deschisă 

cu câte trei arcade semicirculare pe fiecare latură 

și parapet în rezalit. Coiful este împodobit în 

partea inferioară cu patru turnulețe fială. Pe   

latura sudică biserica are un pridvor cu arcade 

semicirculare și parapet. La exterior, pereții         

au fost îmbrăcați în șindrilă printr-o intervenție 

ulterioară, iar în interior pictura este pierdută 

total cu excepția unor urme. 

The church in Dângău Mare was brought 

and reconstructed on its current location in 1804 

from Dâncu village. The wood used is both fir and 

oak, probably due to the replacement of some 

deteriorated components during the recon-

struction. The edifice has a rectangular plan, 

developed lengthwise along the axis, which 

continues to the east with the polygonal recessed 

sanctuary apse. The roof descends over the lower 

half-dome of the apse. The tower features an 

open gallery with three semicircular arches on 

each side and a parapet. The helmet is decorated 

in the lower part with four turrets. On the 

southern side, the church has a porch with 

semicircular arches and a parapet. On the outside, 

the walls were covered in shingles during a later 

intervention, and on the inside, the painting is 

completely lost, except for some traces.

Biserica de lemn Sfântul Gheorghe din Dângău Mare (sec. XVIII)
thThe Saint George wooden church in Dângău Mare (18  century)
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Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Dângău Mic (1764)

The Descent of the Holy Spirit wooden church in Dângău Mic (1764)

Biserica de lemn din Dângău Mic a fost 

construită din bârne de brad aduse din zona 

muntoasă învecinată. Pridvorul cu arcade 

semicirculare și parapet înconjoară pe trei laturi 

corpul principal al edificiului. Acesta este compus 

planimetric din pronaos și naos rectangulare și 

absida altarului poligonală decroșată. Acoperișul 

în patru ape, învelit în șindrilă, este coborât în 

dreptul absidei. Turnul are o galerie deschisă cu 

câte două arcade semicirculare pe fiecare față, iar 

la baza coifului prezintă patru turnulețe decora-

tive. Pictura interioară, realizată la 1802 de către 

prolificul zugrav Dimitrie Ispas din Gilău, se 

păstrează într-o mare măsură. Iconografia tipică 

este prezentată în stilul naiv specific zugravului, iar 

în pictura decorativă apar elemente de factură 

populară ca brâul care imită ștergarele tradi-

ționale.

The wooden church of Dângău Mic was 

built from fir beams brought from the neighboring 

mountainous area. The porch with semicircular 

arcades and parapet surround the main body of 

the edifice on three sides. Planimetrically, the 

edifice is composed of the rectangular narthex 

and nave and the polygonal engaged sanctuary 

apse. The roof, wrapped in shingles, is lowered 

over the apse. The tower has an open gallery with 

two semicircular arches on each side, and at the 

base of the helmet four decorative tower can be 

seen. Inside, the painting made in 1802 by the 

prolific painter Dimitrie Ispas of Gilau, is pre-

served to a great extent. The typical iconography 

is presented in the naive style specific to the 

painter, and in the decorative painting, folk art 

elements appear, such as the girdle that imitates 

traditional towel.
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Biserica din incinta Spitalului Municipal 

Dej a fost inițial construită în satul Bonț, cu hramul 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, folosindu-se 

bârne de stejar. În 1996 a fost strămutată și 

reconstruită în locul actual. Planul este rectan-

gular cu absidă poligonală care păstrează lățimea 

naosului, iar la vest, în fața intrării este alipit un 

pridvor. Turnul întrerupe linia coamei acope-

rișului în dreptul pronaosului și este relativ jos. 

Interiorul este structurat după organizarea tipică 

bisericilor de lemn din această zonă, anume 

pronaosul tăvănit, naosul și absida boltită, 

încăperile fiind separate de pereți interiori cu 

deschideri. De remarcat, în acest caz, este 

deschiderea trilobată din partea superioară a 

iconostasului, care o înlocuiește pe cea obișnuită, 

semicirculară, și prezintă o secțiune a bolții 

absidei. Pictura interioară veche nu se mai 

păstrează, biserica fiind repictată în 1941, iar 

apoi, din nou, în 2000-2001.

The church inside the premises of the 

Municipal Hospital in Dej was originally built using 

oak beams in the village of Bonţ, being dedicated 

to the Saints Archangels Michael and Gabriel. In 

1996 it was moved and rebuilt in its present 

location. The plan is rectangular with a polygonal 

apse that keeps the width of the nave, while a 

porch is attached on the west side in front of the 

entrance. The tower rises over the narthex, 

disrupting the roof's ridge, and is relatively low. 

The interior is structured according to the typical 

scheme for churches in this area, namely the 

ceilinged narthex, the vaulted nave and apse. The 

rooms are separated by walls with openings. An 

atypical aspect is provided by the trilobate 

aperture in the upper part of the iconostasis, 

which replaces the usual semi-circular one, and 

shows a section in the apse's vault. The old interior 

painting is no longer preserved, the church having 

been repainted in 1941, and then again in 2000-

2001.

Biserica de lemn Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian

din Dej (1829)

The Saint Unmercenaries Cosma and Damian wooden church in Dej (1829)
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Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Finișel (1758)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Finișel (1758)

Biserica din Finișel realizată de meșterii 

Mihail, Popa Găvrilă și Sucală Toader iese din 

tiparele construcțiilor de acest tip din zonă, în 

principal, prin absența turnului. Clopotnița este 

separată și este situată în apropiere, la sud față de 

corpul bisericii. Derivând din această schimbare 

față de structura tipică derivă, modalitatea de 

acoperire a celor trei încăperi componente ale 

bisericii este bolta semicilindrică, puțin mai joasă 

pentru pronaos și absidă. Acoperișul este coborât 

peste absidă și este susținut de console modelate 

rotunjit prin cioplire. Pe latura sudică intrarea este 

protejată de un pridvor, iar portalele sunt 

decorate cu relief sculptat, observându-se modele 

geometrice în cazul celui exterior, respectiv rozete 

și funia răsucită în cazul celui dintre pronaos și 

naos. Interiorul a fost pictat la 1807 de către 

zugravii Dimitrie Ispas și Ursu, însă pictura se află 

într-o stare de conservare precară.

The church in Finișel, made by the 

craftsmen Mihail, Popa Găvrilă and Sucală Toader, 

comes out of the patterns for this type of 

construction in the area, mainly due to the 

absence of the tower. Being a distinct construc-

tion, the bell tower is located nearby, south of the 

church. Deriving from this change to the typical 

structure, the covering technique of all three parts 

of the church is the semi-cylindrical vault, slightly 

lower for the narthex and the apse. The roof is 

lowered over the apse and is supported by corbels 

rounded through carving. On the southern side, 

the entrance is protected by a porch, and the 

portals are decorated with sculptured relief: 

geometric patterns can be seen on the outside 

one, and rosettes and the twisted rope on the one 

between the narthex and the nave. The interior 

was painted in 1807 by the painters Dimitrie Ispas 

and Ursu, but the painting is in a poor state of 

conservation.
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 Iconostasul are uși împărătești și o ușă 

diaconească montată în intrarea din dreapta. 

Canaturile celor împărătești sunt întregi și masive, 

iar pe fața anterioară au aplicate baghete profilate 

și cu motivul funiei răsucite, debitate mecanic, 

care marchează zonele pictate. Stinghia centrală 

constă într-o torsadă verticală care se termină în 

capătul superior cu o cruce. Pictura îi înfățișează 

pe cei patru evangheliști alături de simbolurile lor, 

în figură întreagă, în compoziții complexe și 

posturi dinamice. Fondul roșu dat de draperii este 

întrerupt în zona centrală de o porțiune poleită cu 

foiță metalică care înconjoară portretul sfântului 

reprezentat. Ușa diaconească, parte dintr-o altă 

serie, are un singur canat înalt și plat, cu marginea 

superioară tăiată într-o linie frântă și cu reprezen-

tarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, figură întreagă, 

pictată pe toată suprafața anterioară. 

 The iconostasis has royal doors in the 

central opening and a diaconal door mounted in 

the right one. The leafs of the royal doors are full 

and massive, and on the front they have profiled 

slats, mechanically carved with the twisted rope 

motif, which bound the painted areas. The central 

slat consists of a vertical torsade ending at the top 

with a cross. The painting depicts the four 

evangelists, full figure, along with their symbol-

ism, in complex compositions and dynamic 

postures. The red background given by the 

curtains is interrupted in the central area by a 

metallic foil portion surrounding the portrait of 

the depicted saint. The diaconal door, part of 

another series than the royal doors, has a single 

high and flat leaf, with the upper edge cut in a 

broken line and the representation of Saint 

Archdeacon Stephen, in full figure, painted on the 

entire front surface.
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Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Frata (1827)

The Descent of the Holy Spirit wooden church in Frata (1827)

 Biserica de lemn din Frata, datată prin 

inscripția incizată pe usciorii intrării, înlocuiește 

un edificiu mai vechi care a ars cu câțiva ani înainte 

de construirea celui actual. Aceasta este realizată 

în stil maramureșan, din bârne subțiri îmbinate, 

are un plan dreptunghiular cu absidă poligonală 

decroșată la est și pridvor cu stâlpi și parapet, la 

vest. Turnul are galerie deschisă cu arcade și un 

acoperiș de înălțime medie. Consolele care susțin 

acoperișul corpului clădirii au tăiate goluri 

romboidale și sunt sculptate în forma unor volute. 

Pictura interioară a fost realizată de doi artiști, 

primul, a cărui lucrare se păstrează mai puțin, a 

pictat pereții, iar al doilea, Sollyom Ignat, s-a 

ocupat de iconostas, în 1847. Peretele separator 

dintre naos și altar are un aspect neo-clasic, 

asemănându-se cu iconostasele bisericilor de 

zidărie prin abundența decorație sculptate poli-

cromate și prezența șirului icoanelor prăznicare. 

The wooden church in Frata, dated by 

the incision on the entrance portal, replaces an 

older edifice that burned down a few years before 

the building of the present one. It is made in a style 

typical for Maramureș region, out of thin wooden 

beams. It has a rectangular plan with a polygonal 

recessed apse to the east and a porch with pillars 

and parapet on the west side. The tower has an 

open gallery with arches and a medium height 

roof. The corbels that support the roof of the 

building's body show diamond-shaped gaps and 

are carved in the shape of volutes. The interior 

painting was made by two artists, the first, whose 

work is less preserved, painted the walls, and the 

second, Sollyom Ignat, painted the iconostasis in 

1847. The dividing wall between the nave and the 

altar has a neo-classical appearance, being similar 

to the iconostasis of the masonry churches 

through its abundance of carved polychrome 

decorations and the presence of the Feists icons.
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 Ușile împărătești sunt parte integrantă a 

acestui ansamblu. Canaturile ușilor sunt formate 

din panouri de lemn ajurate și cu relief jos. Forma 

acestora este dată de o margine albă care în 

partea superioară formează o curbă barocă cu 

volute în partea centrală. Vrejuri vegetale policro-

me, a căror cromatică alternează între alb, verde, 

roșu și auriu, înconjoară șase medalioane cu 

reprezentările celor patru evangheliști și scena 

Bunavestire, amplasată în poziție centrală. Moti-

vele reliefate recurente sunt strugurii și florile, 

care acoperă și stinghia centrală, de forma unui 

cilindru gol pe interior. Pictura, similară cu cea a 

întregului ansamblu, este realizată într-un stil 

occidentalizat dat de compozițiile dinamice și 

umanizarea personajelor. 

 The royal doors are an integral part of 

this ensemble. The leafs are made of wooden 

panels decorated in fretwork and low relief 

technique. Their shape is given by a white border, 

which at the top forms a baroque curve with 

volutes in the central part. The polychrome 

vegetal vines, alternating chromatically between 

white, green, red and gold, surrounds six medal-

lions with the representations of the Four Evange-

lists and the Annunciation scene, located in the 

center. The recurrent motifs are grapes and 

flowers, which also cover the central slat, shaped 

as a hollow on the inside cylinder. The painting, 

similar to that of the whole ensemble, is done in a 

Westernized style given by the dynamic compo-

sitions and the humanization of the characters.
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Biserica din Gârbău se află pe un loc înalt 

în mijlocul cimitirului satului. Planul rectangular 

este prelungit la est cu o absidă poligonală 

decroșată. La vest a existat o încăpere pătrată de 

zidărie adăugată ulterior, care a fost recent 

înlăturată. Acoperișul cu învelitoare de țiglă este 

coborât deasupra absidei altarului. Deasupra 

pronaosului se ridică un turn în forma de bază de 

piramidă cu un coif piramidal scund. Consolele 

care susțin acoperișul au grinzile tăiate în curbe 

ornamentale. În interior, pronaosul tăvănit este 

separat de naos printr-un perete cu două deschi-

deri mari cu colonete, situate de o parte și de alta a 

intrării. Naosul boltit prezintă un cafas în partea 

vestică, susținut de stâpli sculptați. Pictura 

interioară nu se păstrează, întreaga suprafață fiind 

acoperită cu vopsea albă și albastră.

The church in Gârbău is built on a high 

place in the middle of the village's cemetery. The 

rectangular plan is prolonged to the east with a 

polygonal recessed apse. To the west, there was a 

later added square masonry room, which was 

recently removed. The tiled roof is lowered above 

the altar's apse. Over the narthex, a truncated 

pyramid-shaped tower rises, having a short 

pyramidal helmet. The corbels that support the 

roof have the beams cut into ornamental curves. 

Inside, the ceilinged narthex is separated from the 

nave by a wall that has two large apertures with 

columns on both sides of the entrance. The 

vaulted nave features a choir on the western side, 

that is supported by sculpted pillars. The interior 

painting is not preserved, the entire surface being 

covered with white and blue paint.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Gârbău (sec. XIX)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Gârbău (19  century)
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Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Gârbău Dejului (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Gârbău Dejului (18  century)

Construită din bârne groase de stejar de 

către meșterul Mihai și refăcută de Nicoară, 

biserica din Gârbău Dejului are un plan mai rar 

întâlnit, naosul dreptunghiular fiind prins între 

două încăperi poligonale. Turnul este scund, cu 

galerie deschisă și parapet în rezalit, iar coiful său 

pornește de la o bază octogonală luând o formă 

conică înspre vârf. Decorația sculptată este 

concentrată pe portalele de intrare care abundă în 

crestături specifice artei populare și pe meșter-

grinda care prezintă o alternare a motivului 

rozetei solare cu cel al funiei răsucite. Pictura 

interioară care datează de la sfârșitul secolului al 

XVIII-lea se distinge prin organizarea atipică a 

programului iconografic, folosind medalioane 

circulare, atât pentru portrete, cât și pentru 

scenele narative. Scrisul și desenul dovedesc 

stângăcia artistului, însă ansamblul transmite 

mesajul dorit într-o notă veselă, dată de paleta 

cromatică folosită. 

Built from thick oak beams by carpenter 

Mihai and rebuilt later on by Nicoară, the church 

in Gârbău Dejului has a rarely encountered plan, 

the rectangular nave being caught between two 

polygonal rooms. The tower is short, with an open 

gallery and a parapet, and its helmet starts from 

an octagonal base taking a conical shape towards 

the top. The carved decoration is concentrated on 

the entrance portals that abound in carving 

specific to the folk art. The crossbeam has alter-

nating rosette and twisted rope motifs done in low 

relief technique. The interior painting dating from 
ththe end of the 18  century is distinguished by the 

atypical iconographic program. It uses circular 

medallions for both portraits and narrative 

scenes. Writing and drawing prove the artist's 

unhandiness, but the ensemble delivers the 

message in a cheerful note given by the color 

palette.
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Biserica din Lacu, construită după planul 

dreptunghiular cu absida poligonală decroșată, 

are intrarea pe latura nordică și o încăpere 

adăugată ulterior cu rol de proscomidie. În fața 

intrării are un pridvor deschis cu stâlpi simpli. 

Turnul este subțire și are un coif conic cu poalele 

răsfrânte. Acoperișul se sprijină pe console 

formate de prelungirea bârnelor folosite la 

construcție, tăiate în trepte. Portalul de intrare cu 

contrafișe se remarcă prin inciziile decorative care 

folosesc motivul rozetei solare și al crucii. Tot aici 

apar și inscripții importante istoric, precum anul 

construcției, 1759, scris cu caractere chirilice 

neregulate, însă pitorești. Ancadramentul intrării 

în naos preia unele elemente decorative sculptate 

de la portalul exterior, însă este mai puțin 

ornamentat. Pictura interioară a fost realizată la 

începutul secolului al XX-lea, iar cea inițială nu se 

mai păstrează. 

The church in Lacu, built on the rectan-

gular plan with the polygonal recessed apse, has 

its entrance on the northern side and a later 

added room as a proskomedia. In front of the 

entrance there is an open porch with simple 

pillars. The tower is thin and it has a conical helmet 

with swept eaves. The roof rests on corbels made 

of the extension of the beams used in the 

construction, cut in steps. The entrance portal 

with braces is remarkable for decorative  incisions 

that use the solar rosette and the cross motifs. It 

also contains historically important inscriptions, 

such as the year of construction, 1759, written in 

irregular, but picturesque Cyrillic alphabet. The 

frame of the entrance to the nave repeats some of 

the decorative elements sculpted from the exte-

rior portal, but it is less ornamented. The interior 
thpainting was made at the beginning of the 20  

century, and the initial one no longer being 

preserved.

Biserica de lemn Sfânta Paraschiva din Lacu (1771)

The Saint Paraschiva wooden church in Lacu (1771)
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Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Livada (1842-1846)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Livada (1842-1846)

Biserica din Livada este construită după 

planul convențional, alcătuit din pronaos și naos 

dreptunghiular și continuat la est prin absida 

poligonală decroșată a altarului. Pe latura vestică, 

în dreptul intrării se găsește un pridvor cu stâlpi 

simpli și parapet.  În partea vestică se ridică turnul 

a cărui specificitate este dată de suprapunerea a 

două etaje cu galerie deschisă de arcade și a două 

poale de acoperiș. Exteriorul este tencuit și văruit 

în totalitate, iar interiorul păstrează pictură 

realizată la 1859 de Ioan Cuc din Lupșa doar în 

altar și pe iconostas. Pe iconostas apar într-o 

succesiune pe orizontală registrul Deisis, meda-

lioanele cu prooroci și scena Răstignirii, iar pe 

pereții altarului sunt reprezentați Sfinții Părinți. 

Ușile împărătești sunt alcătuite din panouri de 

lemn masive și întregi. Pe verso apare o inscripție 

în pensulă care se încheie cu datarea picturii.

The church in Livada is built using the 

conventional plan, made up of the rectangular 

narthex and nave, and continued to the east 

through the polygonal recessed sanctuary apse. 

On the west side, before the entrance there is a 

porch with simple pillars and parapet. On its west 

side stands the tower that has its specificity given 

by the superimposed two floors with open gal-

leries of arches and roof eaves. The exterior is fully 

plastered and whitewashed, and the interior 

preserves the wall paintings made in 1859 by Ioan 

Cuc from Lupșa, just in the altar and on the 

iconostasis. On the iconostasis, the Deisis register, 

the medallions of the Prophets and the Crucifixion 

scene appear in a horizontal sequence, and on the 

altar walls the Holy Fathers are depicted. The royal 

doors are made of full and massive wooden 

panels. A brush inscription on the reverse ends 

with the date of the painting.
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Biserica din Măgura Ierii este compusă 

din pronaos și naos dreptunghiulare și absidă 

poligonală decroșată. Pe fațada sudică, a fost 

adăugat ulterior pridvorul cu stâlpi și parapet, iar 

mai târziu întreaga biserică a fost îmbrăcată în 

tencuială pe exterior. Turnul-clopotniță se ridică 

deasupra coamei acoperișului și are o galerie 

deschisă cu parapet din scânduri traforate. Pictura 

din interior a fost acoperită cu var în pronaos, însă 

se păstrează înnegrită în naos și altar. Se presu-

pune că în cele două încăperi au lucrat artiști 

diferiți la distanță de jumătate de secol, însă ambii 

sunt anonimi. Reprezentările iconografice cuprind 

teme precum Sfinții Militari, Patimile Lui Iisus și 

medalioane cu Sfânta Treime și Fecioara Maria, 

separate de benzi decorative. Stilistic se remarcă 

afinitatea pentru pictura post-bizantină și cea 

brâncovenească, dar în decorație se observă 

influența mediului rural în care a fost produsă 

lucrarea.

The church in Măgura Ierii consists of a 

rectangular narthex and nave and a polygonal 

recessed apse. On the southern facade, the porch 

with pillars and parapet was later added, and 

afterwards, the entire church was covered in 

plaster on the outside. The bell tower rises above 

the roof's ridge and has an open gallery with the 

parapet composed of fretted planks. The interior 

painting was whitewashed in the narthex, but it is 

kept, though darkened, in the nave and sanctuary. 

It is supposed that in the two rooms different 

artists worked, half a century apart, but both are 

anonymous. The iconographic representations 

include themes such as the Military Saints, Jesus' 

Passions and medallions with the Holy Trinity and 

the Virgin Mary, separated by decorative strips. 

Stilistically, the affinity for the post-Byzantine and 

Brâncovenesc style paintings is noticeable, but 

the decoration shows the influence of the rural 

environment in which this artwork was produced.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

din Măgura Ierii (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Măgura Ierii (18  century)
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Biserica din Muncel este un edificiu de 

dimensiuni modeste construit după plan dreptun-

ghiular cu o absidă poligonală decroșată în 

prelungire la est. Deasupra pronaosului se găsește 

turnul cu galerie deschisă, parapet și coif conic, 

care străpunge acoperișul cu pantă mare. Intrarea 

în biserică se face printr-un portal frumos decorat 

cu crestături care îmbracă benzi și cruci profilate, 

același model repetându-se și la trecerea din 

pronaos în naos. Iconostasul prezintă relief 

sculptat care marchează brâul median folosind 

motivul funiei răsucite. Interiorul a fost pictat la 

1792 de către Popa Alexandru Zugravul, iar dintre 

scenele reprezentate se numără: Cain și Abel, 

Păcatul Originar, Sfântul Ilie în carul de foc pe 

timpanul vestic al naosului, Ciclul Hristologic în 

bolta naosului și cei patru evangheliști în bolta 

absidei.

The church in Muncel is a modest edifice 

built following a rectangular plan with a polygonal 

recessed apse, as a prolongation to the east. 

Above the narthex there is a tower with an open 

gallery, parapet and a conical helmet, which 

pierces the steep roof. Entering the church one 

goes through a beautiful portal decorated with 

carving that cover profiled stripes and crosses, the 

same pattern being repeated on the portal 

between the narthex and the nave. The iconos-

tasis features sculpted relief that marks the 

median girdle using the twisted rope motif. The 

interior was painted in 1792 by Popa Alexandru 

Zugravu, and the scenes depicted include: Cain 

and Abel, the Original Sin, Saint Elijah in the fire 

cart on the nave's western tympanum, the 

Christologic Cycle in the vault, and the four 

evangelists in the apse's vault.

Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Muncel (1700)

The Saint Nicholas wooden church in Muncel (1700)
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Biserica provenită din satul Sava, deși 

poartă data 1803 incizată pe portalul intrării, a fost 

construită, conform istoriei locale, în 1774 la 

Așchileu Mic. A fost mutată din locația sa originală 

la 1796, iar în 2009, datorită stării sale avansate de 

deteriorare, s-a decis relocarea sa în Complexul 

Muzeal „Andrei Bojor” din Mureșenii de Câmpie. 

Construită din bârne de brad, esența de stejar 

fiind folosită doar pentru iconostas, biserica se 

desfășoară pe un plan elongat, ambele încăperi 

din capetele axului fiind poligonale. Un pridvor cu 

stâlpi și parapet protejează întreaga latură sudică. 

Turnul cu galerie deschisă și un singur arc pe latură 

a fost refăcut cu ocazia ultimei strămutări și are o 

siluetă subțire. Portalul de intrare, a cărui 

contrafișe formează un arc în plin cintru, este 

frumos crestat cu modele tradiționale în relief. 

Pictura interioară, realizată în două etape, mai 

întâi de către Dionisie Iuga de la Nicula, iar apoi 

refăcută la 1879 de către Cheresteș Ioan, se mai 

păstrează în mică măsură. Pe pereții pronaosului 

The church in Sava, although bearing the 

date of 1803 incised on the entrance portal, was 

built, according to local history, in 1774 in Așchileu 

Mic. It was moved from its original location in 

1796, and in 2009, due to its advanced state of 

deterioration, it was decided to relocate it to the 

”Andrei Bojor” Museum Complex in Mureşenii de 

Câmpie. Built from fir beams, oak being used only 

for the iconostasis, the church follows an 

elongated plane, with both the rooms at the ends 

of the shaft being polygonal. A porch with pillars 

and a parapet protects the entire southern side. 

The tower with an open gallery and a single arch 

on each side was rebuilt on the last shift and has a 

thin silhouette. The entrance portal, with braces 

that form a round arch, is beautifully carved with 

traditional relief patterns. The interior painting, 

made in two stages, first by Dionisie Iuga of Nicula, 

and then repainted in 1879 by Cheresteş Ioan, is 

preserved to a small extent. On the walls of the 

narthex, one can observe, on a strong blue 

Biserica de lemn Sfânta Paraschiva din Mureșenii de Câmpie (Sava) (1803)

The Saint Paraschiva wooden church in Mureșenii de Câmpie (Sava) (1803)
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se pot vedea, pe fond albastru puternic și cu 

inscripții în litere latine, reprezentări ale Pildei 

Fecioarelor și ale Sfintelor Mironosițe.

 

 În interiorul bisericii, fără a fi montate în 

iconostas, se păstrează uși împărătești din 1740, 

dar repictate în secolul al XIX-lea. Canaturile sunt 

alcătuite din câte un blat întreg cu tăblii delimitate 

de baghete subțiri în torsade. Partea superioară, cu 

marginea tăiată în două curbe succesive, cuprinde 

scena Buneivestiri, iar în cele patru chenare de pe 

partea dreptunghiulară a canaturilor apar portre-

tele celor patru evangheliști. Pe traversa dintre 

tăbliile dreptunghiulare, slab lizibilă datorită 

spălărilor repetate, pe un fond alb, se găsește o 

inscripție cu litere chirilice care se încheie cu 

datarea.  

background and with inscriptions in Latin letters, 

the representations of the Parable of the Virgins 

and of the Holy Myrrhbearers.

 Inside the church, without being mount-

ed in the iconostasis, royal doors from 1740 are 
thpreserved, but they are repainted in the 19  

century. The leafs are made up of full wooden tops 

with thin slat shaped as torsades. The upper part, 

with the rim cut in two successive curves, includes 

the Annunciation scene, and portraits of the four 

evangelists on the rectangular part. On the 

crossbeam between the rectangular frames, 

faded due to repeated washings, there is an 

inscription in Cyrillic letters, on a white back-

ground, ending with the dating.
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Construită din bârne de stejar în 1720 de 

către Ghiran Ioan și fiul său, edificiul a suferit o 

serie de modificări în vederea adaptării acestuia la 

nevoile comunității. Planul inițial, rectangular cu 

absidă poligonală decroșată, a fost prelungit la 

1860 pentru a mări naosul. Intrarea protejată de 

pridvorul de pe latura sudică a fost mutată pe cea 

vestică fiind acoperită cu un portic alipit corpului 

central. Turnul este masiv și prezintă o galerie 

deschisă, parapet în rezalit și turnulețe fială la 

baza coifului. Prima încăpere, tăvănită, are două 

ferestre spre naos, care prezintă un cafas în prima 

jumătate. Pictura care se păstrează în partea 

vestică a bolții, cea veche, folosește culorile roșu, 

verde și albastru într-o realizare cu tendințe de 

occidentalizare, pregnant grafică și cu sensibilitate 

artistică. Partea estică a bolții, iconostasul și 

altarul au fost repictate la 1890 de Dionisie Iuga de 

la Nicula. 

Built from oak beams in 1720 by Ghiran 

Ioan and his son, the edifice underwent a series of 

modifications to adapt it to the needs of the 

community. The initial plan, rectangular with a 

polygonal apse, was extended to 1860 to increase 

the nave. The entrance, protected by the porch on 

the southern side, was moved to the western side, 

and in front of it a portico was attached to the 

central body of the church. The tower is massive 

and features an open gallery, a parapet and four 

turrets at the base of the roof. The first room is 

ceilinged and has two openings on eachside of the 

entrance towards the nave, which features a choir 

in its first half. The paintings, which are preserved in 

the western part of the old vault, use red, green 

and blue, while the whole artwork proves Western-

style tendencies, graphic artistry and sensitivity. 

The eastern part of the vault, iconostasis and altar 

were repainted in 1890 by Dionisie Iuga of Nicula.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Nadășu (1720)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Nadășu (1720)
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Biserica din Năsal este construită din 

grinzi subțiri de stejar, care formează planul 

rectangular al naosului și al pronaosului, 

continuându-se spre est cu absida poligonală a 

altarului. În partea vestică, o încăpere plasată în 

unghi față de ax, construită din grinzi verticale, a 

fost adăugată într-o etapă mai târzie de construc-

ție. Turnul, plasat în partea vestică a acoperișului 

unitar, este înalt, prezintă galerie cu parapet și are 

un coif piramidal. Interiorul este mai luminos 

decât în alte biserici de lemn datorită geamurilor 

relativ mari și dese. Pictura pereților dă dovadă de 

echilibru și tinde spre tradiția post-bizantină, deși 

a fost realizată relativ târziu, la 1808. O reprezen-

tare iconografică interesantă este cea a Sfintei 

Treimi, ca un chip cu trei fețe, care se găsește în 

altar. Pe lângă tablourile extinse și elaborate care 

acoperă bolta altarului, o realizare remarcabilă se 

observă în cazul iconostasului. Acesta este de tipul 

celor cu deschidere în partea superioară și are 

icoane prăznicare, colonete adosate și rame cu 

The church in Năsal is made of thin oak 

beams, which form the rectangular plan of the 

nave and the narthex, continuing to the east with 

the polygonal recessed apse of the sanctuary. In 

the western part, a room positioned in angle to the 

axis, built of vertical beams, was added at a later 

stage of construction. The tower, located on the 

western side of the unitary roof, is tall, has an open 

gallery with a parapet and a pyramidal roof. The 

interior is brighter compared to other wooden 

churches because of the relatively large and 

frequent windows. The wall paintings are balanced 

and tends towards the post-Byzantine tradition, 

although they were made quite late, in 1808. An 

interesting iconographic representation is that of 

the Holy Trinity, as a three-faced figure, which is 

found in the sanctuary. Besides the extensive and 

elaborate paintings covering the apse's vault, a 

remarkable artistic achievement is observed in the 

case of the iconostasis. Being of the type with the 

opening in the upper part, it has movable icons, 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Năsal (1804-1808)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Năsal (1804-1808)
CJ-II-m-B-07721
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relief în motive vegetale care încadrează icoanele 

împărătești. Întregul ansamblu pictural este modi-

ficat estetic de o repictare care a avut loc în 1999.

 Ușile împărătești, montate în deschiderea 

centrală a iconostasului, fac parte din seria obiecte 

mobile amplasate pe peretele separator dintre 

naos și altar. Panourile care compun canaturile sunt 

traforate, având goluri pe suprafețe mari. Patru 

medalioane cu reprezentări în pictură a celor patru 

evangheliști sunt înlănțuite de vrejuri vegetale 

realizate în relief jos, iar în partea superioară apare 

acvila bicefală cu șarpele în cioc și sabia în gheare. 

Dintre motivele recurente se numără strugurii și 

florile, însă vrejul simplificat face ca întreaga piesă 

să apară ca o sintetizare a modelului ușilor împără-

tești ajurate. 

engaged colonnettes and frames adorned with 

relief using vegetal motifs surrounding the Royal 

Icons. The whole pictorial ensemble is aestheti-

cally modified by a repainting from 1999.

 The royal doors, which are mounted in the 

central opening of the iconostasis, are part of the 

series of movable objects placed on the dividing 

wall between the nave and the sanctuary. The 

panels that make up the leafs are fretted, with large 

empty spaces. Four medallions with painted 

iconographic representations of the Four Evange-

lists are chained together by vines of vegetation 

made in low relief. In the upper part there is the 

bicephalous eagle with the snake in its beak and 

the sword in its claws. Among the recurring motifs 

there are grapes and flowers, but the simplified 

vine makes the whole piece seem to be a synthesis 

of the openwork type of royal doors.
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Biserica de lemn din incinta Mănăstirii 

Nicula a avut un traseu interesant fiind construită 

în satul Goștila, Sălaj, mutată la Țop (acum 

Pădureni, lângă Gherla) după 1810, mutată din 

nou la Năsal Fânețe în 1935, iar apoi adusă pe 

amplasarea actuală la 1974, după ce fosta 

bisericuță a mănăstirii a ars. Edificiul este de mici 

dimesiuni, cu un pronaos poligonal urmat de un 

naos dreptunghiular și de o absidă poligonală 

decroșată. Acoperișul este unitar, iar turnul scund, 

are galerie deschisă și coiful octogonal. Portalul de 

intrare este bogat în decorațiuni cioplite, care se 

repetă și pe portalul dintre pronaos și naos. 

Interiorul nu mai păstrează pictura parietală 

datorită strămutărilor repetate, însă pereții sunt 

folosiți pentru a expune o parte din colecția de 

icoane a mănăstirii.

 

 În cele două intrări spre absida altarului 

sunt montate două perechi de uși împărătești care 

nu provin din acest edificiu. Cele din stânga au 

The wooden church in Nicula Monastery 

had an interesting path being built in the village of 

Goştila, Sălaj, moved to Țop (now Pădureni, near 

Gherla) after 1810, moved again to Năsal Făneţe 

in 1935 and then brought to its current location in 

1974, after the former church of the monastery 

burned down. The edifice is of small dimensions, 

with a polygon narthex followed by a rectangular 

nave and a polygonal recessed sanctuary apse. 

The roof is unitary, while the short tower has an 

open gallery and an octagonal helmet. The 

entrance portal is rich in carved decorations, 

repeated on the portal between the narthex and 

the nave. The interior does not preserve parietal 

painting due to the repeated displacements, but 

the walls are used to exhibit some of the 

monastery's collection of icons.

 In the two entrances towards the Sanctu-

ary two pairs of royal doors, that do not belong to 

this edifice, are mounted. The ones on the left 

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Nicula (1650)

The Dormition of Virgin Mary wooden church in Nicula (1650)
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canaturile alcătuite din panouri întregi cu relief jos 

și policromat. Marginea superioară are o formă 

curbă și se termină cu o volută spre centru. 

Relieful pe fețele panourilor are aspectul unor 

vrejuri vegetale îmbelșugate, iar stinghia centrală 

ia forma unei împletituri. Pictura este limitată la 

șase medalioane ovale mici în care este reprezen-

tată Bunavestire și cei patru evangheliști. A doua 

pereche de uși, cea din dreapta, folosește de 

asemenea panouri întregi, de formă dreptun-

ghiulară, pentru canaturi, însă tehnica decorativă 

predominantă este pictura. Baghete profilate care 

delimitează tăbliile sunt singurele elemente 

reliefate, ramele ovele baroce care delimitează 

reprezentările evangheliștilor fiind reprezentate 

prin pictură.

have the leafs made up of full panels with 

polychrome low relief. The upper edge is cut in a 

curved shape and ends up with a volute toward 

the center. The relief on the front of the panels has 

the appearance of abundant vegetation, and the 

central slat takes the form of a braid. The painting 

is limited to six small oval medallions in which the 

Annunciation scene and the Four Evangelists are 

depicted. The second pair of doors, the one on the 

right, also uses whole rectangular panels for the 

leafs, but the prevailing decorative technique is 

painting. The profiled slats that delineate the 

panels are the only embossed elements, the oval 

baroque frames around the evangelists being 

done in painting.
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Biserica din Nima are un plan dreptun-

ghiular cu o absidă decroșată la est. În partea 

vestică, turnul scund este alipit clădirii, fiind 

construit recent. Pe exterior, pereții sunt tencuiți 

și zugrăviți, iar acoperișul este învelit în tablă. 

Intrare este pe latura nordică și permite accesul în 

pronaosul tăvănit. Naosul este boltit și are un cor 

adăugat ulterior pe peretele său vestic. Absida 

altarului este acoperită în prima parte cu o boltă 

semicilindrică și în a doua cu o semicupolă. Pictura 

din interior este atribuită Aureliei Iuga de la 

Nicula. Medalioane mari pe fond albastru se 

păstrează pe bolți. Iconostasul are registrul Deisis 

format dintr-o friză pictată atașată peretelui 

separator, având ramele profilate. Elemente 

reliefate aplicate se găsesc și în partea inferioară, 

având rolul de a marca intrările în absidă. 

Canaturile ușilor se află într-o stare de degradare 

foarte avansată.

The church in Nima has a rectangular 

plan with a recessed apse to the east. In the west, 

the tower is attached to the building, being 

recently built. On the outside, the walls are 

plastered and painted, and the roof is wrapped in 

blackboard. The entrance is on the northern side 

and allows access to the ceilinged narthex. The 

nave is vaulted and has a choir, that was added 

later to its western wall. The sanctuary apse is 

covered in the first part with a barrel vault and in 

the second with a half dome. The interior painting 

is attributed to Aurelia Iuga from Nicula. Large 

medallions on a blue background are kept on the 

vaults. The iconostasis has a Deisis tier consisting 

of a painted frieze attached to the separating wall, 

having profiled frames. Bolded elements are also 

found in its lower part, being used to mark the 

entrances to the apse. The door leafs are in a very 

advanced state of degradation.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Nima (1774)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Nima (1774)
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Biserica din Ocolișel, deși de dată mai 

târzie decât alte biserici de lemn din zonă, 

păstrează tehnica de contrucție și planimetria 

specifică, înlocuind un edificiu mai vechi ars în 

1848. Edificiul este de mari dimensiuni, construit 

din bârne de lemn mai subțiri, cu un plan 

dreptunghiular la care este adăugată o absidă 

poligonală decroșată. Un pridvor cu stâlpi simpli și 

parapet, aflat pe latura sudică protejează intrarea, 

care a fost mutată de pe peretele pronaosului pe 

cel al naosului. Turnul are poală dublă și galerie 

deschisă cu parapet. Pictura interioară a fost 

realizată în 1878 de către Maer Darie Zugrav din 

Valea Ierii. Gama cromatică vie, alături de re-

prezentările naive și decorul floral, oferă o 

imaginea autentică a simțului estetic al vremii și al 

conștiinței colective a comunității.

The church in Ocolişel, although newer 

than other wooden churches in the area, follows 

the traditional construction technique and 

specific layout, replacing an older edifice that 

burned down in 1848. This building is large, made 

of thin wooden beams, and has a rectangular plan 

to which a polygonal apse is added. A porch with 

simple pillars and a parapet, located on the 

southern side, protects the entrance, which has 

been moved from the narthex's wall to that of the 

nave. The tower has a double eave and a gallery 

with a parapet. The interior painting was made in 

1878 by Maer Darie Zugrav from Valea Ierii. The 

vibrant color range, alongside the naive rep-

resentations and floral decor, provide an au-

thentic image of the aesthetic sense at the time 

and of the community's collective conscience.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ocolișel (1852)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Ocolișel (1852)
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Biserica din Osoi folosește planimetria 

specifică în zonă, fiind formată din pronaosul și 

naosul dreptunghiulare și absida poligonală 

decroșată a altarului. Turnul, care se ridică 

deasupra pronaosului, are o galerie deschisă cu 

câte patru arcuri pe fiecare latură și un parapet de 

scândură. Coiful acoperișului este înalt și subțire, 

având poalele răsfrânte. Intrarea în edificiu se 

găsește pe peretele sudic al pronaosului. Peretele 

dintre pronaos și naos are două deschideri tăiate, 

într-o etapă ulterioră construcției, de o parte și de 

alta a intrării. Bolta semicilindrică a naosului se 

dezvoltă direct de pe cosoroabe și este asigurată 

de un tirant care străpunge bazele bolții. 

Iconostasul este de tipul celor cu deschidere în 

partea superioară ca urmare a sistemului de 

racordare a bolții mai joase a absidei la cea a 

naosului. Interiorul a fost pictat în 1821 de către 

Ioan Perșe din Elciu. Pictura se păstrează pe zonele 

mai înalte, iar imaginile dominate cromatic de 

albastru și roșu prezintă scene din viața lui Iisus și 

The church in Osoi uses the specific 

planimetry for this area, which consists of a 

rectangular narthex and nave and a polygonal 

recessed sanctuary apse. The tower, which rises 

above the narthex, has an open gallery with four 

arches on each side and a plank parapet. The 

helmet of the roof is tall and thin, with swept 

eaves. The entrance of this edifice is on the 

southern wall of the narthex. The wall between 

the narthex and the nave has two openings cut, at 

a later stage of construction, on both sides of the 

entrance. The semicylindrical vault of the nave 

develops directly from the wall plates and is 

secured by a tie beam that pierces the bases of the 

vault. The iconostasis is of the type with an upper 

opening as a result of the system used to connect 

the nave's vault to the apse's lower one. The 

interior was painted in 1821 by Ioan Perşe of Elciu. 

The painting is preserved in the higher areas, and 

is chromatically dominated by blue and red 

depicting scenes from the Life of Jesus and the Old 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Osoi (1800)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Osoi (1800)
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Testament, framed by beautiful and elaborate 

decorative girdles.

The royal doors, mounted in the central 

opening of the iconostasis, are atypical. Being 

made up of two wooden tops with geometrically 

cut openings, they are flat, without carved relief. 

The applied wooden slats are the only profiled 

elements and are designed to delimit a rectan-

gular panel from the upper part where the 

openwork is concentrated. Unlike in the case of 

other royal doors, that have the decoration, either 

all carved or all painted, for this piece, both 

techniques have been used. From an iconographic 

point of view, only the portraits of two characters 

can be recognized, as the painting is preserved to 

a small extent.

din Vechiul Testament încadrate de frumoase și 

elaborate brâuri decorative.

Ușile împărătești, montate în deschi-

derea centrală a iconostasului, sunt atipice. Fiind 

alcătuite din două panouri de lemn traforate cu 

goluri tăiate geometric, au suprafața plană, fără 

relief. Stinghia centrală și baghetele aplicate sunt 

singurele elemente profilate și au rolul de a 

delimita câte o tăblie dreptunghiulară de partea 

superioară unde este concentrat ajurul. Spre 

deosebire de alte uși împărătești care au decora-

ția, fie toată sculptată, fie toată pictată, pentru 

aceste piese au fost folosite ambele tehnici. 

Iconografic, se pot recunoaște doar portretele a 

două personaje, deoarece pictura se mai păs-

trează într-o mică măsură.
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Biserica din Pădureni este construită din 

bârne de stejar îmbinate, formând un plan 

dreptunghiular cu absidă poligonală decroșată. La 

acesta este adăugat, pe toată lungimea laturii 

sudice, un pridvor cu parapet traforat. Turnul-

clopotniță e subțire și are un coif hexagonal. 

Decorul sculptat este concentrat pe ancadra-

mentele intrărilor, dar se observă tăieturi și 

crestături frumoase pe contrafișele arcadelor 

pridvorului. O lucrare deosebită prin detaliile pe 

care le prezintă se observă în cazul brâului sculptat 

sub formă de funie răsucită, care înconjoară 

biserica. Acesta este ritmat pe alocuri de rozete 

solare și de cruci elaborate. Aceleași motive se 

repetă și pe portalul de intrare în cimitir care este 

datat printr-o incizie care indică anul 1743. Pictura 

care acoperă interiorul bisericii a fost realizată la 

1793 de către zugravul Vasile Popovici, însă partea 

care se păstrează se află într-o stare de conservare 

precară.

he church in Pădureni is made of Tjoined oak beams, that form a 

rectangular plan with a polygonal recessed apse. 

To this, along the entire length of the southern 

side, a porch with a fretted parapet is added. The 

belfry is thin and has a hexagonal helmet. The 

carved decoration is focused on the entrances, 

but there are also beautiful cuts and notches on 

the braces of the porch's arches. A piece of 

woodwork, outstanding through its details, is 

observed in the case of the girdle, sculpted in the 

shape of a twisted rope, that surrounds the 

church. Elaborate solar rosettes and crosses are 

placed rhythmically on it. The same motifs are 

repeated to the entrance portal of the cemetery, 

which is dated by an incision indicating 1743. The 

painting covering the inside of the church was 

made in 1793 by the painter Vasile Popovici, but 

the part that is still preserved is in a poor state of 

conservation.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Pădureni (1730)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Pădureni (1730)
CJ-II-m-B-07732
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 Biserica a fost construită din lemn de 

stejar pe un loc înalt în cimitirul satului. Planul este 

dat de pronaosul și naosul dreptunghiulare, la care 

se adaugă absida poligonală a altarului cu pereții 

retrași. Pridvorul de pe latura sudică a apărut doar 

în secolul al XIX-lea și prezintă stâlpi sculptați și 

modele traforate în parapet. Turnul are partea 

superioară proeminentă, iar la baza acoperișului 

se găsesc patru turnulețe decorative îmbrăcate în 

șindrilă. Portalul de intrare are o decorație 

sculptată echilibrată, care constă în câte o rozetă 

solară la baza ușciorilor de unde pornesc trei șiruri 

de frânghii răsucite încununate de o cruce. 

Interiorul bisericii în partea inferioră este placat, 

însă părțile superioare păstrează pictura zugra-

vilor Dimitrie Ispas, Ștefan și Ioan din 1809. 

Reprezentările cu tendințe post-bizantine ale 

iconostasului se disting de cele de factură 

populară care alcătuiesc majoritatea ansamblului, 

fiind probabil opera unui alt zugrav.

 The church was built of oak wood in a 

high place in the village cemetery. The plan is given 

by the rectangular narthex and nave, to which the 

polygonal sanctuary apse with recessed walls is 

added. The porch on the southern side appeared 
thonly in the 19  century and features carved pillars 

and a fretted parapet. The tower has a prominent 

upper part, and at the base of the roof there are 

four decorative towers covered in shingle. The 

entrance portal has a balanced carved decoration, 

consisting of solar rosettes at the base of the 

jambs, from which three rows of twisted ropes 

start, all the ensemble being crowned by a cross. 

Inside the church, the lower part is planked, but 

the upper parts still keep the paintings of the 

painters Dimitrie Ispas, Ștefan and Ioan from 

1809. The post-Byzantine representations on the 

iconostasis differ from the folk-styled ones that 

make up the majority of the ensemble, probably 

being the work of another painter.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Păniceni (1730)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Păniceni (1730)
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 The royal doors are mounted in the right-

hand opening of the iconostasis. Composed of a 

wooden top, the leafs are flat and are decoratively 

cut at the top. The leafs' closing line is covered by 

the semi-cylindrical central slat ending at the top 

with a cross. Painting plays the most important 

part in the artistic expression of this ensemble, 

covering the entire surface of the support. The 

representation of the Annunciation scene spreads 

on both leafs, and the drawing and composition 

done in the post-Byzantine style, make the work 

seem to belong to a consecrated artist. The colors 

used are red-orange, blue-gray and ocher, and in 

the case of aureoles there are traces of poliment 

used to apply the metallic foil.

 Ușile împărătești sunt montate în deschi-

derea din dreapta a iconostasului. Alcătuite din 

câte un blat de lemn, canaturile nu prezintă relief 

și sunt tăiate decorativ în partea superioară. Linia 

de închidere a canaturilor este acoperită de 

stinghia centrală semi-cilindrică, care se termină 

în partea superioră cu o cruce. Pictura are rolul cel 

mai important în expresivitatea piesei, acoperind 

toată suprafață anterioară a suportului. Repre-

zentarea scenei Bunavestire se desfășoară sub 

forma unui tablou pe ambele canaturi, iar desenul 

și compoziția, tributare stilului post-bizantin, 

atribuie lucrarea unui artist consacrat. Culorile 

folosite sunt roșu-oranj, albastru-gri și ocru, iar în 

cazul aureolelor se observă urme de poliment 

folosit pentru aplicarea foiței metalice. 

ASTERCRIG



78

 Construită din lemn de stejar și datând 

conform unor cercetători încă din secolul al 

XVII-lea, biserica din Petrindu (județul Sălaj) a fost 

mutată în 1965 în Parcul Etnografic Național 

„Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Edificiul a fost 

ridicat pe un plan dreptunghiular cu absidă 

poligonală decroșată la est și cu un pridvor cu 

stâlpi pe latura sudică. Acoperișul este coborât 

peste altar, iar turnul este evidențiat prin masivi-

tatea sa și prin cele patru turnulețe decorative de 

la baza coifului. Portalul de intrare are o decorație 

reliefată modestă, purtând două rozete la bază și 

benzi cu motive geometrice pe ușciori. Această 

schemă compozițională se repetă și pe arcadele 

pridvorului. În interior se remarcă ansamblul de 

pictură murală realizat de către Dimitrie Ispas 

zugravul din Gilău, la 1835. Pictura se distinge prin 

continuitatea stilistică și atmosfera sărbătorească 

pe care o oferă spațiului interior. Elemente purtă-

toare de pictură, realizate într-o manieră aparte, 

 Built of oak wood and dating back to the 
th17  century, according to some specialists, the 

church in Petrindu (Sălaj county) was moved to 

the ”Romulus Vuia” National Ethnographic Park in 

Cluj-Napoca in 1965. The edifice was erected on a 

rectangular plan with a polygonal recessed apse 

to the east and a porch with pillars on the 

southern side. The roof is lowered over the 

sanctuary, and the tower is highlighted by its 

grandness and by the four decorative turrets at 

the base of the helmet. The entrance portal shows 

a modest carved deco-ration, having two rosettes 

at the base and stripes of geometric motifs on the 

jambs. This compo-sition is also repeated on the 

arches of the porch. Inside is the mural painting 

ensemble made by Dimitrie Ispas the painter from 

Gilău, in 1835. The painting is distinguished by its 

stylistic continuity and the festive atmosphere 

that it provides to the interior space. Painted 

elements, made in a peculiar way, are the doors of 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Petrindu (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Petrindu (18  century)

CJ-II-a-B-07461
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sunt ușile intrării în naos, compuse din două 

canaturi, care au reprezentări ale Sfinților 

Mucenici pe cele patru tăblii.

 Ușile împărătești, montate în intrarea 

centrală a iconostasului, au două canaturi înalte 

alcătuite din blaturi întregi de lemn, tăiate în curbe 

în partea superioară. Baghete late profilate sunt 

folosite pentru a demarca șase tăblii, care sunt 

pictate cu iconografia tradițională, anume, scena 

Bunavestire și cei patru evangheliști. Pictura a fost 

realizată de același autor ca în cazul celei murale, 

acesta semnându-se în chenarul inferior. Folosind 

o gamă cromatică restrânsă, roșu, verde și alb, 

zugravul recurge la o alternare decorativă a 

culorilor, tăbliile centrale având fondul roșu, iar 

celelalte, alb. Desenul, similar cu cel al picturii 

parietale, facilitează integrarea acestor piese în 

ansamblul decorativ al interiorului. 

the entrance into the nave, composed of two 

leafs, which hold representations of the Holy 

Martyrs, on their four panels.

 The royal doors, mounted in the central 

entrance of the iconostasis, have two tall leafs 

made of whole wooden boards, cut into curves at 

the top. Wide profiled wooden slats are used to 

demarcate six panels, which have de-pictions 

following the traditional iconography, namely the 

Annunciation scene and the Four Evangelists. This 

painting was made by the author of the one on the 

walls, the doors being signed in the lower frame. 

Using a narrow color range, composed of red, 

green, and white, the painter resorts to a deco-

rative color alternation, having the background of 

the central panels red and the others white. The 

drawing, similar to that of parietal painting, 

facilitates the integration of these pieces into the 

interior decorative ensemble.
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 Biserica din Pintic se află în stare de 

colaps, având acoperișul prăbușit în interior. 

Aceasta a fost constuită din bârne subțiri de lemn 

de brad pe un plan dreptunghiul cu absida altarului 

poligonală decroșată și pridvor pe latura vestică, 

cea cu intrarea. Turnul cu galerie închisă avea câte 

trei ferestre dreptunghiulare pe latură și un 

parapet cu romburi traforate. Interiorul a fost 

pictat de Eleazar Tokacs din Ocna Dej la 1827. 

Iconostasul era o realizare deosebită și atipică 

pentru o biserică de lemn, având trei intrări cu arce 

în acoladă, icoane mobile, colonete decorative 

sculptate între ele, brâuri orizontale cu motive 

sculptate și un crucifix cu patru molenii în 

coronament. În deschiderile spre altar se găseau 

uși împărătești și diaconești, primele fiind ajurate 

cu vrejuri vegetale și medalioane cu o iconografie 

netradițională.

 The church in Pintic is in a state of 

collapse, having the roof caved in inside. It was 

made of thin fir beams on a rectangular plan with a 

recessed polygonal sanctuary apse and a porch on 

the western side. The tower with a closed gallery 

had three rectangular windows on each side and a 

parapet with fretted diamonds. The interior was 

painted by Eleazar Tokacs from Ocna Dej in 1827. 

The iconostasis was a special and atypical 

achievement for a wooden church, having three 

entrances with ogee arches, mobile icons, 

decorative sculpted columns between them, 

horizontal girdles with carved motifs and a Crucifix 

with four icons (named molenii) as crowning. In the 

openings towards the sanctuary, there were royal 

and diaconal doors, first of which had fretwork 

with vegetal veins motifs and medallions with an 

unconventional iconography.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Pintic (1822-1825)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Pintic (1822-1825)
CJ-II-m-B-07735
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 Biserica din Pruneni, construită din lemn 

de stejar, are o planimetrie aparte, dată de absida 

trapezoidală a altarului care continuă la est planul 

dreptunghiular format de pronaos și naos. Pe 

latura sudică, unde se află intrarea, planul este 

completat de un pridvor cu stâlpi sculptați. Turnul, 

cu câte două arcade pe fiecare latură, este subțire, 

iar acoperișul conic formează un bulb înainte de 

poale. Decorație sculptată se observă doar la baza 

usciorilor portalului de intrare. Pictura obișnuia să 

îmbrace toate cele trei încăperi pe interior, dar 

starea sa de conservare este precară la momentul 

actual. Se pot distinge reprezentările fecioarelor 

în pronaos, medalioane cu Sfânta Treime în bolta 

naosului și Sfântul Nicolae pe pereții absidei. Pe 

peretele sudic al pronaosului apare o înfățișare 

imaginativă populară a morții. Pictura icono-

stasului este ștearsă aproape în întregime, dar un 

șir de icoane prăznicare separate de colonete 

sculptate este așezat pe arhitravă, pentru a o 

înlocui.

 The church in Pruneni, built of oak wood, 

has a special planimetry given by the trapezoidal 

sanctuary apse that continues to the east the 

rectangular plan formed by the narthex and the 

nave. On the southern side, where the entrance is 

located, the plan is completed by a porch with 

carved pillars. The tower, with two arches on each 

side, is thin, and the conical roof forms a bulb 

before the hem. Sculptural decoration is only 

visible at the base of the entrance portal's jambs. 

The painting used to cover all three rooms on the 

inside, but its state of preservation is poor at the 

present time. It is possible to distinguish the 

representations of the Virgins in the narthex, 

medallions with the Holy Trinity in the nave's vault 

and St. Nicholas on the apse's walls. A popular 

imaginative depiction of Death is situated on the 

southern wall of the narthex. The painting of the 

iconostasis is almost entirely erased, but a series 

of Feist icons separated by sculpted colonnets is 

placed on the architrave, in order to replace it.

Biserica de lemn Înălțarea Sfintei Cruci din Pruneni (sfârșitul sec. XVIII)

The Ascension of the Holy Cross wooden church in Pruneni
th(end of the 18  century)

CJ-II-m-B-07740
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 Din aceeași serie fac parte și ușile împă-

rătești, a căror decorație este realizată în principal 

prin tehnica ajurului și a reliefului jos. Cele două 

canaturi sunt compuse din câte trei medalioane 

pictate prinse în vrejuri vegetale sculptate și 

policromate. Relieful cuprinde, pe lângă elemen-

tele fitomorfe, lei, păsări și vulturul bicefal cu 

șarpe în cioc. Stinghia centrală, sub formă de 

cilindru gol, este împodobită pe jumătate cu flori 

și pe jumătate cu struguri. Pictura ocupă suprafețe 

restrânse și conține reprezentări cu personajele 

din scena Bunavestire și cu cei patru Evangheliști, 

folosind un desen delicat. Cromatica picturii și a 

policromiei este dificil de distins datorită 

repictărilor care acoperă întreaga serie de obiecte 

atașate iconostasului.

 Part of the same series are the royal 

doors, the decoration of which consists mainly of 

fretwork and low relief. The two leafs are com-

posed of three painted medallions linked together 

by sculptured and polychromed vegetable vines. 

The relief includes, besides the phytomorphic 

elements, lions, birds and the bicephalous eagle 

with a snake in its beak. The hollow cylindrical 

central slat is half-decorated with flowers and half 

with grapes. The painting occupies limited sur-

faces and contains representations of the 

characters in the Annunciation scene and the Four 

Evangelists, using a fine drawing. The chromaticity 

of the painting and the polychromy is difficult to 

distinguish due to the repaintings that cover all 

the objects attached to the iconostasis.
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 Biserica din Sălișca este un edificiu de 

dimensiuni reduse construit pe un plan tipic 

format din pronaos și naos dreptunghiular 

continuate la est de absida poligonală decroșată. 

Încăperile sunt acoperite diferit: cu tavan 

pronaosul, respectiv cu boltă naosul și absida. 

Acoperișul este unitar peste toată construcția și 

este sprijinit pe doi stâlpi sculptați la colțurile 

estice. Turnul de la capătul vestic al coamei 

acoperișului este prismatic, are câte două 

deschideri dreptunghiulare pe laturi și un coif 

conic. Intrarea de pe latura sudică a pronaosului se 

remarcă prin decorul sculptat pe ancadrament 

care folosește motive geometrice încrestate și 

cruci reliefate mai puternic. Portalul interior 

repetă aceste motive care se regăsesc și pe arcul 

dublou și pe meșter-grindă. Suprafețele interioare 

ale pereților au fost acoperite în totalitate cu 

pictură realizată la sfârșitul secolului al XVIII-lea 

d e  căt re  A lexa n d ru  Po p ov ic i  Z u gravu l . 

Caracteristic pentru acest ansamblu pictural sunt 

 The church in Sălişca is a small edifice 

built on a typical plan made up of a rectangular 

narthex and nave, continued to the east by the 

polygonal recessed apse. The rooms are covered 

differently: with a ceiling, the narthex, respec-

tively with a vault the nave and the apse. The roof 

is unitary over the entire construction and is 

supported on two sculpted pillars at the eastern 

corners. The tower at the western end of the 

roof's ridge is prismatic, has two rectangular 

openings on each side and a conical helmet. The 

entrance on the southern side of the narthex is 

remarkable for the carved decoration on the 

frame that uses geometric motifs and crosses in a 

more elevated relief. The inner portal repeats 

these motifs, which are also found on the 

transverse arch and on the crossbeam. The 

interior surfaces of the walls were completely 

covered with paintings dating from the end of   
ththe 18  century, made by Alexandru Popovici 

Zugravu. Characteristic for this painting ensemble 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sălișca (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Sălișca (18  century)

CJ-II-m-B-07747
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contururile realizate cu roșu însoțite de modeleu 

care oferă iluzia volumului, veșmintele și norii 

diafani, alături de pictura decorativă cu modele 

vegetale învolburate.

Ușile împărătești sunt montate în deschi-

derea din dreapta a iconostasului și prezintă un 

model structural simplu. Fiecare canat este 

compus dintr-un panou de lemn tăiat oblic în 

partea superioară, pe care au fost montate 

baghete pentru a împărți suprafața în patru tăblii. 

Pictura, care joacă rolul cel mai important în 

expresia artistică a acestor piese, folosește 

compoziții statice și arhaice, iar stilistic se remarcă 

acoperirea unor suprafețe mari cu pete de culoare 

compacte. Iconografia este tipică și cuprinde 

scena Buneivestiri în partea superioară și doi 

dintre evangheliști în cea inferioară.

 

are the red outlines accompanied by the hatching 

that offers the illusion of volume, the diaphanous 

clothing and clouds, along with the decorative 

painting with whirling vegetal patterns.

The royal doors are mounted in the right 

opening of the iconostasis and show a simple 

structural pattern. Each leaf is made up of a 

wooden panel with the top cut diagonally, on 

which slats have been applied to divide the 

surface into four frames. The painting, which plays 

the most important role in the artistic expression 

of these pieces, uses static and archaic compo-

sitions, and stylistically, the coverage of large 

surfaces with compact color is noticeable.          

The iconography is typical and includes the 

Annunciation scene in the upper part and two of 

the evangelists in the lower one.
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 Construită din bârne masive de stejar, 

biserica din Săliște folosește planul obișnuit 

pentru această zonă, având amprenta la sol dată 

de pronaos și naos rectangulare, cu o prelungire la 

est reprezentată de poligonul mai îngust al absidei 

altarului. Turnul, cu coif conic răsfrânt spre poale, 

are galerie cu câte trei arcade și parapet în rezalit. 

Intrarea în edificiu, marcată de portalul frumos 

decorat în relief cu motive populare, este 

protejată de pridvorul de pe latura sudică. În 

interior pictura murală a fost refăcută recent, însă 

pe iconostas se păstrează icoane împărătești 

valoroase.

 În deschiderea centrală a iconostasului 

sunt montate uși împărătești care datează din 

1787, an atestat de inscripția de pe fața acestora. 

Aceste piese sunt probabil realizate de Nistor 

Zugrav, autorul uneia dintre icoanele împărătești. 

 Built out of massive oak beams, the 

church in Sălişte uses the usual plan for this area, 

with the ground mark given by the rectangular 

narthex and nave, and an extension to the east 

represented by the narrower polygon of the 

sanctuary apse. The tower with a conical roof, 

with swept eaves, has a gallery with three arches 

on each side and a  The entrance to the parapet.

edifice, marked by the portal, decorated beau-

tifully with folk motifs, is protected by the porch 

on the southern side. Inside, the walls have 

recently been repainted, but valuable Royal icons 

are kept on the iconostasis.

 In the central opening of the iconostasis 

there are royal doors dating from 1787, the date 

being attested by the inscription on their front. 

These pieces are probably painted by Nistor 

Zugrav, the author of one of the Royal Icons. 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Săliște (1755)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Săliște (1755)

CJ-II-m-B-07748
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 Adusă din Buzaș, județul Sălaj, la 1970, 

biserica actuală din Săliștea Nouă este un edificiul 

de dimensiuni medii cu o planimetrie tipică. Pe 

fațada sudică și în jurul absidei altarului este alipit 

un pridvor cu stâlpi încrestați și contrafișe tăiate în 

curbe decorative. Întreaga construcție este legată 

cu un brâu sculptat cu motivul torsadei care 

parcurge pereții pe la mijlocul lor. Turnul, plasat 

deasupra pronaosului, are galerie deschisă cu 

parapet în rezalit, iar coiful acoperișului este 

ascuțit și conic. Biserica prezintă două intrări, 

ambele portale fiind decorate cu relief. Cel vestic, 

adăugat ulterior, are motivele desfășurate doar  

pe ușciori, în timp ce cel sudic are motivele 

continuate pe toate cele trei grinzi care îl compun. 

În interior, continuând tavanul pronaosului, se 

găsește un cafas. Pictura pereților este pierdută, 

întreaga suprafață destinată acesteia fiind 

acoperită cu vopsea albă.

 Brought from Buzaş, Salaj county, in 

1970, the current church in Săliştea Nouă is a 

medium-sized edifice with a typical planimetry. 

On the southern facade and around the sanc-

tuary's apse there is a porch composed of pillars 

with carvings and braces cut into decorative 

curves. The whole construction is surrounded by a 

sculptured girdle with the motif of the torsade 

that runs through the middle of the exterior walls. 

The tower, placed above the narthex, has an open 

gallery with a  and the roof's helmet is  parapet,

pointed and conical. The church has two en-

trances, both of which are decorated with relief. 

The western one, added later, has the decorative 

motifs distributed only on the jambs, while the 

southern one has all three beams that make up it 

covered. On the inside, continuing the ceiling of 

the narthex, there is a choir. The wall paintings are 

lost, the whole surface being covered with white 

paint.

Biserica de lemn Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

din Săliștea Nouă (1750/1798)

The Birth of Saint John the Baptist wooden church

in Săliştea Nouă (1750/1798)
CJ-II-m-B-07749
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 Biserica din Săliștea Veche este constru-

ită din bârne de stejar îmbinate, a căror prelungiri 

formează consolele sub formă de aripi, cu rol în 

susținerea acoperișului. Din punct de vedere 

planimetric este urmărit modelul specific zonei 

pentru acest tip de clădire, iar dimensiunie sunt 

reduse. Învelitoarea de șindrilă cade regulat peste 

întregul corp al bisericii. La capătul vestic al 

coamei acoperișului se ridică turnul înalt cu 

galerie deschisă și coif piramidal scund. Portalul 

de intrare în pronaos, cu ușciori din bârne late se 

remarcă prin decorația reliefată cu motive 

vegetale care face referire la arborele vieții, într-o 

notă barocă. Pictura interioară nu se mai păs-

trează, cu excepția iconostasului pictat cu scena 

Cinei cea de Taină la 1911. Întreaga clădire se află 

în stare de colaps, având acoperișul spart și bolta 

prăbușită în interior.

 The church in Săliştea Veche is made of 

joined oak beams, the extensions of which form 

the wing-shaped corbels, with a role in supporting 

the roof. From the planimetric point of view, the 

area-specific model for this type of building is 

followed, while the size of the building is small. 

The shingle cover falls regularly over the body of 

the church. At the western end of the roof's ridge 

rises the high tower with an open gallery and a 

short pyramidal roof. The entrance portal of the 

narthex, with the jambs made of massive beams, 

is remarkable for the relief decoration consisting 

of vegetal motifs that resemble the tree of life 

interpreted, in a baroque note. The interior 

painting is no longer preserved, except for the 

upper part of the iconostasis, painted in 1911 with 

The Last Supper. The entire building is collapsing, 

having its roof broken and the vault fallen inside.

Biserica de lemn din Săliștea Veche (sfârșitul sec. XVIII)
thThe wooden church in Săliştea Veche (end of the 18  century)

CJ-II-m-B-07750
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 Biserica de lemn din Sâmboieni, constru-

ită din bârne de stejar, se remarcă printr-o 

planimetrie complexă dată de pronaosul 

poligonal, urmat de naosul rectangular și închis la 

est de o absidă poligonală decroșată. De-a lungul 

întregii fațade sudice se găsește un pridvor cu șase 

arcade semicirculare. Acoperișul corpului bisericii 

este unitar și este susținut de console formate de 

prelungirile grinzilor tăiate în trepte. Decorația 

sculptată joacă un rol important în cazul acestui 

ansamblu. Motivul funiei răsucite se găsește pe 

portalul intrării, ca brâu pe exteriorul pereților, la 

arcul dublou și la grinda transversală din bolta 

naosului. Acest motiv este întrerupt de cruci 

elaborate, care ritmează ornamentația reliefată. 

Consolele și arcadele pridvorului au o tăietură 

decorativă, iar parapetul galeriei turnului prezintă 

decorație traforată în partea inferioară.  Interiorul 

bisericii are un aspect atipic pentru astfel de 

edificii fiind tributar influenței occidentale, fapt 

dovedit de tavanul casetat al pronaosului, pictura 

 The wooden church in Sâmboieni, built 

of oak beams, is characterized by a complex 

planimetry given by the polygonal narthex, 

followed by the rectangular nave and closed to the 

east by a polygonal apse. Along the entire 

southern facade there is a porch with six semi-

circular arches. The church's roof is unitary and is 

supported by corbels formed by the beams' 

extensions cut in stairs. An important role is 

played in this ensemble by the carved decoration. 

The twisted rope motif is found on the entrance 

portal, as a girdle on the exterior walls, on the 

transverse arches and on the cross beam in the 

nave's vault. This motif is interrupted by elaborate 

crosses, which provide rhythm to the embossed 

ornamentation. The porch's arches and corbels 

show a decorative cut, and the tower gallery's 

parapet has fretwork in the lower part. Proving to 

be tributary to Western influence, the interior of 

the church has an atypical appearance. Evidence 

of this fact could be considered the narthex's 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sâmboieni (1753)

The Saints Archangels Michael and Gabriel wooden church

from Sâmboieni (1753)
CJ-II-m-B-07754
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austeră și chenarele de factură barocă ale tablo-

urilor din bolta naosului.

În deschiderea centrală a iconostasului 

se păstrează ușile împărătești, a căror pictură este 

pierdută în mare măsură. Canaturile sunt realizate 

din blaturi de lemn întregi, iar tăbliile destinate 

picturii sunt delimitate de baghete late profilate. 

Cantul superior este drept, ascendent spre centru, 

iar crucea centrală lipsește. În decorarea acestor 

piese, pictura a predominat față de relief, care 

este grosier și lipsit de detalii. Din urmele de 

pictură care se păstrează se poate intui programul 

iconografic tipic pentru ușile împărătești, dar 

detalii legate de execuție nu mai pot fi extrase 

datorită stării de conservare precare. 

cassetted ceiling, the austere painting and the 

baroque frames of the scenes in the nave's vault.

The royal doors are preserved and 

mounted in the central opening of the iconostasis, 

though their paintings are largely lost. The leafs 

are made of whole wooden tops, and the borders 

of the painted areas consist of wide profiled slats. 

The upper edge of the leafs are cut in straight 

lines, upward toward the center, and the central 

cross is missing. In the decoration of these pieces, 

the painting used to prevail over the relief, which 

is coarse and devoid of details. From the traces of 

painting that still remain, one can observe the 

typical iconographic program for royal doors, but 

execution details are difficult to perceive due to 

the poor conservation state.
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 Biserica din lemn de stejar din Sânpaul a 

fost construită inițial pe un plan rectangular cu 

absidă poligonală decroșată. După 1788, a fost 

adăugat pridvorul de pe latura vestică și turnul-

clopotniță care se ridică deasupra acestuia. 

Probabil cu aceeași ocazie, a fost amenajat un 

cafas deasupra pronaosului, iar în peretele 

separator dintre naos și pronaos au fost tăiate 

două ferestre dreptunghiulare. Absida altarului 

este acoperită cu o boltă semicilindrică mai joasă 

decât cea a naosului, care se închide la est cu trei 

triunghiuri sferice. Pictura interioară a fost 

realizată de zugravul Dimitrie Ispas din Gilău la 

1788, iar dintre reprezentările iconografice 

întâlnite se numără Sfinții Militari pe pereții 

naosului, Ciclul Hristologic în boltă, Proorocii în 

medalioane pe axul acesteia și Intrarea Domnului 

în Ierusalim pe spatele iconostasului. Cromatica 

limitată la roșu și verde, naivitatea reprezentărilor 

și elementele decorative de factură populară sunt 

specifice lucrărilor acestui autor.

 The Sânpaul oak wood church was 

originally built on a rectangular plane with a 

polygonal apse. After 1788, the porch on the 

western side and the bell tower that rises above it 

were added. Probably on the same occasion, a 

choir was arranged above the narthex, and two 

rectangular windows were cut into the dividing 

wall between the nave and the narthex. The 

sanctuary apse is covered with a lower barrel vault 

than that of the nave, which closes to the east with 

three spherical triangles. The interior painting was 

made by the painter Dimitrie Ispas of Gilau in 

1788, and among the iconographic repre-

sentations there are the Military Saints on the 

walls of the nave, the Christological Cycle in the 

vault, the Prophets in medallions on the axis, and 

the Palm Sunday on the back of the iconostasis. 

Limited in terms of color to red and green, the 

naivety of the representations and the folk 

inspired decorative elements are all specific to 

this author's work.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sânpaul (1722)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Sânpaul (1722)
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 Biserica de lemn din Sântejude prezintă o 

planimetrie mai rar întâlnită în zonă, având 

pronaosul poligonal, naosul rectangular și absida 

altarului poligonală decroșată. În timp ce 

pronaosul este tăvănit, atât naosul, cât și altarul 

sunt acoperite cu bolți de dimensiuni diferite, 

racordate la nivelul tâmplei. Arcele dublou ale 

bolții naosului se sprijină pe console puternic 

profilate. Învelitoarea acoperișului este unitară 

peste toată construcția, prezentând o prelungire 

pe partea sudică pentru a cuprinde și pridvorul 

adăugat în 1890. Interiorul prezintă urme de 

pictură pe un fond albastru puternic, dar aceasta 

se păstrează doar parțial în pronaos, pe iconostas 

și în altar. Conform inscripției de pe iconostas 

pictura datează de la 1859. Din programul 

iconografic se poate distinge Pilda Fecioarelor și 

Sfintele Mironosițe în pronaos, friza apostolilor și 

proorocii în medalioane pe iconostas și repre-

zentările Sfinților Părinți pe pereții absidei 

altarului.

 The wooden church in Sântejude has a 

less common planimetry for this geographical 

area. The plan is composed of a polygonal narthex, 

a rectangular nave, and a polygonal disengaged 

sanctuary apse. While the narthex is ceilinged, 

both the nave and the apse have different sized 

vaults that connect through the iconostasis wall. 

The transverse arches of the nave's vault rest on 

profiled corbels. Unitarily covering the building, 

the roof, shows an extension towards the south in 

order to cover the porch added in 1890. The 

interior features paintings on a strong blue 

background, which are only partially preserved on 

surfaces in the narthex, on the iconostasis and in 

the sanctuary. According to the inscription on the 

iconostasis the wall paintings date from 1859. Of 

the iconographic program one can recognize in 

the narthex the Parable of the Virgins and the Holy 

Myrrhbearers, on the iconostasis the frieze of the 

Apostles and the Prophets in medallions, and on 

the apse's walls the Holy Fathers.

Biserica de lemn Sfântul Dumitru din Sântejude (1701)

The Saint Demetrius Church wooden church in Sântejude (1701)
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 În cadrul intrării centrale a iconostasului 

se găsesc montate ușile împărătești. Ajurul și 

relieful jos domină ca tehnici de decorare a 

acestor piese, raportul gol-plin fiind deosebit de 

echilibrat. Pictura este limitată la șase medalioane 

de mici dimensiuni legate între ele de vrejuri 

vegetale de viță de vie și flori reliefate și 

policromate. Stinghia centrală abundă în struguri, 

motiv amplasat pe o formă semicilindrică, 

delimitată la ambele capete de câte o sferă turtită. 

Policromia folosește culorile roșu, verde și 

albastru, iar poleirea cu foiță metalică nu este 

vizibilă. Pictura din medalioane respectă icono-

grafia tipică, folosește fondul de aur specific 

icoanei pe panou de lemn, iar stilistic se apropie 

de miniatură.

 In the central entrance of the iconostasis, 

the royal doors are mounted. Fretwork and low 

relief are the main techniques used for decorating 

these objects, which show a particularly balanced 

full-empty ratio. Painting is limited to six small 

medallions linked to each other through vines and 

flowers embossed and polychromatic. The central 

slat is abundant with grapes, a motif placed on a 

semi cylindrical shape, delimited on both ends by 

a flattened sphere. The colors used for the 

polychromy are red, green and blue, and areas 

covered in metal foil are not visible. Using the gold 

background specific for icons on wooden panel, 

the medallion's paintings follow the typical 

iconography, while stylistically resemble minia-

ture.
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 Biserica construită din lemn de stejar din 

Sic are un plan rectangular cu absidă poligonală 

decroșată. Turnul cu galerie deschisă și parapet 

decorat prin traforaj se ridică deasupra prona-

osului. Pridvorul are patru stâlpi și protejează 

intrarea de pe fațada sudică. Usciorii intrării sunt 

decorați cu motivul funie răsucite repetată în trei 

rânduri concentrice, iar alături de o cruce este 

incizat anul construcției. Decorație cioplită 

similară dar simplificată se observă și pe portalul 

naosului care este încadrat de deschideri tăiate 

ulterior. Canatul ușii de intrare, realizat dintr-o 

singură bucată de lemn se remarcă prin crestătura 

populară și păstrează balamelele vechi pe verso. 

Relief înalt decorează o serie de elemente din 

bolta naosului, precum arcul dublou și grinda 

transversală. În timp ce pronaosul păstrează doar 

pictură cu caracter decorativ, bolta naosului 

prezintă scene din Ciclul Hristologic și Răpirea la 

Cer a Proorocului Ilie. În interiorul absidei 

altarului, pe spatele iconostasului este reprezen-

 The church built from oak wood in Sic has 

a rectangular plan with a narrower polygonal 

apse. Rising above the narthex is the tower with an 

open gallery and a parapet decorated with 

fretwork. On the southern facade, there is a four-

pillar porch protecting the entrance. The entrance 

jambs are decorated with the twisted rope motif 

repeated in three concentric rows, and next to a 

cross there is an incision with the year of the 

construction. Similar but simplified carved 

decoration can also be seen on the nave's portal 

which is framed by openings as a result of later 

interventions. The leaf of the entrance door, made 

of a single piece of wood, shows remarkable folk 

carvings and still has the old hinges on the back. 

High relief decorates a series of elements in the 

nave's vault, such as the transverse arch and the 

cross beam. While in the narthex only decorative 

painting is preserved, the nave's vault depicts 

scenes from the Christological Cycle and the scene 

of The Rapture of Saint Elijah. Inside the altar apse, 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sic (1731)

The Saint Archangels Michael and Gavriil wooden church in Sic (1731)

CJ-II-m-B-077620

ASTERCRIG



94

tată Sfânta Treime și Maica Domnului încadrată de 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, iar pe partea 

nordică a bolții apare Învierea într-o compoziție 

occidentală.

 

În deschiderea centrală a iconostasului 

se găsesc montate ușile împărătești. Aceastea 

sunt alcătuite din două canaturi realizate din 

blaturi de lemn întregi. Marginile superioare ale 

blaturilor sunt tăiate în trepte curbe. Pe fața 

anterioară prezintă baghete profilate și policrome 

care au rolul de a delimita suprafețele destinate 

picturii. Stinghia centrală are în vârf un crucifix 

policrom. Pictura folosește o gamă cromatică 

redusă, principalele culori fiind roșu-oranj și 

verde-albastru. Desenul folosește o linie neagră și 

este schematic, dar precis. Din punct de vedere 

iconografic, programul este cel tipic, anume 

Bunavestire împărțită pe cele cadrane triunghiu-

lare superioare, urmată de reprezentările celor 

patru evangheliști în cadrane dreptunghiulare. 

on the back of the iconostasis there are the Holy 

Trinity and Virgin Mary, framed by the Archangels 

Michael and Gabriel, and on the northern part of 

the vault there is the Resurrection in a Western-

style composition.

In the central opening of the iconostasis, 

the royal doors are mounted. Consisting of two 

leafs, each is made of a full wooden panel. The top 

edges of the panels are trimmed in curved steps, 

upward towards the center. On the front, profiled 

and polychrome slats border the painted surface. 

The central vertical slat has a polychrome crucifix 

on top. A limited color range was used for 

painting, the main colors being reddish-orange 

and greenish-blue. The black line used for drawing 

is schematic, but precise. From an iconographic 

point of view, the program is the typical one, 

namely the Annunciation divided in the two upper 

triangular framings, followed by the represen-

tations of the Four Evangelists in the lower 

rectangular framings.
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 Construită din bârne subțiri de lemn, 

biserica din Silivaș urmează îndeaproape modele-

le vechi având pronaosul dreptunghiular, naosul 

pătrat și absida altarului poligonală decroșată. În 

dreptul intrării se găsește un portic sprijinit până 

de curând de doi stâlpi cu parapet. Turnul are 

galeria închisă și este acoperit cu un coif piramidal. 

În interior, bolta naosului are o formă ușor 

ascuțită, iar cea a absidei o copiază, dar este mai 

joasă. Cele două bolți se racordează prin iconos-

tas, formând astfel o deschiderea largă care 

găzduiește crucea și moleniile. Pictura interioară, 

elaborată și barocizată, datează probabil din 1847, 

dar se află într-o stare avansată de degradare. 

Scenele iconografice reprezentate poartă inscrip-

ții cu litere latine și chirilice deopotrivă, în limbile 

română, germană, maghiară și latină, uneori 

textul fiind dublat.

 Built from thin wooden beams, the 

church of Silivaș closely follows the old patterns 

with the rectangular narthex, the square nave and 

the recessed polygonal sanctuary apse. Next to 

the entrance there is a portico supported up until 

recently by two pillars with a parapet. The tower 

has a closed gallery and is covered with a 

pyramidal helmet. Inside, the nave's vault is 

slightly pointed (catenary), and the apse's one 

copies this shape, but it is lower. The vaults are is 

connected through the iconostasis, which shows a 

wide opening thus formed, hosting the cross and 

the molens. The elaborate and baroque-styled 

interior painting, dates probably from 1847, but is 

in an advanced state of decay. The iconographic 

scenes represented bear inscriptions in both Latin 

and chirical letters in Romanian, German, 

Hungarian and Latin, in some cases the text being 

doubled.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Silivaș (1827)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Silivaș (1827)
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 Biserica de lemn din Someșu Rece este o 

construcție din bârne de brad și stejar, cele de 

esență tare fiind la bază. Pronaosul tăvănit este 

succedat de naosul cu boltă semi-cilindrică, 

susținută de arce dublou decorate sculptat, unul 

alipit de tâmplă. Absida altarului, cu pereții 

retrași, este acoperită cu o boltă semicilindrică 

care se termină cu triunghiuri sferice spre est. 

Turnul are o înălțime medie, este subțire și 

prezintă un parapet traforat. Pe latura vestică, se 

găsește un pridvor adăugat în timpul unor 

reparații. Portalele au decorație cioplită în bârnele 

care le compun. Deși pictura interioră, aflată acum 

într-o stare precară, îi este atribuită lui Dimitrie 

Ispas din Gilău, acesta este autorul doar a unui 

tablou, majoritatea ansamblului fiind pictat la 

1768 de alți zugravi. Reprezentarea detaliată a 

Judecății de Apoi în pronaos reprezintă o mărturie 

neprețuită a imaginarului colectiv al vremii.

 The wooden church of Someșu Rece is 

made of fir and oak beams, the hardwood ones 

being at the base of the construction. The 

ceilinged narthex is succeeded by the nave 

covered with a barrel vault supported by carved 

transverse arches, one of them being attached to 

the iconostasis. The sanctuary apse, with its 

recessed walls, is covered with a semicylindrical 

vault that ends with spherical triangles to the east. 

The tower has a medium height, it is thin and has a 

fretted parapet. On the western side, there is a 

porch added during later repairs. Portals have 

carved decoration in their composing beams. 

Although the interior painting, now in a precar-

ious condition, is attributed to Dimitrie Ispas of 

Gilau, he is the author of only one piece, most of 

the ensemble being painted in 1768 by other 

painters. The detailed representation of the Last 

Judgment in the narthex is an invaluable testi-

mony of the collective imaginary of the time.

Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Someșu Rece (1728)

The Descent of the Holy Spirit wooden church in Someșu Rece (1728)

CJ-II-m-B-07764

ASTERCRIG



97

 Biserica de lemn din Stolna este un 

edificiu de mici dimensiuni construit din lemn de 

stejar. Planimetria tipică este completată de un 

pridvor simplu pe latura sudică unde este și 

intrarea. Turnul are un coif conic subțire. Întreg 

acoperișul este acum îmbrăcat în tablă, deși 

învelitoarea originală era șindrila. Decorația 

reliefată este concentrată pe portale, unde apare 

cioplitura populară. Un alt tip de joc volumetric se 

observă în cazul aripilor în trepte crescătoare de la 

colțurile construcție. Interiorul a fost mai întâi 

pictat la 1730, însă majoritatea picturii păstrate 

acum datează de la 1774, când s-a efectuat o 

repictare a edificiului. În podul bisericii se poate 

observa pictura cu scena Răstignirii și cea a 

Păcatului Originar pe verso-ul timpanului vestic al 

naosului, care probabil face parte din prima etapă 

de decorație pictată. Din punct de vedere 

iconografic se remarcă absența Pildei Fecioarelor 

din pronaos și străjuirea intrării în naos de către 

doi îngeri.

 The wooden church in Stolna is a small 

edifice built of oak wood. The typical planimetry is 

complemented by a simple porch on the southern 

side where the entrance is. The tower has a thin 

conical helmet. The whole roof is now covered in 

blackboard, although the original wrap was 

s h i n g l e .  T h e  e m b o s s e d  d e c o r a t i o n  i s 

concentrated on portals, where the folk-style 

carving resides. Another type of volumetric play is 

seen in the case of the wings in ascending steps at 

the corners of construction. The interior was first 

painted in 1730, but most of the paintings that 

have been preserved date back to 1774, when the 

building was repaired. In the church's attic one 

can see the scenes of the Crucifixion and the 

Original Sin painted on the back of the nave's 

western tympanum, which are probably part of 

the first stage of painted decoration. From the 

icono-graphic point of view a noteworthy aspect is 

the absence of The Parable of the Virgins in the 

narthex and the two angels guarding the entrance 

in the nave.

Biserica de lemn Sfânta Paraschiva / Sfântul Nicolae din Stolna (1730)

The Saint Paraschiva / Saint Nicholas wooden church in Stolna (1730)
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 Biserica din Straja a fost construită din 

lemn de stejar de același meșter care a lucrat și la 

biserica din Agârbiciu. Tendința de imitare a 

bisericilor de zidărie este evidențiată la acest 

edificiu prin planimetria sa atipică care prezintă o 

absidă a altarului semicirculară. Pe latura sudică 

se desfășoară un pridvor cu arcade și stâlpi simpli. 

Acoperișul este unitar, iar la capătul vestic al 

coamei acestuia se ridică turnul cu galerie 

deschisă și coif scund. În interior pictura realizată 

de Dimitrie Ispas și fiul său Ștefan se limitează la 

naos și altar, pronaosul fiind adăugat ulterior, 

conform tradiției locale. Reprezentările iconogra-

fice urmează programul specific post-bizantin 

având reprezentări din Ciclul Hristologic și Marial 

în bolta naosului, medalioane cu personajele 

Sfintei Treimi în axul bolții, registrele Apostolilor și 

al Proorocilor și Scena Răstignirii pe iconostas, iar 

pe pereții absidei, Sfinții Ierarhi. 

 The church in Straja was built of oak 

wood by the same craftsman who worked at the 

church in Agârbiciu. The tendency to imitate 

masonry churches is highlighted in this edifice by 

its atypical planimetry, showing a semicircular 

sanctuary apse. A porch with arches and simple 

pillars is on the southern side. The roof is unitary, 

and at the western end of the ridge rises the tower 

with an open gallery and a short helmet. Inside, 

the paintings made by Dimitrie Ispas and his son 

Ștefan is limited to the nave and the altar, the 

narthex being added later, according to the local 

tradition. The iconographic representations 

follow the specific post-Byzantine program, 

having representations from the Christological 

and Marial Cycles in the nave's vault, medallions 

with the Holy Trinity characters in the vault's axis, 

the Apostles' tier, the Prophets' tier and the 

Crucifixion scene on the iconostasis, and on the 

walls of the apse, the Saint Hierarchs.

Biserica de lemn Sfinții Trei Ierarhi din Straja (1720-1730)

The Three Saint Hierarchs wooden church in Straja (1720-1730)
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 Edificiul, unul dintre cele mai vechi de 

acest tip din zonă, a fost adus din satul Berindu, 

fiind montat succesiv în două locații din satul 

Sumurducu. Este construit din bârne de stejar pe 

un plan dreptunghiular cu absidă poligonală 

nedecroșată. Pridvorul de pe latura sudică are 

patru stâlpi sculptați și parapet cu un aspect 

specific bisericilor sălăjene. Turnul este puțin 

înalt, dar proporțional cu dimensiunile reduse ale 

edificiului. Portalul are o decorația sculptată 

bogată cu motivul funiei răsucite și rozete solare, 

dar în dorința de a înălța intrarea, partea 

superioară a acestuia a fost tăiată. Canatul ușii 

este remarcabil prin abundența ciopliturii 

decorative și poartă inscripția cu anul 1750. 

Strămutările au contribuit la pierderea decorației 

murale în pictură, astfel, interiorul a fost placat. 

Urme ale picturii se păstrează doar în altar unde 

sunt reprezentați Sfinții Părinți.

 The edifice, one of the oldest of its kind in 

the area, was brought from the village of Berindu, 

being successively reconstructed on two locations 

in the village of Sumurducu. It is built of oak beams 

on a rectangular plane with a polygonal sanctuary 

apse. The porch on the southern side has four 

carved pillars and a parapet with an appearance 

specific to the wooden churches in Sălaj county. 

The tower is a not very tall but in proportion to the 

small size of the building. The entrance portal has 

a rich carved decoration composed of twisted 

rope and sun rossettes motifs, but in the desire to 

ease the passage through it, its upper part has 

been cut off. The leaf of the door is remarkable for 

the abundance of decorative carvings and it carrys 

an inscription with the year 1750. The relocations 

of the church have contributed to the loss of the 

mural paintings, consequently the interior was 

planked. Traces of the painting are preserved only 

in the sanctuary where the Holy Fathers are 

depicted.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sumurducu (1715)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Sumurducu (1715)
CJ-II-m-B-07773
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 Construită pentru a înlocui un edificiu 

mai vechi, biserica actuală este alcătuită din bârne 

de stejar clădite inițial pe un plan format din 

naosul dreptunghiular și absida poligonală 

decroșată a altarului. Pronaosul și turnul au fost 

adăugate ulterior, cel din urmă având patru 

turnulețe decorative la baza acoperișului, 

individualizând construcția prin silueta sa domi-

nantă. Un portic protejează intrarea de pe latura 

sudică. Pronaosul continuă bolta naosului, iar 

altarul, este, de asemenea, boltit, în partea 

vestică. Interiorul și exteriorul au fost tencuite în 

secolul al XIX-lea. Pictura parietală din 1824 se 

păstrează doar pe boltă și pe tâmplă, iar 

reprezentările iconografice parcurg patimile lui 

Iisus și registrele specifice iconostasului. 

Cromatica se bazează pe contrastul roșu-verde, iar 

contururile negre prioritizează narațiunea.

 Built to replace an older edifice, the 

current church is made up of oak beams originally 

assembled on a plan composed of the rectangular 

nave and the polygonal apse of the altar. The 

narthex and the tower were added later. The latter 

has four decorative turrets at the base of the roof, 

individualizing the construction through its 

dominant figure. A portico protects the entrance 

on the southern side. The narthex continues the 

vault of the nave, and the altar is also vaulted in its 

western half. The interior and exterior were 
thplastered in the 19  century. The parietal painting 

from 1824 is preserved only on the vault and on 

the iconostasis, and the iconographic representa-

tions range from the Passions of Christ in the 

nave's vault to the specific tiers of the iconostasis. 

The chromaticity is based on the red-green 

contrast, while black outlines prioritize the 

narrative.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Surduc (1758)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Surduc (1758)
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 Ușile împărătești care se păstrează în 

această biserică au fost pictate de Ilie Pop la 1837, 

dată scrisă pe verso-ul acestora. Canaturile sunt 

compuse din câte un blat întreg și masiv de lemn, 

pe care sunt aplicate baghete profilate late, care 

delimitează tăbliile destinate picturii. Marginea 

superioară este tăiată într-o curbă barocă, iar 

stinghia centrală nu se deosebește de celelalte 

baghete. Ansamblul este încununat cu un crucifix. 

Iconografia cuprinde reprezentările celor patru 

evangheliști în compoziții complexe. Alături de 

simbolurile aferente fiecărui evanghelist, apar 

elemente de decor interior, precum draperii și 

piese de mobilier, iar posturile personajelor sunt 

ușor individualizate. Toate aceste caracteristici 

sunt specifice pentru perioada târzie în care a fost 

realizată lucrarea. Același autor a realizat și 

pictura unui crucifix cu molenii atașate care se 

găsește în biserică.

 The royal doors that are preserved in this 

church were painted by Ilie Pop in 1837, the date 

being written on their back. The leafs are made up 

of a full and massive wooden top, on which 

profiled slats are applied, which delimit the 

rectangles for painting. The upper edge is cut into 

a baroque curve, and the central slat is no 

different from the others. The ensemble is 

crowned with a crucifix. The iconography includes 

the representations of the four evangelists in 

complex compositions. Alongside their symbols, 

interior decoration elements such as curtains and 

pieces of furniture appear, while characters' 

postures are slightly individualized. All these 

characteristics are specific to the late period in 

which the work was done. The same author also 

made the painting of a cross with icons which are  

also found in the church.
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 Biserica, alcătuită din pronaos dreptun-

ghiular tăvănit, naos dreptunghiular boltit și 

absidă poligonală decroșată cu semicupolă, 

respectă modelul edificiilor de acest tip din zonă. 

Bârnele care compun talpa depășesc perimetrul, 

iar cele superioare ale pereților formează aripi 

ample zimțate. Turnul este înalt, iar coiful său 

compensează fiind mai jos. Întrarea în pronaos se 

face printr-un portal sculptat cu patru funii 

răsucite concentrice. Întregul sistem al ușii de 

intrare este ilustrativ pentru o tehnică veche 

folosită în satul românesc, prin elemente precum 

balamaua de lemn și zăvorul destinat cheii de 

lemn. Bolta naosului, care se ridică direct de pe 

pereții laterali, este susținută de arcul dublou și de 

meșter-grinda, ambele piese fiind sculptate 

ornamental. Interiorul nu mai păstrează pictura, 

pereții fiind vopsiți în alb.

 The church, consisting of a ceilinged 

rectangular narthex, a vaulted rectangular nave, 

and a polygonal apse with a half-dome, respects 

the model for such edifices in the area. The beams 

that make up the sole exceed the perimeter, while 

the ones in the upper part of the walls form large 

jagged wings. The tower is tall and its helmet 

compensates by being lower. The entrance to the 

narthex is made through a portal carved with four 

concentric twisted ropes. The entire system of the 

entrance door is illustrative of an old technique 

used in the Romanian village through elements 

such as a wooden hinge and a latch designed to be 

used with a wooden key. The nave's vault, that 

rises directly from the side walls, is supported by 

the transverse arch and the cross beam, both of 

which are ornamented with carvings. The interior 

no longer has wall paintings, the walls being 

covered in white.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Șardu (1752)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Șardu (1752)
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 Biserica din Târgușor a fost construită de 

familia Ciacoi în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea. Planul dreptunghiular format de pronaos 

și naos este continuat la est de absida poligonală 

cu pereții mult retrași. Turnul este scund și relativ 

subțire, având coiful acoperișului conic. Pronaosul 

este tăvănit, iar naosul are o boltă semicilindrică 

susținută de două arce dublou și de o meșter-

grindă încărcată cu motive decorative sculptate. 

Acestea se repetă și pe brâul median al tâmplei, 

care separă încăperea naosului de cea altarului. 

Interiorul și exteriorul au fost tencuite, pictura 

păstrându-se doar pe bolta naosului. La 1906 a 

fost aplicată pânză peste pictura originală pentru a 

servi ca suport picturii noi realizate atunci de 

Alexandru Ciacoi. În prezent, în urma unor 

intervenții de conservare și reastaurare, pânza a 

fost parțial înlăturată, fiind observabile ambele 

etape de decorare a pereților interiori.

 The church in Târguşor was built by the 
thCiacoi family in the second half of the 19  century. 

The rectangular plan formed by the narthex and 

the nave is continued to the east by the polygonal 

apse with recessed walls. The tower is short and 

relatively thin, having a conical roof. The narthex is 

ceilinged, and the nave has a semi cylindrical vault 

supported by two transverse arches and a cross 

beam covered with carved decorative motifs. 

These are also repeated on the medial girdle of the 

iconostasis, which separates the nave from the 

sanctuary. Both the interior and exterior of the 

walls were plastered, the painting being preserved 

only on the nave's vault. In 1906, cloth was applied 

over the original painting to serve as a support for 

the new paintings done by Alexandru Ciacoi. 

Nowadays, after some conservation and resto-

ration interventions, the cloth has been partly 

removed, both decorative stages being visible.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Târgușor (1876)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Târguşor (1876)
CJ-II-m-B-07779
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 Biserica din Tăuți a fost mutată pe locul 

actual, dintr-o altă parte a satului, la 1829. Esența 

lemnoasă utilizată la această construcție este atât 

bradul, cât și stejarul, datorită înlocuirii unor 

bârne cu ocazia reconstrucției. Alcătuită din trei 

încăperi, cu pereții absidei ușor retrași, biserica 

este protejată pe latura sudică de un pridvor cu 

stâlpi sculptați și parapet. Turnul, situat deasupra 

pronaosului, are o galeria închisă ulterior și coiful 

țuguiat. Interiorul a fost pictat de Dimitrie Ispas 

împreună cu fiul său Ioan imediat după recon-

strucție, în stilul său caracterizat de naivitate 

populară și grafism. Pictura recent restaurată 

îmbracă majoritatea suprafețelor interioare, 

remarcându-se printr-o abundență de detalii 

decorative și un aer sărbatoresc. Ușile împărătești 

care poartă reprezentările Sfinților Arhangheli 

sunt repictate recent într-un stil asemănător cu 

pictura ansamblului.

 The church in Tăuți was moved to the 

present location from another part of the village 

in 1829. The wood used in this construction is 

both fir and oak due to the replacement of some 

of the beams on the occasion of the recon-

struction. Composed of three rooms, with the 

apse walls slightly retracted, the church is pro-

tected on the southern side by a porch with 

carved pillars and a parapet. The tower, located 

above the narthex, has a sudsequently closed 

gallery and a pointed roof. The interior was 

painted by Dimitrie Ispas and his son, Ioan, 

immediately after the reconstruction, in his 

specific style characterized by popular naivety and 

graphism. The recently restored painting covers 

most of the interior surfaces, being remarkable for 

its abundance of decorative details and festive 

appearance. The royal doors bearing the repre-

sentations of the Saint Archangels are recently 

repainted in a style similar to the wall painting 

ensemble.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Tăuți (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Tăuți
th(18  century)
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 Biserica din Ticu este modestă din 

punctul de vedere al dimensiunii și al arhitecturii. 

Planul dreptunghiular se termină la est cu absida 

poligonală, iar elevația este realizată din bârne de 

stejar îmbinate în cheotori. Turnul are galerie cu 

câte o arcadă semicirculară pe latură, iar 

acoperișul are o formă conică și este de o înălțime 

medie. Intrarea se găsește pe peretele sudic și 

este încadrată de un portal sculptat cu motivul 

funiei răsucite repetat de trei ori. În interior, 

peretele care separa pronaosul de naos a fost 

înlăturat în 1916-1917, în cadrul aceleiași inter-

venții fiind adăugat un cafas. Pictura parietală a 

fost realizată probabil de zugravul Dimitrie Ispas, 

însă inscripția care să ateste acest fapt nu se mai 

păstrează. Deși pictura este înnegrită și deteriora-

tă, programul iconografic tradițional se poate 

distinge, iar stilul specific artistului este vizibil. 

Întregul ansamblu pictural este afectat de 

vandalism manifestat prin scrisul incizat în pictură.

 The church in Ticu is modest in terms of 

size and architecture. The rectangular plan ends at 

the east with a polygonal apse, and the elevation 

is made of joined oak beams. The tower has a 

gallery with one semicircular arch on each side, 

while the roof has a conical shape and is of 

medium height. The entrance is located on the 

southern wall and is framed by a portal with the 

carved twisted rope motif repeated three times. 

Inside, the wall separating the narthex from the 

nave was removed in 1916-1917, and a choir was 

added during to the same construction phase. The 

parietal painting was probably made by the 

painter Dimitrie Ispas, but the inscription stating 

this fact is no longer preserved. Although the 

painting is blackened and damaged, the tradi-

tional iconographic program can be distin-

guished, and the artist's specific style is visible. 

The entire pictorial ensemble is affected by 

vandalism manifested by the writing incised in the 

painting.

Biserica de lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ticu (1641)

The Saints Apostles Peter and Paul wooden church in Ticu (1641)
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 Adusă în locația actuală doar în 1935 din 

satul Tămașa, județul Sălaj, construcția din lemn 

de stejar se remarcă prin târnațul cu nouă stâlpi și 

arcade tăiate decorativ. Intrarea se face pe latura 

sudică printr-un portal decorat în relief cu vrejuri 

vegetale și motive geometrice. Primele două 

încăperi formează un plan dreptunghiular, iar 

absida altarului poligonală decroșată este 

poziționat în unghi față de ax. Acoperișul este 

coborât în dreptul absidei, iar turnul se ridică în 

partea vestică având galerie deschisă cu arcade și 

parapet. Suprafețele interioare ale pereților și ale 

bolților sunt acoperite în întregime cu pictură care 

datează din 1775 și a fost realizată de zugravul 

Broina Urs, însă repictările cu scop reparatoriu 

efectuate odată cu strămutarea afectează estetic 

ansamblul. Iconografia urmărește programul 

tipic, în naos observându-se Sfinții Militari, scene 

din Ciclul Hristologic, Sfânta Treime în medali-

oane, Sfântul Ilie și scena Păcatului Originar, însă 

caracterul dinamic al compozițiilor, individuali-

 Taken from the village Tămașa, in Salaj 

County, and rebuilt in the present location in 

1935, the oak construction is noteworthy for its 

porch with nine pillars and decorated archway. 

The entrance is located on the southern side and is 

framed by a portal decorated in relief with vegetal 

vines and geometric motifs. The first two rooms 

form a rectangular plan, and the polygonal 

recessed sanctuary apse is positioned at an angle 

to the axis. The roof is lowered over the apse, and 

the tower rises at its western end, showing an 

open gallery with arches and a parapet. The 

interior surfaces of the walls and the vaults are 

entirely covered with a painting dating back to 

1775 which was made by the painter Broina Urs. 

The repainting carried out for reparatory purpose 

affected aesthetically the ensemble. The icono-

graphy follows the typical program, the nave 

depicts the Military Saints, scenes from the 

Christological Cycle, the Holy Trinity in Medal-

lions, Saint Elias and the Original Sin. The dynamic 

Biserica de lemn Sfânta Varvara din Ticu Colonie (1735)

The Saint Varvara wooden church in Ticu Colonie (1735)
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character of the compositions, the personal-

ization of the characters and the borders that 

imitate Baroque frames indicate the orientation 

towards the Western-style painting.

The royal doors are made up of two 

panels with the upper rim cut into a Baroque-

styled curved line. The panels are flat and full, and 

the contour of each leaf is delimited by an applied 

slat. The iconography of these pieces consists of 

the Anunnciation scene in the upper part followed 

by medallions with the four evangelists, bordered 

through painting. The color range used can be 

partially distinguished, consisting of red and blue 

for characters and red-violet red tones for 

backgrounds. Aureoles show traces of metal foil. 

Decorative painting occupies a minimal place in 

the ensemble and is found around the medallions 

in the form of red veins on a blue background.

zarea personajelor și chenarele care imită ramele 

baroce indică orientarea spre pictura occidentală.

Ușile împărătești sunt alcătuite din două 

panouri cu marginea superioară tăiată într-o line 

curbă tributară barocului. Fețele sunt plane și 

întregi, iar conturul fiecărui canat este delimitat 

de o baghetă profilată aplicată. Iconografia 

acestor piese constă în scena Bunavestire în 

partea superioară urmată în jos de medalioane cu 

cei patru evangheliști, delimitate prin pictură. 

Gama cromatică utilizată se poate distinge parțial, 

fiind compusă din roșu și albastru pentru 

personaje și tonuri de roșu deschis-violet pentru 

fonduri. Aureolele prezintă urme de foiță 

metalică. Pictura decorativă ocupă un loc minimal 

în ansamblu și se regăsește în jurul medalioanelor 

sub forma unor vrejuri roșii pe fond albastru. 
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 Cumpărată la 1879 de la parohia din Sic, 

biserica actuală înlocuiește, după spusele 

sătenilor, un edificiu mai vechi construit din nuiele 

și pământ. Construcția actuală din lemn de stejar 

este compusă din pronaosul și naosul rectangu-

lare și absida poligonală decroșată a altarului. Are 

un pridvor simplu cu stâlpi pe latura nordică, unde 

se găsește și portalul de intrare. Turnul are o 

galerie deschisă și un coif conic ascuțit. Tavanul 

pronaosului și bolta naosului sunt refăcute, 

fragmente degradate din pictura interioară 

păstrându-se doar în pronaos, pe iconostas și în 

absidă. Iconostasul are trei intrări largi cu arcuri 

bombate. În deschiderea centrală se găsesc uși 

împărătești lucrate după mijlocul secolului al XIX-

lea, similare structural cu cele ale bisericii din 

Bucea. Marginea superioară a panourilor este 

tăiată într-o serie de curbe și linii frânte, iar 

chenarele dreptunghiulare care încadrează pictu-

ra și conturul canaturilor sunt date de baghete 

profilate. Deasupra chenarelor se găsește câte o 

 Bought in 1879 from the parish in Sic, the 

current church replaces, according to the 

villagers, an older edifice built of twigs and earth. 

The current construction of oak wood consists of 

the rectangular narthex and nave and the 

polygonal recessed sanctuary apse. It has a simple 

porch with pillars on the northern side where the 

entrance portal is located. The tower has an open 

gallery and a pointed cone-shaped roof. The 

ceiling of the narthex and the vault of the nave are 

reconstructed, degraded fragments of the interior 

painting being preserved only in the narthex, on 

the iconostasis and in the apse. The iconostasis 

has three large entrances with bulging arches. In 

the central opening there are royal doors made 
thafter the mid-19  century, structurally similar to 

those in the church in Bucea. The top edge of the 

wooden panels is cut into a series of curves and 

broken lines. Profiled slats are used to mark the 

rectangular borders of the painting and the 

outline of each leaf. Above the painted areas there 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Tioltiur (1800)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Tioltiur (1800)
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stea reliefată cu opt colțuri atașată panoului care 

prezintă un fond albastru repictat. Personajele din 

scena Bunavestire sunt reprezentate naiv și în 

oglindă unul față de altul, fără a fi diferențiate 

simțitor. Compoziția este simplă și lipsită de 

detalii. Aspectul general al acestor piese le 

apropie de categoria mobilierului laic pictat. 

is a reliefed eight-pointed star attached to the 

panel, that has a repainted blue background. The 

characters in the Annunciation scene are repre-

sented naively and as a reflection of each other, 

without being sensitively differentiated. The 

composition is simple and devoid of details. The 

general appearance of these pieces draws them 

close to the category of painted laical furniture.
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 Biserica de lemn din Vechea este un 

edificiu mic format din trei încăperi: pronaosul 

tăvănit, naosul boltit și absida altarului decroșată 

acoperită cu o semicupolă. Construită din bârne 

de stejar, biserica urmează un model simplu, fără 

pridvor, iar în ceea ce privește turnul, acesta este 

scund, galeria sa rămânând sub coama acope-

rișului unitar al clădirii. Consolele sub formă de 

aripi și pragurile pereților separatori ai încăperilor 

depășesc cu mult perimetrul bisericii. Intrarea se 

face printr-o deschidere scundă încadrată de un 

portal decorat în relief cu motivele tradiționale în 

compoziții complexe. Aceleași motive se repetă 

pe portalul dintre încăperi, care este încadrat de 

două ferestre tăiate într-o grindă. Pictura de la 

1748 se păstrează parțial, expresia artistică 

bazându-se pe cromatica roșu-negru și pe hașura 

preluată din gravură.

 The wooden church in Vechea is a small 

edifice consisting of three rooms: the ceilinged 

narthex, the vaulted nave and the sanctuary apse 

covered with a half-dome. Built of oak beams, the 

church follows a simple pattern, without a porch, 

while the tower is short, its gallery remaining 

under the unitary roof's ridge. The wing-shaped 

corbels and thresholds of the partition walls far 

exceed the perimeter of the church. The entrance 

consists of a small opening, embellished by a 

portal decorated in relief with the traditional 

motifs in complex compositions. The same motifs 

are repeated on the portal between the narthex 

and the nave, which is framed by two windows cut 

from one of the beams. The paintings from 1748 is 

partly preserved, the artistic expression relying on 

the red-and-black chromatic and on the hatching 

inspired by engravings.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Vechea (1726)

The Dormition of Virgin Mary wooden church in Vechea (1726)
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 Biserica din Vișagu era un edificiu de 

dimensiuni relativ mari format din pronaos și naos 

dreptunghiulare și o absidă poligonală decroșată. 

Era construită din bârne de brad mai subțiri 

îmbinate în cheotori, a căror capete nu formau 

aripile tipice pentru bisericile de lemn, ci console 

puțin profilate. Intrarea se găsea pe peretele 

vestic ușciorii ușii având crestături decorative 

rezervate. Peretele separator dintre pronaos și 

naos prezenta două deschideri, de o parte și de 

alta a intrării, a căror stâlpi de susținere erau 

sculptați sub forma unor coloane. Înspre naosul 

boltit, exista un cafas cu un parapet din scânduri 

traforate. În ultimii 10 ani biserica a inceput să se 

deterioreze, iar pierderea treptată a acoperișului 

a dus la distrugerea totală a edificiului, în lipsa 

unei intervenții de salvare.

 The church in Vişagu was a relatively 

large edifice consisting of the rectangular narthex 

and nave and a polygonal apse. It was made of 

thinner fir beams, joined together, whose ends 

did not form the typical wings, but rather small 

corbels. The entrance was located on the western 

wall, having the jambs of the door modestly 

carved with decorative notches. The dividing wall 

between the narthex and the nave had two 

openings, on both sides of the entrance, the 

supporting posts of which were carved in the 

shape of columns. Towards the vaulted nave, 

there was a choir with a parapet of fretted planks. 

In the last 10 years, the church began to deteri-

orate, and the gradual loss of the roof led to the 

total destruction of the edifice, in the absence of a 

rescue intervention.

Biserica de lemn din Vișagu (1800)

The wooden church in Vişagu (1800)
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 Construită de către meșterul Onuțu 

Simionu și strămutată pe o altă locație după doar 

doi ani, biserica din Baica se desfășoară pe un plan 

dreptunghiular cu absidă poligonală decroșată la 

est. Acoperișul cade uniform peste întreg corpul 

clădirii. Turnul, cu galerie deschisă și parapet în 

rezalit, este scund, însă acoperișul său, cu o bază 

octogonală, este înalt și ascuțit. Decorația sculp-

tată se observă în cazul portalului de intrare care 

este împodobit cu motive geometrice, rozete 

solare la colțurile superioare și inscripții incizate, 

care acum prezintă o valoare istorică deosebită. În 

interior, cioplitura decorativă se găsește pe brâul 

median al iconostasului, pe cosoroabe și pe arcul 

dublou al bolții naosului. Pictura se păstrează 

parțial pe bolta naosului și pe iconostas, unde este 

inclus și șirul prăznicarelor. Lipsită de chenarele 

decorative, execuția naivă și stângace surprinde 

prin spontaneitatea tușelor. Între consolele ex-

terioare se păstrează urme de pictură și bucăți de 

pânză aplicate la interstițiile bârnelor.

 Built by the carpenter Onuţu Simionu and 

relocated to another location after only two years, 

the church of Baica unfolds on a rectangular plan 

with a polygonal recessed apse to the east. The 

roof falls evenly over the entire building. The 

tower, with its open gallery and parapet, is short, 

but its roof with an octagonal base is tall and 

pointed. The carved decoration can be seen on the 

entrance portal, which is adorned with geometric 

motifs, solar rosettes at the top corners and 

incised inscriptions, which now have a remarkable 

historical value. Inside, the decorative relief is 

found on the median girdle of the iconostasis, the 

wall plates and the transverse arch of the nave's 

vault. The painting is partly preserved on the 

nave`s vault and on the iconostasis, which includes 

the Fiests icons. Lacking decorative bor-ders, the 

naive and unhandy execution surprises by the 

spontaneity of the strokes. Between the outer 

corbels there are traces of painting and pieces of 

cloth applied to the interstices of the beams.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Baica (1643)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Baica (1643)
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 Biserica din Bălan Cricova a fost adusă pe 

acest amplasament la 1848. Edificiul este de mici 

dimensiuni, având planul format din pronaos și 

naos dreptunghiulare și o absidă poligonală 

decroșată. Pe latura sudică are un pridvor cu stâlpi 

sculptați, montați într-o bârnă care se îmbină cu 

prelungirile celor care alcătuiesc talpa bisericii. 

Turnul, subțire și de înălțime medie, are o galerie 

deschisă cu câte două arcade pe latură și parapet. 

Acoperișul său este scund și are poalele răsfrânte. 

Tencuiala aplicată pe exterior are efectul de a 

rotunji forma clădirii și a consolelor. Interiorul 

este, de asemenea, tencuit și văruit, pictura veche 

fiind acoperită în totalitate. Dimensiunile reduse 

ale deschiderilor dintre încăperi, cât și cele din 

pereții exteriori, atestă vârsta edificiului.  

 The church in Bălan Cricova was brought 

to this site in 1848. The edifice is of small size, 

having the plan composed of the rectangular 

narthex and nave and the polygonal apse. On the 

southern side there is a porch with sculpted pillars, 

with their lower end mounted in a beam  joined 

with the extension of the church`s sole. The tower, 

thin and of medium height, has an open gallery 

with two arches on each side and a parapet. Its 

roof is short and has swept eaves. On the exterior 

the building and the corbels are rounded by the 

plaster that was applied as a later intervention. 

Also the interior is plastered and whitewashed, 

the old painting being completely covered. The 

reduced dimensions of the openings between the 

rooms and those in the exterior walls attest to the 

age of the building.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Bălan Cricova (sec. XVII)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church
thin Bălan Cricova (17  century)

116

SJ-II-m-A-05015

ASTERCRIG



 Biserica din Bălan Josani, construită de 

către meșterul Popa Toader din lemn de gorun, 

este de dimensiuni medii. Planul dreptunghiular 

se continuă cu absida poligonală care are pereții 

puțin retrași față de cei ai naosului în scopul de a 

înlesni îmbinarea bârnelor. Turnul este înalt și are 

un coif de înălțime medie cu o bază octogonală. 

Peretele dintre pronaos și naos prezintă două 

deschideri, de o parte și de alta a intrării în naos, 

obținute prin extragerea unei bârne. În deschi-

derea centrală are montată o ușă veche, pictată, 

cu balama și zăvor de lemn. În jumătatea vestică a 

naosului este instalat un cor susținut de stâlpi 

sculptați. Decorația sculptată este remarcabilă în 

cazul acestei biserici acoperind brâul care o 

înconjoară, consolele, arcul dublou, meșter-

grinda și portalele de intrare. În plus, atât pe 

exteriorul, cât și pe interiorul pereților laterali 

apar cioplite ocnițe cu marginea zimțată. La un 

secol după construcție, pictura, realizată de Petru 

al Miluanului, folosește aceste spații pentru a 

 Built by the craftsman Popa Toader out of 

sessile oak wood, the church in Bălan Josani is of 

medium size. The rectangular plan continues with 

the polygonal apse that has the walls slightly 

retracted compared to those of the nave in order 

to facilitate the joining of the beams. The tower is 

tall and has a medium height helmet with an 

octagonal base. The wall between the narthex and 

the nave has two openings on each side of the 

entrance into the nave, obtained by removing one 

of its beams. In the central opening there is an old 

painted door with a wooden hinge and latch. In 

the western half of the nave there is a choir 

supported by carved pillars. The carved deco-

ration, remarkable in the case of this church, 

covers the girdle surrounding it, the corbels, the 

transverse arch, the cross beam and the entrance 

portals. In addition, both on the exterior and on 

the inside of the side walls, semicircular niches 

with jagged edges are carved. A century after the 

construction, the painting, made by Petru al 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Bălan Joseni (1695)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Bălan Joseni (1695)
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Miluanului, uses these spaces to provide rhythm 

the saints friezes. The outer painting is preserved 

only as traces, and the inner one is very damaged.

 In the central entrance of the iconostasis 

there are the royal doors. Their leafs are made of 

flat and whole wooden tops on which slats 

embossed with the twisted rope motif are used to 

delineate the six panels. The upper edge is cut into 

a series of baroque inspiration curves. The 

iconographic program is composed of the 

Annunciation scene in the upper frames and the 

representations of the four evangelists in the 

lower ones. Although it is preserved to a large 

extent, the darkening of the painting makes it 

difficult to distinguish.

ritma frizele cu sfinți. Pictura exterioară se păs-

trează doar ca urme, iar cea interioară este foarte 

deteriorată.

 În intrarea centrală a iconostasului se 

găsesc montate ușile împărătești. Canaturile 

acestora sunt realizate din blaturi plane și întregi 

de lemn pe care sunt aplicate baghete reliefate cu 

motivul funiei răsucite, pentru a delimita cele șase 

tăblii. Marginea superioară este tăiată într-o serie 

de curbe de inspirație barocă. Programul icono-

grafic prevede scena Bunavestire în chenarele su-

perioare și reprezentările celor patru evangheliști 

în cele inferioare. Deși se păstrează într-o mare 

măsură, pictura este întunecată și dificil de 

deslușit. 

118

ASTERCRIG



 Aflată în incinta Mănăstirii Bălan, această 

biserică de lemn este cea mai nouă dintre cele trei 

din satul Bălan, fiind așezată pe vechea locație a 

celei aflate acum la Cricova. Construcția actuală a 

apărut doar după 1890, fiind precedată de o 

încăpere din lemn, acoperită cu șindrilă, care 

găzduia masa altarului din biserica strămutată. 

Edificiul este de mici dimensiuni și este format 

dintr-un dreptunghi alcătuit de pronaos și naos, cu 

o absidă poligonală decroșată spre est. Acoperișul 

clădirii este unitar, iar turnul este scund și subțire. 

Pereții sunt tencuiți și văruiți la exterior, doar cei ai 

absidei rămânând descoperiți. Interiorul are bolta 

placată cu scândură, iar iconostasul nou înlocu-

iește peretele separator format din bârne.

 Located within the Bălan Monastery, this 

wooden church is the newest of the three in the 

village of Bălan, being situated on the old location 

of the one that is now in Cricova. The current 

building was only constructed after 1890, being 

preceded by a shingle-covered wooden room that 

housed the altar table of the displaced church. 

The current edifice is small and consists of a 

rectangle formed by the narthex and nave, and a 

polygonal recessed apse located eastward. The 

roof of the building is unitary and the tower is 

short and thin. The walls are plastered and 

whitewashed on the outside, only those of the 

apse being uncovered. The interior has a plank-

plated vault, and the new iconostasis replaces the 

dividing wall made of beams.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii Bălan (sec. XIX)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church
thin Bălan Monastery (19  century)
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 Biserica de lemn din Bârsa este construi-

tă din bârne fățuite și îmbinate, pe un plan drep-

tunghiular cu absidă poligonală decroșată. Aco-

perișul este unitar și îmbrăcat în tablă, iar în partea 

vestică a acestuia se găsește turnul-clopotniță, 

înalt și cu un coif ascuțit. În interior, prima încă-

pere este tăvănită, a doua este boltită, iar absida 

are o boltă mai joasă care se racordează la pereții 

estici prin dreptunghiuri curbate. Peretele icono-

stasului este de tipul celor cu deschidere în partea 

superioară, având un arc format din scânduri 

trapezoidale care leagă bolta naosului de cea a 

absidei. În fereastra semicirculară sunt montate 

trei cruci. Relieful este concentrat pe portalul de 

intrare, care prezintă o compoziție simplă. Pictura, 

realizată de Ioan Prodan la 1838, se păstrează pe 

bolta naosului, pe iconostas și în absidă. Stilistic, 

se apropie de pictura occidentală prin umanizarea 

personajelor și dinamismul compozițiilor.

 The Bârsa wooden church is made of 

joined wooden beams, placed on a rectangular 

plan with a polygonal recessed apse. The roof is 

unitary and covered in blackboard. In its western 

side there is the tall bell tower with a sharp 

helmet. In the interior, the first room is ceilinged, 

the second is vaulted, and the apse has a lower 

vault that is connected to the eastern walls 

through curved rectangles. The iconostasis wall is 

of the type with an upper opening, having a arch 

made of trapezoidal planks that link the nave's 

vault to that of the apse. Three crosses are 

mounted in the semicircular aperture under it. 

The embossed decoration is concentrated on the 

entrance portal, showing a simple composition. 

The painting, made by Ioan Prodan in 1838, is 

preserved on the nave`s vault, on the iconostasis 

and in the apse. Stylistically, it inclines towards the 

Western-style painting given the humanized 

characters and the dynamism of the compo-

sitions.

Biserica de lemn Sfântul Gheorghe din Bârsa (sec. XVIII)
thThe Saint George wooden church in Bârsa (18  century)
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 Biserica din Bârsău Mare a fost relocată 

la 1806 pe o culme mai înaltă din sat, fiind inițial 

construită în lunca Someșului. Planul acestei 

construcții este dat de pronaosul poligonal, 

naosul dreptunghiular și absida altarului, pătrată 

și decroșată. Urmărind modelul obișnuit de 

închidere superioară a încăperilor, pronaosul este 

tăvănit, naosul boltit semicilindric, iar absida are o 

boltă care se încheie spre est cu un timpan 

înclinat. Acoperișul unitar cu pantă abruptă este 

întrerupt la vest de un turn înalt cu galerie 

deschisă și parapet. Intrarea în biserică, aflată pe 

latura sudică, are o decorație modestă în relief, 

care se repetă și la portalul dintre pronaos și naos. 

Interiorul a fost pictat de zugravul Ioan Pop din 

Românași, care a activat la sfârșitul secolului al 

XVIII-lea și începutul celui următor, pe teritoriul 

actualelor județe Cluj și Sălaj.

 The church in Bârsău Mare was relocated 

in 1806 on a higher peak in the village, being 

initially built in the Someș meadow. The plan of 

this construction is given by the polygon narthex, 

the rectangular nave and the square  sanctuary 

apse. Following the pattern regarding the vaulting 

system of the composing rooms, the narthex is 

ceilinged, the nave, barrel vaulted, and the apse 

has a vault that ends eastward with an inclined 

tympanum. The roof`s steep slope is interrupted 

to the west by a high-rise tower with an open 

gallery and a parapet. The Church's entrance, on 

the southern side, has a modest  relief decoration, 

which is repeated on the portal between the 

narthex and the nave. The interior was painted by 

the painter Ioan Pop of Românași, who worked 
thduring the end of the 18  century and the be-

ginning of the next one, on the territory of the 

present Cluj and Salaj counties.

Biserica de lemn Sfânta Fecioară Maria din Bârsău Mare (1690)

The Virgin Mary wooden church in Bârsău Mare (1690)
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 Biserica din satul Stâna a fost mutată în 

1997, în incinta acestei recent înființatei mănăstiri. 

Edificiul are un plan dreptunghiular și o absidă 

pătrată decroșată. Pridvorul cu arcade, ornamen-

tate cu cuie de lemn proeminente, se află pe latura 

sudică, protejând intrarea. Turnul este înalt și are 

un acoperiș care pornește de la o bază octogonală. 

Decorația sculptată de pe portalul de intrarea se 

limitează la o funie răsucită și o bandă semi-

cilindrică ritmată cu brățări. Interiorul a fost pictat 

de Ioan Pop din Românași. Scenele din Ciclul 

Hristologic, de pe bolta naosului, sunt redate în 

compoziții complexe, pe suprafețe mari. Între 

aceste tablouri și medalioanele cu prooroci din axul 

bolții apar benzi decorative late cu vrejuri 

elaborate. La exterior se observă urme de pictură 

decorativă cu viță de vie și struguri, care acoperea 

toată suprafața pereților.

 The church in the village of Stâna was 

moved in 1997, within this newly established 

monastery. The edifice has a rectangular plan and a 

square recessed apse. The porch`s arcade, orna-

mented with prominent wooden nails, is located 

on the southern side, protecting the entrance. The 

tower is tall and has a roof that starts from an 

octagonal base. The sculpted decoration on the 

entrance portal is limited to a twisted rope and a 

semi cylindrical band with bracelets. The interior 

was painted by Ioan Pop of Românași. The scenes 

from the Christological Cycle on the nave's vault 

are rendered in complex compositions on large 

surfaces. Between these paintings and the 

prophets` medallions in the vault`s crown there are 

wide decorative stripes with elaborate vines. On 

the outside there are traces of decorative painting 

that uses grape vines to cover the entire surface of 

the walls.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii Bic (1778)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church in Bic Monastery (1778)
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 În privința datării acestui edificiu, există 

opinii conform cărora acesta ar exista încă din 

1625. Compusă planimetric din dreptunghiul 

format de naos și pronaos și absida dreptun-

ghiulară decroșată, biserica a fost extinsă la vest 

prin adăugarea unei încăperi. Modificări ulterioa-

re ale construcție sunt și adăugarea lucarnelor, eli-

minarea pereților interiori separatori din spațiul 

destinat congregației, instalarea unui cor și placa-

rea interiorului cu scândură. Intrarea veche, de pe 

latura sudică, are urme de crestături pe portal, iar 

ușa a fost pictată, mai recent, cu o reprezentare a 

Maicii Domnului Orantă. Pictura se mai păstrează 

pe iconostas și pe pereții naosului, unde apare 

friza Sfinților Militari. Personajele sunt foarte slab 

individualizate, iar pictura și desenul sunt precise 

și curate. Acoperișul spart al bisericii a fost acope-

rit temporar cu o folie de protecție, ca soluție 

provizorie.  

 Regarding the dating of this edifice, 

some opinions suggest that it would have existed 

since 1625. The planimetric composition consists 

from the rectangle of the nave and the narthex 

and the rectangular apse of the sanctuary. The 

church was extended to the west by adding a 

room. Subsequent changes to the construction 

include the addition of skylights, the removal of 

sepa-rating interior wall of the congregation's 

space, the installation of a choir and the planking 

of the interior walls. The old entrance, on the 

southern side, has traces of carvings on the portal, 

while the door was painted, more recently, with a 

repre-sentation of Virgin Mary as Lady of the Sign. 

The painting is kept on the iconostasis and on the 

walls of the nave, where the frieze of the Military 

Saints appears. The characters are poorly 

individualized, and the painting and drawing are 

precise and clean. The broken roof of the church 

was tempo-rarily covered with a protective sheet, 

as a temporary solution.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Bocșița (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Bocșița (18  century)
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 Biserica din Borza a fost construită de 

meșterul Breaz Ion din Gilău, despre care se 

cunoaște că a mai realizat două biserici de lemn în 

sate învecinate. Planul este alcătuit din dreptun-

ghiul format de pronaos și naos și absida pătrată 

decroșată. Acesta a cuprins încă de la început 

pridvorul de pe latura sudică, a cărui stâlpi 

sculptați sunt fixați într-o bârnă din talpa bisericii. 

Acoperișul este coborât peste absidă, iar turnul 

scund, a cărui galerie depășește puțin coama, are 

un coif înalt și subțire. Brâul sculptat care 

înconjoară biserica este alcătuit din benzi paralele 

cu diferite motive de inspirație populară. Arcurile 

pridvorului sunt împodobite cu rozete solare 

cioplite, iar portalurile abundă în motive geo-

metrice și fitomorfe. Pictura interioară, deși 

înnegrită, se păstrează pe suprafețe mari, respec-

tând programul iconografic tipic: Ciclul Hristologic 

în bolta naosului și succesiunea șirului Deisis și a 

scenei Răstignirii pe iconostas. 

 The church in Borza was built by the 

carpenter Ion Breaz of Gilău, who is known to have 

built two other wooden churches in neighboring 

villages. The plan consists of the rectangle formed 

by the narthex and the nave and the square 

recessed apse. From the very beginning, it em-

braced the porch on the southern side, that has its 

carved pillars attached to a beam part of the 

church`s sole. The roof is lowered over the apse, 

and the short tower, with an open gallery that 

slightly surpasses the ridge, has a high and thin 

helmet. The sculpted girdle surrounding the 

church is made up of parallel strips with various 

folk inspired motifs. The arches of the porch are 

adorned with carved solar rosettes, and the 

portals abound in geometric and phytomorphic 

motifs. The interior painting, although blackened, 

is preserved on large surfaces, following the 

typical iconographic program: the Christological 

Cycle in the nave`s vault and the succession of the 

Deisis tier and the Crucifixion scene on the 

iconostasis.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Borza (1758)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Borza (1758)
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 Biserica de lemn din Bozna a fost con-

struită pe un plan dreptunghiular cu o absidă 

pătrată decroșată. Tălpile bisericii se continuă la 

sud pentru a fixa stâlpii pridvorului. Acoperișul 

este unitar, iar în partea sa vestică se găsește 

turnul înalt, cu galerie închisă ulterior și coif de 

înălțime medie. Dintre piesele sculptate decorativ 

se numără consolele care sunt tăiate într-o 

succesiune de curbe și contracurbe, contrafișele 

arcadelor pridvorului care au bulbi profilați în 

intrados și stâlpii care prezintă trei brățări 

profilate la centru. Pereții exteriori ai bisericii sunt 

parcurși pe la mijloc de brâul reliefat în formă de 

torsadă, motiv care se repetă și pe portalul de 

intrare. Rozete și alte motive geometrice cioplite 

împodobesc la interior arcul dublou și meșter-

grinda. Urme de pictură și pânză aplicată la 

interstițiile grinzilor se observă pe exteriorul 

bisericii, deasupra brâului.

 The wooden church in Bozna was built on 

a rectangular plan with a square recessed apse. 

The sole of the church continues southward in 

order to fix the porch`s posts. In the western part 

of the unitary roof there is a high tower with a 

closed gallery and a medium height helmet. The 

decoratively sculpted elements are the corbels 

that are cut into a series of curves and counter 

curves, the braces of the porch`s arches that have 

profiled bulbs in their soffit, and columns which 

have three profiled bracelets in their central part. 

The outer walls of the church are traversed in the 

middle by the torsade shaped girdle, motif which 

is repeated on the entrance portal. Inside, twisted 

rope and other geometric motifs adorn the 

transverse arch and the cross beam. Traces of 

painting and cloth applied to the beams' inter-

stices are seen on the outside of the church, above 

the girdle.

Biserica de lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Bozna (sec. XVIII)
thThe Saints Apostles Peter and Paul wooden church in Bozna (18  century)

126

SJ-II-m-A-05024

ASTERCRIG



 Construită de către meșterul Ion Breaz 

din Gilău, împreună cu Borzan Ionuț, biserica din 

Brebi a fost lățită după aproape un secol, 

mutându-se și intrarea pe latura vestică. Planul 

său este dreptunghiular cu absidă pătrată decro-

șată, iar la sud, pe latura cu intrarea inițială 

prevede un pridvor îngust cu stâlpi. Turnul înalt 

are un coif subțire și conic cu poalele răsfrânte. 

Consolele sunt tăiate în trepte, iar stâlpii prid-

vorului sunt sculptați. Cioplitura decorativă cu 

motive tradiționale îmbracă multe suprafețe, 

precum, o bandă centrală pe pereții exteriori, 

formând brâul, și arcadele pridvorului. Portalul de 

intrare este similar cu cele ale bisericilor din zonă, 

realizate de același meșter lemnar. Interiorul a fost 

pictat după modificările din secolul al XIX-lea. 

Iconostasul este compus din obiecte mobile 

atașate peretelui separator, între care se numără 

și uși împărătești, însă acestea sunt repictate 

masiv. La exterior, sub acoperiș se păstrează urme 

de pictură exterioară. 

 Built by the carpenter Ion Breaz of Gilău, 

along with Borzan Ionuț, the church in Brebi was 

widened after nearly a century, and the entrance 

was  moved to the western side. Its plan is 

rectangular with a recessed square apse, and to 

the south, on the side with the original entrance 

there is a narrow porch with posts. The high tower 

has a thin and pointed helmet with swept eaves. 

The corbels are cut into steps and the porch posts 

are carved. The decorative sculpture with tradi-

tional motifs covers many surfaces, such as a 

central band on the outer walls, forming the 

girdle, and the arches of the porch. The entrance 

portal is similar to those of the neighboring 

churches made by the same woodworking crafts-

man. The interior was painted after the changes 
ththat took place in the 19  century. The iconostasis 

is composed of movable objects attached to the 

separating wall, which also include royal doors, 

but they are massively repainted. Outside, under 

the roof there are traces of wall painting.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Brebi (1759)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Brebi (1759)
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 Biserica din Brusturi are dimensiuni mici, 

iar planul său este compus din pronaos și naos 

dreptunghiular și absidă decroșată, de forma unui 

pătrat cu colțurile tăiate. Turnul scund, acoperit 

de un coif conic cu poale răsfrânte, se ridică în 

partea vestică a acoperișului unitar al corpului 

clădirii. Consolele în trepte, mult profilate, 

descresc până la talpa edificiului. Pridvorul, cu 

stâlpi simpli se desfășoară pe latura sudică 

adăpostind intrarea. Contrafișele care formează 

arcadele acestuia au bulbi reliefați în intrados, iar 

cuiele de lemn din îmbinare au capetele 

proeminente, cu rol ornamental. Portalul de 

intrarea poartă incripții incizate pe buiandrugul 

subțiat, iar relieful sculptat cuprinde motivul 

torsadei și al rozetei. Interiorul, a cărui pictură îi 

este atribuită lui Ioan Pop din Românași, cuprinde 

programul iconografic tradițional, remarcându-se 

dinamismul unor scene din Ciclul Hristologic, 

alături de naivitate reprezentărilor.

 The church in Brusturi is small in size, and 

its plan consists of a rectangular narthex and nave 

and a recessed apse, of a shape that resembles a 

square with cut corners. The short tower, covered 

by a conical helmet with swept eaves, rises on the 

western side of the unitary roof of the building's 

body. Stepped, highly profiled corbels decrease in 

wideness until the sole of the edifice. The porch, 

with simple pillars, spreads on the southern side, 

sheltering the entrance. The braces that form its 

arches have profiled bulbs carved on their soffit, 

and the wooden nails in the joints have protruding 

heads, that serve an ornamental purpose. The 

entrance portal carries incised incisions on the 

thinned lintel, and the sculpted relief motifs 

include torsades and rosettes. The interior, 

bearing wall paintings attributed to Ioan Pop of 

Românași, comprises the traditional iconographic 

program. The dynamism of some scenes from the 

Christological Cycle, paired with the naivety of the 

representations are remarkable in this case.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Brusturi (1701)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Brusturi (1701)
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 Biserica din Bulgari este una dintre cele 

mai vechi din zonă, fiind, conform tradiției, mai 

întâi acoperită cu tulpini de porumb. Planimetria 

sa este atipică, fiind compusă din dreptunghiul 

alcătuit de pronaos și naos, la care se adaugă la est 

absida semicirculară a altarului. Acoperișul este 

format din două module, deasupra absidei fiind 

mai coborât. Turnul este înalt, are galerie deschisă 

și parapet în rezalit, iar coiful său cu bază 

octogonală este de înălțime medie. Pridvorul cu 

stâlpi sculptați de pe latura sudică protejează 

intrarea. Aceasta este încadrată de un portal cu 

decorație sculptată precis și delicat, sub forma a 

trei benzi concentrice care pornesc de la cruci, 

înscrise în cercuri de funie răsucită. În interior 

decorația sculptată se continuă pe arcul dublou și 

pe meșter-grindă. Încăperile au fost pictate la 

1775, iar apoi repictate în secolul al XIX-lea, 

probabil de către Ioan Prodan care a lucrat și la 

Bârsa.

 The Bulgari church is one of the oldest in 

the area, initially being covered with corn stalks, 

according to local memory. Its planimetry is 

atypical, being composed of the rectangle narthex 

and nave, to which the semicircular recessed 

sanctuary apse is added eastward. The roof 

consists of two modules, being lower above the 

apse. The tower is tall, it has an open gallery and a 

parapet, while its helmet is octagonal-based and 

of medium height. The porch with carved pillars 

on the southern side protects the entrance. It is 

framed by a portal with precisely and delicately 

carved decoration, in the form of three concentric 

bands that start from crosses encompassed in 

circles of twisted rope. Inside, the carved 

decoration continues on the transverse arch and 

on the cross beam. The inside of the rooms was 
thpainted in 1775, and then repainted in the 19  

century, probably by Ioan Prodan, who also 

worked in Bârsa.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Bulgari (1547)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Bulgari (1547)
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 The royal doors are kept mounted in the 

iconostasis. They have two leafs made of full 

wooden tops, with their top edge cut in suc-

cession of curves. The central slat, being the only 

profiled element, has the shape of a torsade and is 

applied to the left leaf. On the front, the doors are 

painted with the usual iconographic program, 

namely the Annunciation scene and the four 

evangelists. The characters are highly individ-

ualized and are surrounded by oval borders with a 

pregnant Baroque-style character, which is 

highlighted by the seashell placed between the 

frames. The chromatic range is limited to ocher, 

red and black, emphasizing the graphic layout of 

the representations. The painting on the back, 

depicts the Apostles Peter and Paul on the whole 

surface between the two traverses. While the 

faces appear to be the work of the same artist, the 

rest of the painting is made at another stage, not 

rising to the value of the first.

 Iconostasul păstrează ușile împărătești 

montate. Acestea au două canaturi din blaturi 

întregi și plate de lemn, tăiate într-o succesiune de 

curbe în partea superioară. Stinghia centrală are 

forma unei torsade și este aplicată pe canatul 

stâng, fiind singurul element reliefat. Pe fața 

anterioară, ușile au pictat programul iconografic 

obișnuit, anume, scena Bunavestire și cei patru 

evangheliști. Personajele sunt puternic indivi-

dualizate și sunt cuprinse în rame ovale cu un 

pregnant caracter baroc, subliniat de scoica 

așezată între chenare. Cromatica este limitată la 

ocru, roșu și negru, accentuându-se aspectul 

grafic al reprezentărilor. Pictura de pe verso îi redă 

pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe toată supra-

fața dintre cele două traverse. În timp ce chipurile 

par lucrarea aceluiași artist, restul picturii este 

realizat într-o altă etapă, neridicându-se la 

valoarea primei.
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 Biserica din Camăr a fost construită de 

meșterul Alexa Mocanu într-un sistem atipic 

pentru această zonă, care se apropie mai mult de 

bisericile bănățene în paiantă. Bârnele verticale 

amplasate din loc în loc între talpă și cunună 

permit folosirea unor bârne orizontale mai scurte 

și mărirea golurilor pentru ferestre, aspecte care 

se observă și în acest caz. Edificiul este alcătuit din 

pronaos și naos dreptunghiulare, completate la 

est cu o absidă poligonală decroșată. Intrarea se 

face pe latura vestică, fiind protejată de un 

pridvor. Acoperișul este coborât peste cupola 

absidei, iar la capătul vestic se ridică turnul cu un 

acoperiș deosebit de scund, refăcut după prăbu-

șirea celui vechi la 1944. Interiorul nu mai 

păstrează pictura, fiind parțial placat cu scândură. 

Singurul decor rămas este portalul semicircular cu 

motivul funiei răsucite prin care se intră în naos.

 The church in Camăr was built by the 

carpenter Alexa Mocanu on a framework struc-

ture, an atypical system for this area, closer to the 

one used for the churches of Banat. The vertical 

beams put from place to place between the sole 

and the crown of the church allow the use of 

shorter horizontal beams and the enlargement of 

window openings, both of these aspect being 

noticeable in this case. The edifice is made up of a 

narthex and a rectangular nave, completed to the 

east with a polygonal apse. The entrance is on the 

western side, protected by a porch. The roof is 

lowered over the dome of the apse, and at the 

western end the tower is raised with a very short 

roof, restored after the collapse of the old one in 

1944. The interior, being partly planked, no longer 

bears painting. The only remaining decoration is 

the semicircular portal with the twisted rope 

motif entering the nave.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Camăr (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Camăr (18  century)
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 Biserica din Cehei, datată prin inscripția 

de pe usciorii intrării de către popa Gheorghe, este 

construită pe planul obișnuit, dreptunghiular cu o 

absidă poligonală decroșată. Pe latura sudică, 

intrarea este precedată de un pridvor îngust, 

bogat în decorație reliefată, care îi îmbracă 

arcadele. Acoperișul este coborât deasupra 

absidei, iar în partea sa vestică, se ridică turnul-

clopotniță cu coif înalt, octogonal la bază. În 

interior, sistemul de acoperire a încăperilor diferă 

față de cel uzual doar în cazul absidei, care 

prezintă o cupolă cu șase raze specifică bisericilor 

de lemn moldovenești. Pictura, atribuită zugra-

vului Nichita, se păstrează în mare măsură, pro-

gramul iconografic fiind ușor de urmărit. Autorul 

dă dovadă de ingeniozitate, observabilă în cazul 

reprezentării creative a Judecății de Apoi, care se 

găsește pe peretele sudic al pronaosului. 

 The church in Cehei, dated by the 

inscription on the jambs of the entrance written 

by priest Gheorghe, is built on the usual, rectan-

gular plane with a polygonal apse. On the 

southern side, the entrance is preceded by a 

narrow porch, rich in embellished decoration, 

which are carried by its arches. The roof is lowered 

above the apse. On its western side the bell tower 

rises, having a high, octagonal-based helmet. 

Inside, the covering system of the rooms differs 

from the usual one only in the case of the apse, 

which has a six-ribbed dome, specific to the 

Moldavian-style wooden churches. The painting, 

attributed to the painter Nichita, is largely 

preserved, the iconographic program being easy 

to follow. The author proves ingenuity, noticeable 

in the creative representation of the Last 

Judgment, which is found on the southern wall of 

the narthex.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Cehei (1765)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Cehei (1765)
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 Datând probabil din secolul al XVII-lea, 

biserica din Chichișa a fost mai târziu prelungită la 

vest, adăugându-se un nou pronaos planului 

dreptunghiular cu absidă pătrată decroșată. 

Astfel, intrarea sudică a rămas înspre naos, iar cea 

nouă, de pe latura vestică, permite accesul în 

pronaos. Turnul este scund, cu coif ascuțit, fiind 

ușor disproporționat față de lungimea actuală a 

bisericii. Portalul, decorat cu motivul funiei 

răsucite și inscripții cu litere chirilice incizate, a 

fost tăiat parțial pentru a permite montarea unui 

toc nou de ușă. Torsada se repetă sub formă de 

brâu în jurul bisericii, parcugând bârnele vechi. 

Interiorul, a cărui pictură era atribuită cunos-

cutului zugrav Ioan Pop din Românași, a fost 

repictat în decursul secolului trecut, iar ușile 

împărătești, pictate la 1805 de Toader Faur, nu se 

mai păstrează.

 Probably dating back to the 17�� century, 

the church in Chichișa was later extended to the 

west. A new narthex was added to the rectangular 

plan with a square-shaped recessed apse. Thus, 

the southern entrance remained towards the 

nave, and the new one, on the western side, 

allowed access into the narthex. The tower is 

short, with a sharp helmet, being slightly dispro-

portionate to the current length of the church. 

The portal, decorated with twisted rope motif and 

incised Cyrillic inscriptions, was partially cut in 

order to allow a new casing to be mounted. The 

torsade is repeated in the form of a girdle, going 

across the old beams, around the church. The 

interior, that  used to hold painting attributed to 

the famous painter Ioan Pop of Românași, was 

repainted during the last century, and the royal 

doors, painted in 1805 by Toader Faur, are no 

longer preserved.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Chichișa (1739)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Chichișa (1739)
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 Biserica din Chieșd se remarcă prin 

planimetria sa aparte dată de absida semicirculară 

decroșată care adăpostește altarul. Turnul are 

patru turnulețe fială la baza acoperișului și este 

înalt. Pridvorul are stâlpi și arcade decorate cu 

relief cioplit. Decorul sculptat nu se limitează la 

pridvor, ci înconjoară biserica sub forma unui 

brâu, încadrează intrarea prin trei funii răsucite 

concentrice și pătrunde în interior, unde se 

găsește pe cosoroabe. Două cruci sunt montate pe 

exteriorul absidei, torsada întreruptă fiind reluată 

pe suportul acestora. Pictura interioară, realizată 

de către Țiple Popa și Ioan Zugravul din Deda la 

1796, se păstrează pe porțiuni extinse, însă este 

înnegrită. În pronaos se observă o reprezentare 

amănunțită a Judecății de Apoi, în bolta naosului 

apar medalioane cu persoanele Sfintei Treimi, iar 

pe iconostas, șirul Praznicelor Împărătești și cel al 

Apostolilor sunt realizate pe suporturi mobile și 

atașate peretelui separator.

 The church in Chieșd is distinguished by 

its unique planimetry given by the semicircular 

recessed apse, which houses the sanctuary. The 

tower is tall and has four turrets at the base of its 

roof. The porch has sculpted relief on its pillars and 

arches. The carved decoration is not limited to the 

porch, it surrounds the church as a girdle, it frames 

the entrance consisting of three concentric 

twisted ropes and on the inside, it covers the wall 

plates. Two crosses are mounted on the outside of 

the apse, the interrupted torsade being resumed 

on their support. The wall painting inside, made 

by Ţiple Popa and Ioan Zugravul from Deda in 

1796, is preserved on large areas, but it is black-

ened. In the narthex there is a detailed represen-

tation of the Last Judgment, medallions with the 

Holy Trinity appear in the nave`s vault, while on 

the iconostasis, the tier of the Royal Feasts and the 

Apostles consist of movable objects attached to 

the separating wall.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Chieșd (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Chieșd (18  century)
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 In the central opening of the iconostasis 

there are undated royal doors. They are of the 

openwork type, being made up of two fretted 

panels with low relief, the only applied element 

being the central slat. The latter consists of a 

colonnade with three successive shafts, on which 

the grapes are slightly profiled. Each leaf has a flat 

frame in which vegetal vines interweave in 

complex and studied patterns, becoming more 

geometric towards the upper part. Four painted 

medallions, with profiled frames, are apparently 

supported by these vines. The representations 

contained are those of the four evangelists, 

rendered schematically on a gold background. 

The role of painting in the artistic expression of 

these royal doors is reduced.

 În deschiderea centrală a iconostasului 

se găsesc ușile împărătești, nedatate. Acestea 

sunt de tipul celor ajurate, fiind alcătuite din două 

panouri traforate și cu relief jos, singurul element 

aplicat fiind stinghia centrală. Aceasta din urmă 

constă într-o colonetă adosată cu trei fusuri 

succesive pe care sunt slab reliefate ciorchine de 

struguri. Fiecare canat prezintă o ramă plată în 

cadrul căreia se dezvoltă vrejuri vegetale care se 

întrețes în modele complexe și studiate, tinzând 

spre geometrizare în partea superioară. Patru 

medalioane pictate, cu rame profilate, sunt 

susținute aparent de aceste vrejuri. Repre-

zentările conținute sunt ale celor patru evan-

gheliști, redați schematic pe fond de aur, rolul 

picturii în expresia artistică a acestor uși împă-

rătești fiind redus.
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 Construcția bisericii din Ciumărna nu 

poate fi datată cu precizie datorită pierderii 

inscripției de pe portalul de intrare. Având planul 

dreptunghiular cu absidă poligonală decroșată la 

est, edificiul este de mici dimesiuni. Turnul înalt 

are coiful octogonal la bază. În timp ce ancadra-

mentul intrării în pronaos este ornamentat sim-

plu, cel de trecere între pronaos și naos constituie, 

alături  de canatul ușii, un exemplu de măiestrie 

artistică în ceea ce privește cioplitura populară. 

Sunt folosite majoritatea motivelor cunoscute, 

organizate în compoziții  bazate pe spiritualitatea 

comunității. În naos, se observă arcul dublou 

sculptat în trepte, și iconostasul modest, cu două 

intrări, încununate de baghete sculptate cu 

motivul torsadei. Pictura interioară se păstrează 

parțial. Friza Sfinților Militari din bolta naosului dă 

dovadă de continuitate, în timp ce alte scene sunt 

întrerupte de lacune.

 The construction of the church in 

Ciumărna can not be accurately dated due to the 

loss of inscription on the entrance portal. Having a 

rectangular plan with a polygonal recessed apse 

to the east, this edifice is small in size. The high 

tower has a helmet with an octagonal base. While 

the narthex`s entry is simply ornamented, the 

passage between the narthex and the nave, along 

with the door leaf, constitute a great example of 

artistic craftsmanship in th art of folk wood 

carving. Most of the traditional motifs are used, 

organized in compositions based on the commu-

nity`s spirituality. In the nave, one can see the 

transverse arch cut in steps, and the modest 

iconostasis, with two entrances, crowned by slats 

with the torsade motifs. The interior painting is 

partially preserved. The frieze of the Military 

Saints in the nave's vault shows continuity, while 

other scenes are interrupted by gaps.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ciumărna (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Ciumărna (18  century)
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 Biserica din Creaca este de dimensiuni 

medii și se utilizează planimetria tipică pentru 

această zonă, anume cea dreptunghiulară cu 

absidă poligonală decroșată. Turnul este înalt și 

prezintă o galerie deschisă cu ferestre circulare. 

Forma acestora este dată de cele patru contrafișe 

care taie colțurile deschiderilor. Încă de la început, 

biserica a fost prevăzută cu pridvor, a cărui talpă 

este frumos îmbinată cu prelungirile bârnelor 

inferioare ale corpului bisericii. Lemnul stâlpilor și 

al contrafișelor a fost tăiat, sculptat și îmbinat, 

rezultatul final fiind o formă dantelată cu un 

contur sinuos plin de expresie artistică. Peretele 

sudic, protejat de pridvor, a purtat pictură din care 

acum se păstrează doar urme. Ușa de intrare, 

încadrată de torsade sculptate, are pe verso un 

sistem de „țâțâni” tradiționale de lemn, care 

precedă balamalele metalice. În interior, pictura 

lui Ioan Pop din Românași se conservă doar într-o 

mică măsură.

 The church in Creaca is of medium size 

and used the typical planimetry for this area, 

namely the rectangular nave with a polygonal 

recessed apse. The tower is tall and has an open 

gallery with circular windows. Their shape is given 

by the four braces that cut the corners of the 

openings. From the beginning, the church was 

provided with a porch, that has the sole beau-

tifully joined with the extension of the lower 

beams of the church`s body. The wood of the 

pillars and braces was cut, carved and joined 

together, the final result being a lace-like shape 

with a sinuous outline, full of artistic expression. 

The southern wall, protected by the porch, was 

painted, and now only traces of it remain. The 

entrance door, framed by sculpted torsades, has 

on its back a system of traditional wooden hinges, 

that precede the metallic ones. Inside, the 

painting of Ioan Pop of Românași is preserved only 

to a small extent.

Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Creaca (1710)

The Saint Nicholas wooden church in Creaca (1710)

139

SJ-II-m-A-05044

ASTERCRIG



 Biserica din Cubleșu este construită din 

bârne de lemn așezate pe un plan dreptunghiular 

cu o absidă pătrată care are pereții laterali retrași. 

Aspectul general al acesteia este mult schimbat 

datorită intervențiilor reparatorii invazive. Pereții 

sunt tencuiți și văruiți pe interior și pe exterior, 

lemnul din structură fiind acoperit în totalitate. 

Acoperișul și turnul au fost modificate din punct 

de vedere volumetric și acoperite cu tablă. În bolta 

naosului și a absidei se păstrează pictura interioa-

ră, realizată de Urs Broina, zugravul care a lucrat și 

la biserica din Ticu-Colonie, județul Cluj. Aceasta 

este caracterizată de un desen sigur și de o 

cromatică bazată pe roșu, albastru și verde. 

Reprezentările naive ale personajelor aflate în 

posturi dinamice sunt cuplate cu rezolvări ino-

vative din punct de vedere compozițional și cu 

referințe la istoria comunității.

 The church in Cubleşu is built of wooden 

beams laid on a rectangular plane with a square 

apse that has recessed side walls. Its general 

appearance is greatly changed due to invasive 

repairs. The walls are plastered and tinted on the 

inside and on the outside, the wooden beam of 

the structure being completely covered. The roof 

and the tower were volumetrically modified and 

covered with blackboard. In the vault of the nave 

and in the apse`s one the interior painting is 

preserved, being made by Urs Broina, the painter 

who also worked at the church in Ticu-Colonie, 

Cluj county. It is characterized by an accurate 

drawing and a color range based on red, blue and 

green. The naive representations of the char-

acters in dynamic postures are coupled with 

innovative compositional solutions and refer-

ences to the community`s history.

Biserica de lemn Învierea Domnului din Cubleșu (sec. XVIII)
thThe Resurrection of the Lord wooden church in Cubleşu (18  century)
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 Biserica din Derșida este o construcție 

mare, a cărei masivitate este dată de turnul 

proeminent. Acesta este acoperit de un coif 

subțire și ascuțit, cu poalele răsfrânte și străjuit de 

patru turnulețe fială. Planul dreptunghiular cu 

absida poligonală decroșată a altarului este 

întregit la sud de un pridvor cu stâlpi și balustradă. 

Asemenea altor biserici din zonă, aceasta abundă 

în decorație sculptată, începând de la brâul 

exterior în torsada și continuând cu arcadele 

pridvorului care repetă acest motiv și adaugă o 

bandă șerpuită. Ancadramentul intrării folosește 

aceleași motive și cel al inimii, fiind încununat cu o 

cruce. Interiorul bisericii a fost pictat la 1771, 

probabil de către zugravul Nichita, care a lucrat la 

biserici din apropiere. Iconostasul, a cărui pictură 

se conservă cel mai bine, impresionează prin 

amplitudinea programului iconografic, atipică 

pentru bisericile de lemn, și prin reprezentările 

sintetizante lipsite de decorativism.

 The church in Derșida is a large building, 

that has its massiveness given by the prominent 

tower, which is covered with a thin and pointed 

helmet, with swept eaves and surrounded by four 

turrets. The rectangular plan with the polygonal 

recessed sanctuary apse is supplemented south-

ward with a porch with pillars and a railing. Like 

other churches in the area, this one abounds in 

sculptured decoration, starting from the outer 

torsade girdle, and continuing with the arcade of 

the porch that repeats this motif and adds a 

winding band. The entrance portal uses the same 

motifs and the heart one, being crowned with a 

cross. The interior of the church was painted in 

1771, probably by the painter Nichita, who worked 

in nearby churches. The iconostasis, that hold the 

best preserved painting, impresses with the 

amplitude of the iconographic program, atypical 

for wooden churches, and with the synthesizing 

representations that lack decorativism.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Derșida (1700)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Derșida (1700)
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 În deschiderea centrală a acestuia se 

găsesc ușile împărătești. Acestea sunt compuse din 

două canaturi dreptunghiulare ajurate cu motive 

fitomorfe precum strugurii, florile, acantul și frunza 

de viță de vie. Pe aceste suprafețe se observă 

folosirea foiței metalice pentru poleire. Stinghia 

centrală, cu o cruce în vârf, are o formă cilindrică, 

goală pe interior și este ajurată cu motive preluate 

de pe canaturi. Zonele pictate sunt reduse ca 

suprafață și sunt integrate în ansamblu fără a fi 

evidențiate prin rame profilate. Medalioanele sub 

formă de frunză poartă reprezentări ale perso-

najelor din scena Bunavestire și a celor patru 

evangheliști. Este folosit fondul verde, iar pentru 

veșminte, culorile roșu și albastru. 

 In its central opening there are the royal 

doors. They are composed of two rectangular leafs 

with phytomorphic motifs such as grapes, flowers, 

acanthus and vine leaves. These surfaces show 

gilded areas. The central slat, with a cross at the 

top, is cylindrical, hollow on the inside and is 

fretted with motifs appropriated from the leafs. 

Painted areas are reduced in size and integrated 

into the whole, without being emphasized by 

profiled frames. The leaf-shaped medallions bear 

representations of the characters in the Annun-

ciation scene and the Four Evangelists. The 

background used is green, and for the garments 

the colors are red and blue.
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 Biserica din Doba Mică este de mici 

dimensiuni și este construită pe un plan 

tradițional, având pereții laterali ai absidei foarte 

puțin retrași, doar cât este necesar pentru a 

înlesni îmbinarea bârnelor. Grosimea bârnelor și 

ferestrele mici atestă datarea timpurie a edifi-

ciului. Consolele care susțin acoperișul unitar sunt 

profilate moderat, fiind tăiate decorativ. Turnul de 

înălțime medie are galerie deschisă cu câte două 

arcade pe latură și parapet. Potrivit tradiției, 

biserica este încinsă cu un brâu reliefat, sculptat în 

bârnele centrale ale pereților exteriori. Relieful 

portalului constă în două torsade paralele între 

care sunt înșirate rozete solare, aplatizate în timp. 

Interiorul este organizat în cele trei încăperi 

specifice, iar naosul are o boltă sprijinită pe arce 

dublou care pornesc de pe console interiorare.

 The small church in Doba Mică is built on 

a traditional plan, with the side walls of the apse 

slightly retracted, just as necessary to facilitate 

the joining of the beams. The thickness of the 

beams and the small windows attest to the early 

dating of the edifice. The corbels that support the 

unitary roof are moderately profiled and decora-

tively cut. The medium height tower has an open 

gallery with two arches on each side and a 

parapet. According to the custom, the church is 

surrounded by a relief girdle, carved in the central 

beams of the outer walls. The portal's relief 

consists of two parallel torsades between which 

solar rosettes, flattened over time, are aligned. 

The interior is organized in the three typical 

rooms, and the nave has a vault supported on the 

transverse arches that lean on the interior corbels.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Doba Mică (sec.XVII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Doba Mică (17  century)
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 Biserica din Dobrin are planimetria 

tipică, fiind alcătuită din două încăperi dreptun-

ghiulare, una în continuarea celeilalte, și o absidă 

pătrată decroșată alipită la est. Turnul are o galerie 

deschisă cu câte o singură arcadă de latură, iar 

parapetul acesteia este format din scânduri 

traforate în partea inferioară. Coiful este de 

înălțime medie și are baza octogonală cu poalele 

răsfrânte. Consolele exterioare sunt tăiate în 

trepte, iar bârnele care le compun descresc în 

lungime până la mijlocul pereților. Intrarea este 

tăiată în mod atipic pe latura nordică și este 

încadrată de un portal bogat în modele tradi-

ționale sculptate. Ușciorii sunt acoperiți cu motive 

geometrice în benzi care formează o curbă pe 

buiandrugul tăiat sub formă de arc semi-circular. 

Cantul ușii este vechi și are tăbliile delimitate și 

decorate prin stinghii de lemn bătute în cuie 

metalice cu capete mari, aparente.

 The church in Dobrin has a typical plani-

metry, consisting of two rectangular rooms, one 

following the other, and a square recessed apse 

attached to the east. The tower has an open 

gallery with only one arch o each side. Its parapet 

is made up of planks, fretted in the lower part. Its 

helmet is of medium height and has an octagonal 

base with swept eaves. The outer corbels are cut 

in steps, and the beams that make them up 

decrease in length towards the middle of the 

walls. The entrance is cut atypically on the 

northern side and is framed by a richly sculpted 

portal with traditional patterns. The jambs are 

covered with geometric motifs in stripes that form 

a curve on the semicircular arched lintel. The leaf 

of the door is old and has the panels delimited and 

decorated by wooden slats attached using metal-

lic nails with large, apparent heads.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Dobrin (1720)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Dobrin (1720) 
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 Construită, conform memoriei locale, de 

către meșteri din Maramureș, acest edificiu preia 

caracteristicile specifice acelei zone etnografice, 

fiind deosebit de alte biserici din zonă. Pe planul 

tipic compus din pronaos și naos dreptunghiulare, 

prelungit la est cu absida poligonală decroșată, 

elevația, alcătuită din bârne groase, este foarte 

înaltă. Un aspect caracteristic pentru bisericile 

maramureșene, observabil în acest caz, constă în 

poala dublă a acoperișului, între care se găsesc 

ferestrele. Consolele apar doar la poala inferioară 

și nu sunt foarte puternic marcate. Turnul, cu coif 

octogonal, este înalt și are galerie deschisă cu 

parapet, care prezintă o balustradă reliefată. 

Pentru brâul exterior al bisericii a fost folosită o 

funie răsucită profilată, iar portalul de intrare este 

încadrat de câte două torsade paralele care 

ocolesc un cerc de funie plasat la mijlocul 

ușciorilor și formează o buclă la capetele 

superioare ale acestora. 

 Built, according to the local memory, by 

craftsmen from Maramureș, this building takes 

over the specific features of that ethnographic 

area, being different from other churches in its 

area. On the typical plan composed of the 

rectangular narthex and nave, elongated to the 

east with the polygonal recessed apse, the 

elevation, made up of thick beams, is very high. A 

characteristic feature for the Maramureșean-style 

churches, which is noticeable in this case, is the 

double eaves of the roof, between which there are 

windows. Corbels are used only for the lower one 

and they are not very pronounced. The tower, 

with an octagonal helmet, is tall and has an open 

gallery with a parapet, which features a profiled 

railing. For the outer girdle a relief torsade was 

used and the entrance portal is framed by two 

parallel torsades that go around a rope circle at 

the middle of the jambs and, then, form a loop at 

their upper ends.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Domnin (1753)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Domnin (1753)
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 Construită de către meșterul Ion Olah 

Nadas, biserica din Dragu este un edificiu 

impresionant prin proporții. Turnul masiv cu patru 

arcade pe latură și parapet în rezalit, are fleșa 

ascuțită încadrată de patru turnulețe decorative. 

Pridvorul cu stâlpi și parapet se desfășoară pe 

două laturi, cea vestică și cea sudică.  Ancadra-

mentul intrării, aflate pe latura sudică, este 

decorat cu vițe de flori și frunze, puțin reliefate. 

Interiorul este pictat de Iosif Perșe din Elciu la 

1829, iar această decorație se păstrează pe pereții 

pronaosului, unde este reprezentată Pilda 

Fecioarelor și pe cei ai altarului unde apar Sfinții 

Părinți. Iconostasul depășește prin complexitate 

realizările tipice bisericilor de lemn. Acesta are în 

alcătuire șase icoane împărătești așezate pe 

dulapuri înguste pictate, icoane prăznicare 

separate de benzi decorative sculptate, icoane cu 

câte doi apostoli delimitate de colonete adosate și 

proorocii sub arcade semicirculare profilate, toate 

fiind încununate de scena Răstignirii. 

 Built by wood craftsman Ion Olah Nadas, 

the church in Dragu is an impressive edifice 

through its proportions. The massive tower with 

four arches on each side and a parapet, has a 

pointed roof framed by four decorative turrets. 

The porch with pillars and parapet shelters two 

sides, the western and the southern ones. The 

entrance`s frame, on the southern side, is 

decorated with slightly relief vines of flowers and 

leaves. The interior is painted by Iosif Perșe of 

Elciu in 1829, this decoration being preserved on 

the walls of the narthex, where the Virgins` 

Parable is represented, and the apse`s walls 

where the Holy Fathers are depicted. The iconos-

tasis is by far more complex than the one typical 

for wooden churches. It consists of six Royal Icons 

placed on narrow painted cabinets, Feasts` icons 

separated by sculpted decorative stripes, icons 

with two apostles bounded by engaged columns 

and prophets under profiled semicircular arches, 

all being crowned by the Crucifixion scene.

Biserica de lemn Sfântul Vasile cel Mare din Dragu (1806)

The Saint Basil the Great wooden church in Dragu (1806)
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 Acest ansamblu cuprinde atât uși împă-

rătești cât și diaconești. Ușile împărătești, prezintă 

o execuție aparte și datează din 1816, conform 

inscripției de pe verso. Cele două canaturi care le 

compun formează un arc turtit în partea su-

perioară. O dantelărie de vrejuri umplu spațiul 

dintre panourile relativ dreptunghiulare, în care 

sunt reprezentați cei patru evangheliști, și rama 

pieselor. Cilindrul scobit al stinghiei centrale este 

prăbușit în partea superioară, însă partea care se 

păstrează prezintă ajur cu motive vegetale. În 

intrările laterale există două perechi de uși 

diaconești lucrate similar. Fiecare canat are partea 

inferioară întreagă, dreptunghiulară și pictată, cea 

superioară fiind tăiată într-o curbă ascenden-      

tă spre centru și ajurată. Pictura redă scena 

Bunavestire, respectiv, pe doi dintre cei patru 

evangheliști. 

 This ensemble comprises both royal and 

diaconal doors. The royal doors show a distinct 

execution, and date back to 1816, according to the 

inscription on the back. Their two leafs form a 

curved arch at the top. A lace-like network of vines 

fills the space between the relatively rectangular 

panels, in which the Four Evangelists are 

represented, and the frames of the objects. The 

hollow cylinder of the central slat is collapsed in 

the upper part, but the part that is preserved has 

fretted vegetal motifs. In the side entrances of the 

iconostasis there are two pairs of diaconal doors 

executed similarly. Each leaf has its full, rectan-

gular and painted, lower part, while the upper one 

is cut into an upward curve towards the center and 

fretted. The painting renders the Annunciation 

scene, respectively, two of the Four Evangelists.
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 Biserica din Fildu de Sus este o realizare 

tehnică și artistică deosebită fiind considerată de 

referință pentru categoria bisericilor de lemn din 

Sălaj. Edificiul, construit de către meșterii Freanț 

Nicoara din Agrij și Gligorie fiul lui Petri Brudului 

din Chendre, a ajuns la forma sa actuală ca urmare 

a unei extinderi a spațiului confesional în secolul al 

XIX-lea. Edificiul se remarcă prin silueta sa, dată 

de turnul cu acoperiș deosebit de lung și subțire, 

străjuit de patru turnulețe decorative. Pridvorul 

de pe latura sudică are arcadele decorate cu 

motive incizate, precum cel al șarpelui și rozete 

solare. Ușa de intrare este încadrată de patru funii 

răsucite și o bandă cu motive geometrice, având 

pe buiandrug o inscripție și o cruce. Pictura 

interioară, care datează din secolul al XIX-lea, se 

păstrează într-o stare de conservare bună. 

Tablouri complexe și de mari dimesiuni ocupă 

bolta naosului, fiind separate de cele din ax 

printr-un șir de medalioane cu prooroci. 

Iconostasul cu trei șiruri orizontale, prăznicarele, 

 The church in Fildu de Sus is a remarkable 

technical and artistic achievement, being 

considered a reference for the category of 

wooden churches in Sălaj county. The edifice, built 

by Freanț Nicoara from Agrij and Gligorie son of 

Petri Brudului from Chendre, came to its present 

form as a result of an expansion of the confes-
thsional space in the 19  century. The edifice is 

distinguished by its silhouette, given by the tower 

with a very long and thin roof, guarded by four 

decorative turrets. The porch on the southern side 

has its arches decorated with incised motifs, such 

as the serpent and sun rosettes. The entrance 

door is framed by four twisted ropes and a stripe 

of geometric motif, having an inscription and a 

cross on the lintel. The interior painting, dating 
thback to the 19  century, is kept in a good state of 

preservation. Complex and large-scale paintings 

occupy the vault of the nave, being separated 

from similar ones in the vault`s crown by a series 

of prophets in medallions. The three horizontal 

Biserica de lemn Pogorârea Duhului Sfânt din Fildu de Sus (1727)

The Descent of the Holy Spirit wooden church in Fildu de Sus (1727)
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tiers of the iconostasis, the Fiests icons, Deisis and 

the Crucifixion, have decorative relief elements 

attached to the separating wall.

 The royal doors are of the openwork 

type, but use a different composition than the 

usual ones. Synthesized and geometrized, vegetal 

inspired motifs frame two medallion, downward 

and upward. Between these phytomorphic mo-

tifs, more individualized are that of the grape 

bunch and that of the tulip. The central slat 

appropriates the sculptural decoration used to 

frame the Royal Icons. Each medallion is big, 

having its width almost equal to that of the leaf. 

The painting renders the Annunciation scene, in a 

Westernized manner.

Deisis și Răstignirea, prezintă elemente reliefate 

deco-rative atașate peretelui interior.

 Ușile împărătești sunt de tipul celor 

ajurate, însă au o compoziție diferită față de 

modelul obișnuit. Forme traforate de insiprație 

vegetală, sintetizate și geometrizate, încadrează în 

partea superioară și în cea inferioară doar două 

medalioane ovale, cu lățimea aproape egală cu cea 

a canatului. Între acestea două motive fitomorfe 

sunt evidențiate, cel al ciorchinelui de struguri și 

cel al lalelei. Stinghia centrală preia decorația 

sculptată folosită pentru a încadra icoanele 

împărătești. Pictura redă scena Buneivestiri, într-o 

manieră occidentalizată.  
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 Biserica din Fodora este o construcție de 

dimensiuni medii dar impozantă, aspect dat de 

turnul masiv și de pridvorul pe două laturi. Planul 

dreptunghiular cu absidă poligonală decroșată, 

este suplimentat la sud și vest cu pridvorul, ai cărui 

stâlpi sunt sculptați și fixați în talpă. Turnul are un 

parapet în rezalit puternic profilat, iar baza 

coifului său înalt prezintă patru turnulețe deco-

rative. Acoperișul unitar pare subdimensionat în 

raport cu turnul. Interiorul este compartimentat 

conform tradiției, pronaosul fiind tăvănit, naosul, 

boltit, iar absida acoperită cu o boltă mai joasă 

terminată cu un timpan la est. Pictura parietală a 

fost realizată la 1822 de către Lazăr Tocaci şi Iosif 

Biro de la Orghiz. Inscripțiile în latină sunt dublate 

în maghiară și română, iar alfabetul latin alter-

nează cu cel chirilic. Reprezentările iconografice 

vioaie și dinamice sunt încadrate de benzi cu 

motive geometrice realizate cu șablon. 

 

 The church in Fodora is a medium-sized 

building, its impressiveness being given by the 

massive tower and the porch on two sides. The 

rectangular plan with a polygonal recessed apse is 

supplemented to the south and west with the 

porch, the pillars of which are carved and fixed 

into the sole. The tower has a highly prominent 

parapet, and the base of its helmet has four deco-

rative turrets. The unitary roof looks undersized in 

relation to the tower. The interior is divided in the 

traditional way, the narthex being ceilinged, the 

nave, vaulted, and the apse covered with a lower 

vault finished with a tympanum to the east. The 

parietal painting was made in 1822 by Lazăr Tocaci 

and Iosif Biro from Orghiz. The Latin inscriptions 

are doubled in Hungarian and Romanian, while 

the Latin alphabet alternate with the Cyrillic one. 

The vivid and dynamic iconographical repre-

sentations are framed by stripes of geometric 

motifs made using templates.

Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Fodora (1817)

The Saint Nicholas wooden church in Fodora (1817)
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 Edificiul de mici dimensiuni din Hida are 

planul compus din pronaos și naos dreptun-

ghiulare, și o absidă poligonală decroșată. Acesta 

este suplimentat de pridvorul de pe latura sudică, 

cu stâlpi sculptați, dintre care unul se găsește și pe 

latura nordică pentru a sprijini colțul acoperișului 

care depășește construcția în dreptul absidei. 

Acoperișul este susținut de console care se 

continuă, descrescând în trepte, de la cununa 

superioară până aproape la talpa bisericii. Turnul 

pare scund datorită coifului său conic modest. 

Remarcabil în cazul acestei biserici este portalul 

de intrare, care cuprinde forma reliefată a două 

palme înconjurate de motive tradiționale sculp-

tate precum funia răsucită, rozete solare, cruci, 

benzi șerpuite și linii frânte. Interiorul a fost pictat 

de Ioan Pop din Românași la 1801 după programul 

iconografic tipic, însă lucrarea sa se păstrează într-o 

stare de conservare precară.

 The small edifice in Hida has a plan 

consisting of the rectangular narthex and nave, 

and a polygonal recessed apse. This plan is 

supplemented by the porch on the southern side, 

having carved pillars, one of which is placed on the 

northern side to support the corner of the roof 

that surpasses the construction around the apse. 

The roof is held up by consoles that continue, 

decreasing in steps from the top crown to the sole 

of the church`s walls. The tower seems short due 

to its modest conic helmet. Remarkable for this 

church is the entrance portal, which features two 

relief palms surrounded by traditional carved 

motifs such as the twisted rope, sun rosettes, 

crosses, winding stripes and broken lines. The 

interior was painted by Ioan Pop from Românaşi in 

1801, following the typical iconographic program, 

but his work`s state of conservation is poor.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Hida (1717)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Hida (1717)
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 Construită pe plan dreptunghiular înche-

iat la est de absidă poligonală cu pereții laterali 

puțin retrași, biserica din Horoatu Cehului se 

distinge prin echilibrul volumetric. Prevăzută cu 

pridvor pe latura cu intrarea, cea sudică, clădirea 

este acoperită cu o învelitoare de șindrilă care 

cade uniform, într-o pantă moderată. Turnul, 

situat deasupra pronaosului, este mare, iar 

acoperișul său ia o curbă drastică, ajungând 

deosebit de subțire și conic spre vârf. La exterior se 

observă consolele sub formă de aripi bine 

conturate și brâul lat, reliefat, compus dintr-o 

funie răsucită încadrată de benzi cu dinți de lup. În 

dreapta intrării, deasupra acestui brâu, stă o 

inscripție incizată. Decorația sculptată își atinge 

apogeul, în cazul acestui monument, pe arcadele 

pridvorului și pe portalul de intrare, care prezintă 

crestături mărunte și minuțioase cu motive 

tradiționale.

 Built on a rectangular plan closed to the 

east by a polygonal apse with slightly retracted 

side walls, the church in Horoatu Cehului is 

distinguished by its volumetric balance. Provided 

with a porch on the southern, the one with the 

entrance, the building is covered with wooden 

shingles, the roof falling evenly in a moderate 

slope. The tower, located above the narthex, is 

large, and its roof`s section takes a drastic curve, 

becoming particularly thin and conical to the top. 

Outside, there are prominent wing-shaped 

corbels and the wide, relief girdle, consisting of a 

twisted rope and stripes of wolf teeth, is notable. 

On the right side of the entrance, above this girdle, 

there is an incised inscription. The sculpted 

decoration reaches its peak, in the case of this 

monument, on the porch`s arches and on the 

entrance portal, which have thorough and 

delicate notches with traditional carvings.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

din Horoatu Cehului (1749)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Horoatu Cehului (1749)
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 Suferind o multitudine de modificări de-a 

lungul timpului, biserica din Husia păstrează 

volumetria tipică bisericilor de lemn, deși 

materialul constructiv nu mai este vizibil. Plani-

metria dată de succesiunea celor trei încăperi, 

ultima fiind poligonală decroșată se poate 

distinge, însă la zidurile exterioare au fost alipiți 

stâlpi solizi de cărămidă cu rol de contraforți, care 

deformează elevația. Întreaga suprafață exte-

rioară este tencuită, iar ferestre largi sunt tăiate în 

pereți. Pe latura vestică se pot vedea două console 

formate de prelungirile bârnelor superioare, 

tăiate în trepte, care sunt acoperite cu vopsea. 

Acoperișul urmărește forma originală, dar este 

învelit în tablă, asemenea turnului. Acesta este 

subțire, de înălțime medie și prezintă o galerie 

deschisă cu câte două arcade pe latură. 

 Having suffered a multitude of changes 

over time, the church in Husia keeps the typical 

volumetry of wooden churches, although the 

construction material is no longer visible. The 

planimetry given by the succession of the three 

rooms, the latter being a polygonal recessed apse, 

can be distinguished, but solid brick pillars as 

butresses are attached to the outer walls, 

deforming the elevation. The entire outer surface 

is plastered, and large windows are cut into the 

walls. On the western side there are two corbels, 

composed of the upper beams` extensions, cut 

into steps, which are covered with paint. The roof 

follows the original shape, but it is wrapped in 

blackboard, as is the tower. The latter is thin, of 

medium height and has an open gallery with two 

arches on the side.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Husia (1848)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Husia (1848)
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 Relocată în repetate rânduri pe teritoriul 

aceleiași localități, conform memoriei locale, 

biserica din Ileanda își dovedește vechimea prin 

caracteristicile arhitecturale. Planul dreptungiular 

se încheie la est cu o absidă poligonală, iar talpa 

elevației este puțin profilată. Datorită dimen-

siunilor reduse ale bisericii, bârnele din pereții 

laterali se prelungesc după iconostas, păstrând 

absida de lățimea naosului. Acoperișul este 

coborât peste bolta absidei, iar turnul este scund, 

dar proporționat în raport cu corpul clădirii. La 

exterior, pereții au cercuială aplicată pentru a ține 

tencuiala, care acum nu se mai păstrează. 

Cordonul din jurul bisericii lipsește, iar intrarea de 

pe latura sudică este încadrată de o decorație 

reliefată modestă. Interiorul este tencuit și văruit, 

bolta naosului este nouă, iar pictură se mai 

păstrează doar pe timpanul iconostasului. Reali-

zată cu linii groase și dominată cromatic de roșu și 

albastru, aceasta dă dovadă de naivitatea, specifică 

stilului popular. 

 Relocated repeatedly within the same 

village, according to the local memory, the church 

in Ileanda proves its age through its architectural 

features. The rectangular plan ends to the east 

with a polygonal apse, and the elevation has the 

sole slightly profiled. Due to the small size of the 

church, the beams in the side walls extend beyond 

the iconostasis, keeping the apse`s width the same 

as the nave`s  The roof is lowered over the apse`s 

vault, and the tower is short but proportionate to 

the building's body. On the outside, the walls have 

lath applied to hold the plaster, which is no longer 

preserved. The girdle around the church is missing, 

and the entrance on the southern side is framed by 

modest reliefed decoration. The interior is 

plastered and whitewashed, the vault of the nave 

is new, and painting is preserved only on the 

tympanum of the iconostasis. Drawn with thick 

lines and dominated chromatically by the colors 

red and blue, the painting displays naivety, specific 

to the folk style.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Ileanda (sec. XVII)
th The Dormition of the Virgin Mary wooden church in Ileanda (17 century)
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 Biserica din Inău are dimensiuni medii și 

se dezvoltă pe planul tradițional alcătuit din 

pronaos și naos dreptunghiulare și absidă 

poligonală decroșată. Un pridvor cu stâlpi sculp-

tați se întinde pe latura sudică și pe cea vestică, 

unde se găsește și intrarea. Consolele, frumos 

tăiate în curbe și crestături, sunt aplicate pe 

exteriorul peretelui, nefiind o prelungire a 

bârnelor de construcție. Turnul este înalt și masiv, 

având o galerie parțial închisă cu scânduri 

traforate în partea inferioară. În interior, pictura se 

păstrează într-o stare lizibilă doar pe iconostas, 

care este de tipul celor cu deshidere în partea 

superioară. Prin fereastra semicirculară, în care 

sunt montate trei cruci, se observă bolta absidei 

încheiată la est cu o semicupolă. Pe banda 

inferioară a timpanului apare șirul apostolilor 

reprezentați în veșminte verzi și roșii, iar pe arcul 

superior se pot distinge reprezentărilor proo-

rocilor în medalioane.

 The church in Inău is of medium size, 

being developed on the traditional plan made up 

of the rectangular narthex and nave and the 

polygonal recessed apse. A porch with carved 

pillars spreads across the southern side and 

western one, where the entrance is located. The 

corbels, beautifully cut into curves and notches, 

are applied on the outside of the wall, not being 

extentions of the construction beams. The tower 

is tall and massive, with a partially enclosed 

gallery, having fretted planks in the lower part. 

Inside, the painting is kept in a readable state only 

on the iconostasis, which is of the type with an 

aperture at the top. Through this semicircular 

opening, in which three crosses are mounted, one 

can see the vault of the apse ending to the east 

with a half dome. On the lower stripe of the 

tympanum there is an array of apostles repre-

sented in green and red clothing, and on the upper 

arch representations of the prophets in medal-

lions can be distinguished.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Inău (1832)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Inău (1832)
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 Biserica din Jac este construită pe un plan 

dreptunghiular cu absidă poligonală. Bârnele 

groase ale construcției formează console modeste 

cu rol funcțional în susținerea acoperișului. Turnul 

său, cu galerie deschisă, are coiful octogonal, de 

înălțime medie, subțiat spre vârf. Pridvorul de pe 

latura sudică are stâlpi simplii, cu contrafișe scurte 

care nu formează arcade, și parapet. Intrarea este 

încadrată de ușciorii și buiandugul împodobiți cu 

decorație reliefată. Compoziția este una mult 

folosită, care constă într-o rozetă solară ca bază de 

unde pornesc două benzi, cu motive geometrice, 

respectiv cel al torsadei. Atât canatul ușii de la 

intrare, cât și peretele sudic, la exterior, poartă 

urme de pictură parietală, aplicată pe un strat 

subțire de preparație. Interiorul este vopsit și nu 

mai păstrează pictură veche. 

 The church in Jac is built on a rectangular 

plan with a polygonal apse. The thick beams of the 

building form modest corbels with a functional role 

in supporting the roof. Its open-gallery tower has 

an octagonal helmet, of medium height and thin at 

the top. The porch on the southern side has simple 

pillars, short breces, that do not form arches, and a 

parapet. The entrance is framed by the jambs and 

the lintel ornamented with reliefed decoration. 

The composition is a widely used one, consisting of 

a solar rosette as a base, from which two stripes 

with geometrical motifs, respectively the torsade 

motif, start. Both the entrance door leaf and the 

exterior of the southern wall bear traces of parietal 

painting applied on a thin layer of preparation. The 

interior has the walls covered in paint and no 

longer preserves the old paintings.

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Jac (1756)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Jac (1756)
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 Biserica din Letca este un edificiu de mici 

dimensiuni cu un turn impresionant. Planul 

construcției este dat de dreptunghiul format de 

pronaos și naos, în prelungirea căruia stă absida 

poligonală. Peretele-iconostas este amplasat 

înainte de finalizarea bârnelor care compun 

pereții laterali, astfel laturile oblice alte absidei se 

pot îmbina lesne cu cea nordică, respectiv cea 

sudică. Acoperișul simplu de șindrilă îmbracă 

uniform corpul clădirii. Turnul are parapetul în 

rezalit și galerie cu patru arcade pe latură. Pe 

portalul de intrare apare câte o cruce pe fiecare 

ușcior și o inscripție cu litere chirilice incizată, care 

se continuă, de pe buiandrug pe bârna superioară 

a peretelui. Pictura interioară a fost realizată de 

Pricop Zugravu la 1806. Din programul iconografic 

se păstrează scene din Vechiul Testament pe 

timpanul vestic, iar pe pereții naosului, de jur 

împrejur, sunt redate Patimile lui Iisus sub forma 

unor mici tablouri care imită stațiunile din 

bisericile catolice.

 The church in Letca is a small edifice with 

an impressive tower. The plan of this construction is 

given by the rectangle composed of the narthex and 

the nave, in the extension of which there is the 

polygonal apse. The iconostasis wall is located before 

the end of the beams that make up the side walls. 

This way the diagonal walls of the apse can easily be 

joined to the northern, respectively the southern 

one of the nave. The simple roof made of wooden 

shingles dresses evenly the body of the building. The 

tower has a juttied parapet and a gallery with four 

arches on each side. On the entrance portal there is 

a cross on each jamb and an inscription with incised 

cyrillic letters, which continues from the lintel to the 

upper beam of the wall. The interior painting was 

made by Pricop Zugravu in 1806. Of the iconographic 

program, Old Testament scenes are preserved on 

the western tympanum, and all around the nave`s 

walls, the Passion of Jesus is depicted in small 

paintings, that resemble the Stations of the Cross in 

Catholic churches.

Biserica de lemn Sfânta Maria din Letca (1665)

The Saint Mary wooden church in Letca (1665)
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 In the right-hand entrance of the ico-

nostasis there are the royal doors. They are made 

up of two flat, full wooden boards, with the top 

edge cut into a decorative line. The central slat is 

profiled and applied to the vertical edge of the left 

leaf. The front surfaces of the leafs are entirely 

painted in a chromatic range based on red and 

blue. From a compositional point of view, it is used 

the model of the openworked. The decorative 

painting, which abounds in vegetal vines, grapes 

and flowers, links six medallions painted with the 

Annunciation and the four evangelists. Its dynam-

ic development rivals expressively with the minia-

turistic and naive iconographic representations. 

 În intrarea din dreapta a iconostasului 

sunt montate ușile împărătești. Acestea sunt 

formate din două canaturi plate, întregi și cu 

marginea superioară tăiată într-o linie decorativă. 

Stinghia centrală este profilată și aplicată pe 

marginea verticală a canatului stâng. Suprafețele 

anterioare ale canaturilor sunt pictate integral, 

într-o gamă cromatică bazată pe roșu și albastru. 

Din punct de vedere compozițional, este folosit 

modelul ușilor împărătești ajurate. Atfel pictura 

decorativă care abundă în vrejuri vegetale, 

struguri și flori, înlănțuie șase medalioane pictate 

cu Bunavestire și cei patru evangheliști. Dezvolta-

rea dinamică a acesteia rivalizează expresiv cu 

reprezentările iconografice miniaturiste și naive. 
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 Biserica din Lozna este o construcție 

mare în raport cu alte biserici de lemn din zona, iar 

această impresie este accentuată de turnul său 

foarte înalt. Edificiul are planimetria tipică, anume 

dreptunghiul la sol format de pronaos și naos, 

suplimentat la est de absida poligonală decroșată. 

Stâlpii sculptați, care compun pridvorul de pe 

latura cu intrarea, sunt masivi și impozanti, 

contrafișele curbate purtând motive incizate. 

Turnul taie coama acoperișului, lăsând o mică 

secțiune și la vest de corpul său, iar trunchiul lung 

are o poală mică imediat peste înălțimea acope-

rișului. Coiful ascuțit are patru turnulețe fială la 

bază. Intrarea se face printr-o deschidere cu arc în 

acoladă, tăietură care se repetă la toate cele din 

interior. Pictura parietală interioară a fost realizată 

în jur de 1890, conform inscripiției, de către 

Dionisie Iuga de la Nicula, însă se păstrează doar în 

bolta naosului, unde este reprezentată Fecioara 

Maria cu Pruncul. Iconostasul este de tipul celor 

cu dechidere în partea superioară, având montate 

 The church in Lozna is a large con-

struction compared to other wooden churches in 

the area, this impression being accentuated by its 

very high tower. The edifice has a typical 

planimetry, namely the rectangular footprint 

formed by the narthex and the nave, sup-

plemented to the east by the polygonal recessed 

apse. The carved pillars, which make up the porch 

on the entrance side, are massive and imposing, 

their curved braces having incised motifs. The 

tower cuts the ridge of the roof, leaving a small 

section of it to the west of its body, and the long 

trunk has a small eave immediately above the 

roof`s height. Four turrets surround the sharp 

helmet. The entrance`s opening has an ogee arch, 

a cut which is defining for all the interior 

entrances. The inner parietal painting was made 

around 1890, according to the inscription, by 

Dionisie Iuga of Nicula, but it is preserved only in 

the nave`s vault, where the Virgin Mary with the 

Child is represented. The iconostasis is of the type 

Biserica de lemn Sfântul Dumitru din Lozna (1813)

The Saint Demetrius wooden church in Lozna (1813)
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with an aperture in the upper part, that holds the 

crucifix and the molens, which have their wooden 

support cut in the shape of the depicted 

characters. On the lower strip, a frieze with the 

Deisis tier is attached to the wall, which features 

polychrome fretted colonnettes and crownings, 

while the apostles have profiled auras.

 

 In the entrances of the iconostasis there 

are three pairs of doors, the central one being 

slightly larger. Being similarly worked, all of these 

doors are of the openworked type. The model 

used is the one with six medallions, linked 

together by polychrome-inspired vegetal vines, 

executed in low relief and fretwork. All there pairs 

use the grape motif, but the central ones abound 

in the flowers. The royal doors display more open 

space in their support, and the decoration is 

distinguished by its solemn appearance. On the 

medallions the characters from the Annunciation 

scene and the Four Evangelists are depicted.

crucifixul și moleniile, cu suportul tăiat după 

conturul personajelor. Pe banda inferioară, este 

atașată o friză cu șirul Deisis, care prezintă 

colonete și coronamente policrome ajurate, în 

timp ce apostolii au aureolele reliefate.

 

 În intrările iconostasului se găsesc trei 

perechi de uși, cele centrale fiind puțin mai mari. 

Fiind lucrate similar, toate aceste uși sunt de tipul 

celor ajurate. Modelul folosit este cel cu șase 

medalioane cuprinse de vrejuri policrome de 

inspirație vegetală realizate în relief jos și ajur. 

Toate cele trei perechi folosesc motivul strugu-

relui, dar cele centrale abundă în flori. Ușile 

Împărătești au mai mult gol, iar decorația se 

distinge printr-un aspect solemn. În medali-     

oane sunt reprezentate personajele din scena 

Bunavestire și a celor patru evangheliști.
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 Biserica din Măgura este construită din 

bârne subțiri de lemn pe un plan dreptunghiular 

cu o absidă de forma unui pătrat cu colțurile estice 

tăiate. Acoperișul este unitar, iar poalele sale 

depășesc perimetrul clădiri, protejând de 

umiditate pereții. Înălțimea media a turnului este 

compensată de cea a coifului care se ridică mult 

față de coama acoperișului. Portalul de intrare are 

decorație slab reliefată sub formă de benzi și cruci 

încrestate. Interiorul a fost pictat de către Petre 

Bode la 1832. Acesta a folosit linii groase pentru 

desen, iar cromatica este luminoasă, bazată pe 

roșu și albastru. O abordare atipică, din punct de 

vedere iconografic, se observă în cazul iconosta-

sului care are în partea inferioară un registru cu 

Sfinții Militari. O singură ușă se păstrează în 

deschiderea sudică, care se apropie ca formă de 

una diaconească fiind tăiată semicircular în partea 

superioară și decorată cu motive vegetale pictate 

pe fața anterioară.

 The church in Măgura is built of thin 

wooden beams on a rectangular plan, with an 

apse, shaped as a square with the eastern corners 

cut. The roof is unitary and its eaves go beyond the 

building`s perimeter, protecting the walls from 

moisture. The average height of the tower is 

compensated by its helmet, that is raised high 

above the roof`s ridge. The entrance portal 

displays a slightly reliefed decoration, using 

stripes and carved crosses. The interior was 

painted by Petre Bode in 1832. He used thick 

drawing lines and a bright chromatic range, based 

on red and blue. An unusual approach, from an 

iconographic point of view, is notable in the case 

of the iconostasis, that has representations of the 

Military Saints on its lowest tier. Only one door is 

kept in the southern opening, having a shape 

closer to a diaconal door, with the semicircular top 

edge and the front decorated with painted vegetal 

motifs.

Biserica de lemn Sfântul Gheorghe din Măgura (1707)

The Saint George wooden church in Măgura (1707) 
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 Construită de către meșterul George din 

Candrea, conform inscripției incizate pe portalul de 

intrare, biserica din Nadiș are planul format dintr-un 

dreptunghi la care este alipită absida pătrată 

decroșată a altarului. Pe latura sudică există un 

pridvor cu stâlpi sculptați și arcade acoperite cu 

cioplitură populară măruntă. Turnul este de 

înălțime medie și are o galerie deschisă cu parapet. 

Brâul sculptat care cuprinde corpul bisericii este 

lat, incluzând, în plus față de funia răsucită, două 

șiruri de dinți de lup. Intrarea are torsade sculptate 

pe ușciori, iar pe buiandrugul tăiat pentru a face un 

arc semicircular, apare o cruce. În interior, peretele 

care separă pronaosul de naos are în stânga intrării 

descentrate o fereastră largă creată prin eliminarea 

a trei bârne. Portalul acestui perete preia motivele 

de pe cel exterior și le combină cu cele de pe 

arcadele pridvorului. Arcele dublou și meșter-

grinda din naos sunt frumos sculptate. 

 Built by the carpenter George from 

Candrea, according to the incised inscription on 

the  entrance portal, the church in Nadiș has a plan 

composed of a rectangle to which the square-

shaped apse is bound. On the southern side there 

is a porch with sculpted pillars and arches, covered 

in fine folk carvings. The tower is of medium height 

and has an open gallery with parapet. The sculpted 

girdle that embraces the body of the church is 

wide, including, in addition to the twisted rope, 

two rows of wolf teeth motifs. The entrance has 

carved torsades on the jambs, while on the lintel, 

cut in a semicircular arch, a cross is chiseled. Inside, 

the wall separating the narthex from the nave has a 

large window on the northern side of the decen-

tred entrance, created by the removal of three 

beams. The portal on this wall uses the motifs of 

the outside one and combines them with those on 

the porch`s arcade. The transverse arches and the 

cross beam of the nave are beautifully sculpted.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Nadiș (1738)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Nadiș (1738)
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 Biserica din Negreni a suferit o serie de 

modificări de-a lungul timpului, care au afectat 

deopotrivă aspectul exterior și cel interior. La 

planul dreptunghiular cu absidă poligonală 

decroșată a fost adăugată o încăpere pe latura 

vestică, prelungindu-se coama acoperișului după 

turn pentru a o acoperi. Turnul și acoperișul au 

fost îmbrăcate în tablă. Intrarea de pe latura 

vestică, unde se mai păstrează ancadramentul 

decorat cu relief, a fost mutată pe cea sudică. În 

ceea ce privește relieful sculptat, biserica este 

cuprinsă de un brâu simplu, în torsadă, iar portalul 

dintre pronaos și naos este încărcat cu rozete și 

funie răsucită. Interiorul este repictat relativ 

recent și nu mai păstrează pictura veche, a cărei 

existență este atestată de imagini de arhivă. 

 The church in Negreni underwent a 

series of changes over time that have affected 

both the exterior and the interior. A room on the 

western side was added to the rectangular plan 

with a polygonal apse, the roof being extended, 

westward of the tower, in order to cover it. The 

tower and the roof were covered in blackboard. 

The entrance on the western side, where the 

frame decorated with relief is preserved, was 

moved to the southern side. Regarding the 

sculpted relief, the church is surrounded with a 

simple torsade-shaped girdle, and the portal 

between the narthex and the nave is trimmed 

with rosettes and twisted ropes. The interior was 

relatively recently repainted and no longer 

preserves the old painting. Its earlier existence is 

evidenced by archive images.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Negreni (sec. XVII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Negreni (17  century)
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 Biserica din Noțig este mare, fiind 

considerabil mai lată decât altele din zonă. Planul 

alcătuit din dreptunghiul pronaosului și al 

naosului, la care de adaugă absida poligonală a 

altarului cu pereții mult retrași, este suplimentat 

la sud și la vest de pridvorul cu stâlpi și contrafișe 

sculptate. Diferențele de profil dintre stâlpii de pe 

cele două laturi și faptul că doar între cei vestici se 

creează arcuri, indică două etape de construcție 

distincte. Turnul este deosebit de înalt, iar la 

îmbinarea cu acoperișul prezintă o mică poală 

răsfrântă. În interior, pronaosul este boltit, iar 

peretele dintre primele două încăperi prezintă 

deschideri având colonete policrome cu două 

fusuri și brățări crestate. Bolta, refăcută recent, 

continuă în naos, iar în planul iconostasului se face 

racordarea acesteia la cea a absidei, mai joasă. 

Iconostastul, de tipul celor cu deschidere în partea 

superioară, are pictură aplicată pe peretele 

separator, dar are și elemente profilate atașate cu 

rolul de a separa icoanele prăznicare și repre-

 The church in Noţig is large, being 

considerably wider than others in the area. The 

plan is made up of the rectangle of the narthex 

and the nave, to which the polygonal sanctuary 

apse, with the recessed walls, is added. Contin-

uing it to the south and west, there is the porch 

with sculpted pillars and braces. The differences 

regarding the profile of the pillars on each side and 

the fact that only the western ones create arches, 

indicate two distinct stages of construction. The 

tower is particularly tall, and where it joins the 

roof it has a slight eave. Inside, the narthex is 

vaulted, and the wall between the first two rooms 

has apertures with polychrome colonnettes made 

up of two shafts and notched bracelets. The newly 

restored vault continues in the nave, and in the 

plane of the iconostasis it is connected to the 

apse`s lower one. The iconostasis, of the type with 

an upper opening, has the painting applied to the 

separating wall, but it also has profiled attached 

elements used to separate the Feasts` icons and 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Noțig (1842)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Noțig (1842)
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the apostles' representations. Three crosses are 

mounted in the semicircular window.

 The royal doors from the central en-

trance are structurally resembling those of the 

wooden church in Frata, Cluj county. The leafs are 

made of openworked panels with the vegetal vine 

motif, that surrounds six painted medallions. The 

motifs used are the grapes, and in the case of the 

central slat, which has its fretwork in the shape of 

a hollow cylinder, flowers appear. In round 

medallions with profiled edges the characters of 

the Annunciation scene and the Four Evangelists 

are represented.  Being probably affected by later 

retouching, the painting lacks details.

zentările apostolilor. În fereastra semicirculară 

sunt montate trei cruci.

 Ușile împărătești din intrarea centrală se 

aseamănă structural cu cele ale bisericii de lemn 

din Frata, județul Cluj. Canaturile sunt formate din 

panouri ajurate cu motivul vrejului vegetal care 

înconjoară șase medalioane pictate. Motivele 

utilizate sunt stugurii, iar în cazul stinghiei 

centrale, care are ajurul așezat pe o formă cilin-

drică goală pe interior, apar și florile. În medali-

oanele rotunde cu margini profilate sunt repre-

zentate personajele scenei Bunavestire și cei 

patru evangheliști, într-o mod lipsit de detalii, 

suprafețele fiind probabil afectate de repictare.
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 Biserica din incinta Mănăstirii Strâmba, 

aflată la marginea satului Păduriș, este mică și are 

un plan rectangular cu absidă poligonală. Turnul 

scund și subțire, are un acoperiș cu un bulb înainte 

de poale, ca urmare a unei refaceri mai recente. 

Pridvorul cu stâlpi simplii, fixați de contrafișe 

scurte, se află pe latura sudică. La 1742 biserica a 

fost pictată de starețul mănăstirii, Domițian, iar la 

1792 prima decorație a fost acoperită de un nou 

strat de pictură, pe care unii autori i-l atribuie lui 

Ioan Pop din Românași. Pictura mai târzie, cea 

care se păstrează acum, este puternic occiden-

talizată. Aceasta are un caracter realist, înfățișând 

personaje umanizate și oferind iluzia volumului. 

Pictura iconostasului prezintă apostolii, figură 

întreagă, în posturi arcuite, așezați în nișe 

semicilindrice cu semicupole, realizate folosind 

tehnica trompe l`oeil. Icoanele prăznicare, pictate 

pe panouri mobile, sunt atașate peretelui 

separator.

 The church inside the Strâmba Monas-

tery, situated on the edge of Păduriș village, is 

small and has a rectangular plan with a polygonal 

apse. The short and thin tower has a roof with a 

bulb before the eaves, as a result of a more recent 

restoration. The porch with simple pillars, fixed by 

short braces, is on the southern side. In 1742 the 

church was painted by the abbot of the 

monastery, Domițian, and in 1792 the first deco-

ration was covered by a new layer of painting, 

which some authors attribute to Ioan Pop from 

Românași. The later painting, which is now 

preserved, is strongly occidentalized. It tends 

towards realism, depicting humanized characters 

and offering the illusion of volume. The painting of 

the iconostasis shows the apostles, full figure, in 

arched postures, standing in semicylindrical 

niches covered with half-domes, all executed 

using the trompe l'oeil technique. The Feasts` 

icons, painted on mobile panels, are attached to 

the separating wall.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii Strâmba (1725)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church

in Strâmba Monastery (1725)
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 De mici dimensiuni, biserica din Păușa 

este construită pe plan dreptunghiular cu absidă 

poligonală decroșată. Acoperișul învelește 

uniform construcția, iar turnul înalt și subțire, dar 

proporționat, se ridică la capătul vestic al acestuia. 

Consolele tăiate în trepte descresc până la 

intersecția cu brâul reliefat care înconjoară 

biserica. Portalul său de intrare este remarcabil 

pentru decorația sculptată, care folosește motive 

precum frânghii răsucite, rozete, romburi și linii 

curbe, într-o compoziție încărcată și voioasă. 

Cioplitura ornamentală se găsește și în interior, 

fiind localizată pe ancadramentul intrării în naos și 

pe arcul dublou. Pictura realizată la 1800 de către 

Ioan Pop din Românași, care s-a semnat în 

pronaos, a acoperit atât pereții interior, cât și 

partea superioară a celor exteriori. Urme de 

pictură se păstrează și pe ușa de intrare, pe care se 

citește forma unui înger.

 Small in size, the church of Păuşa is build 

on a rectangular plan with a polygonal apse. The 

roof covers the construction evenly, and the high 

and thin, but proportionate tower rises to its 

western end. Stepped corbels decrease until the 

intersection with the relief girdle surrounding the 

church. Its entrance portal is remarkable for its 

carved decoration, that uses motif such as twisted 

ropes, rosettes, diamonds and curved lines, in a 

loaded and cheerful composition. Ornamental 

carving is also found on the inside, being notable 

on the frame of the nave`s entrance and on the 

transverse arch. The 1800 painting by Ioan Pop din 

Românași, who signed his work, in the narthex, 

covered both the interior walls and the upper part 

of the exterior. Traces of painting are kept on the 

entrance door, which keep the shape of an angel.

Biserica de lemn Sfântul Ierarh Nicolae din Păușa (1730)

The Saint Nicholas wooden church in Păuşa (1730)
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 Biserica din Piroșa este construită din 

bârne subțiri de lemn pe un plan dreptunghiular 

cu absidă poligonală decroșată. Intrarea de pe 

latura vestică este protejată de un pridvor cu stâlpi 

masivi și parapet. Acoperișul unitar și turnul foarte 

înalt sunt îmbrăcate în tablă. Printr-o intervenție 

târzie, interstițiile bârnelor din pereții exteriori au 

fost acoperite, de asemenea, cu fâșii de tablă. În 

interior, pronaosul este tăvănit, iar naosul și 

absida sunt boltite. Peretele dintre primele două 

încăperi are deschideri de o parte și de alta a 

intrării, în care sunt montate coloane cu toruri la 

mijloc. Iconostasul este de tipul celor cu deschi-

dere semicirculară în partea superioară, în care 

are montată o cruce cu molenii, iar în partea 

inferioară are două intrări spre altar. Întreaga 

suprafață interioară este repictată și vopsită 

recent.

 The church in Piroșa is made of thin 

wooden beams on a rectangular plan with a 

polygonal apse. The entrance, situated on the 

western side, is protected by a porch with massive 

pillars and a parapet. The unitary roof and the very 

high tower are covered in blackboard. Also 

through a later intervention, the interstices of the 

beams of the outer walls were covered with 

stripes of blackboard. Inside, the narthex is 

ceilinged, and the nave and apse are vaulted. The 

wall between the first two rooms has openings on 

both sides of the entrance, in which columns with 

bulbs in the middle are mounted. The iconostasis 

is of the type with a semicircular aperture in the 

tympanum, in which a cross with icons is 

mounted. In the lower part, there are two 

entrances towards the sanctuary. The whole inner 

surface is repainted recently.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Piroșa (sec. XIX)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
th in Piroșa (19 century)
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Datând conform memoriei locale din 

secolul al XVII-lea, biserica aflată acum în satul 

Poarta Sălajului, a fost adusă la 1840 din Răstolțu 

Mare. Planimetria edificiului este aparte prin 

faptul că absida poligonală are doar peretele 

nordic retras, în timp ce peretele sudic îl continuă 

pe cel al naosului. Acoperișul este coborât peste 

altar, iar turnul, deosebit de înalt, are galerie 

deschisă și parapet în rezalit. Consolele sub formă 

de aripi ample se continuă până aproape la talpa 

bisericii, fiind tăiate în trepte. Pereții exteriori 

păstrează urme de cercuială care a fost folosită 

pentru a fixa tencuiala la un moment din istoria 

acestui edificiu. Ancadramentul intrării este 

ornamentat simplu, cu două funii răsucite reliefa-

te. Interiorul nu mai păstrează pictură parietală, 

chiar și urmele acesteia fiind înlăturate.

Dating, according to the local memory, 
thfrom the 17  century, the church currently in the 

village of Poarta Sălajului was brought in 1840 

from Răstolţu Mare. The planimetry of the edifice 

is peculiar as the polygonal apse has only the 

northern wall recessed, while the southern one 

continues that of the nave. The roof is lowered 

over the sanctuary, and the tower, particularly tall, 

has an open gallery and a parapet. The wide wing-

shaped corbels continue until the sole of the 

church, being cut into the steps. The outer walls 

retain traces of the lath that was used to fix the 

plaster, at a time in the history of this building. The 

entrance framing is simply ornamented with two 

curved twisted ropes. The interior no longer 

retains parietal painting, even its traces being 

removed.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

din Poarta Sălajului (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Poarta Sălajului (18  century)
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Construită din bârne subțiri, biserica din 

Podișu se dezvoltă pe plan dreptunghiular cu o 

absidă poligonală decroșată la est și un pridvor 

deschis cu arcade și parapet la vest. Coama 

acoperișului coboară peste altar, iar în cealaltă 

extremă este întreruptă de turnul impresionant 

prin înălțime și masivitate. Ferestrele, mai mari 

decât la alte edificii, sunt executate într-o tehnică 

aparte, având doi ușciori verticali care leagă 

capetele tăiate ale bârnelor, și un buiandrug tăiat 

sub forma unui arc semicircular. Spațiul interior 

este organizat în pronaos tăvănit, naos boltit și 

absidă cu semicupolă. Peretele care separă 

primele două încăperi are deschideri cu colonete 

de o parte și de alta a intrării, iar spre naos are 

alipit un cor. Pictura veche urmărea programul 

iconografic tradițional și se remarca prin indivi-

dualizarea personajelor. Acum nu se mai păstrea-

ză, întreaga suprafața interioară fiind repictată.

Built of thin beams, the church in Podişu 

has a rectangular plan with a polygonal recessed 

apse to the east and an open porch with arches 

and a parapet to the west. The ridge of the roof 

descends over the sanctuary, and at the other end 

is interrupted by the tower, impressive through 

height and massiveness. The windows, larger than 

that of other edifices, are executed in a distinct 

technique, having two vertical jambs connecting 

the ends of the cut beams, and a lintel carved in 

the form of a semicircular arch. The inner space is 

organized in the ceilinged narthex, the vaulted 

nave and the apse covered with a half-dome. The 

wall that separates the first two rooms has 

openings with columns on both sides of the 

entrance, and a chorus is attached on its side 

facing the nave. The old painting followed the 

traditional iconographic program and is notable 

for the individualization of the characters. Now it 

is no longer preserved, the entire inner surface 

being repainted.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Podișu (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Podișu (18  century)
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Biserica din Poenița este un edificiu mic, 

al cărui caracter este dat de turnul înalt și subțire 

care se ridică în partea vestică a acoperișului. 

Construită din bârne subțiri și fățuite, clădirea se 

încadrează planimetric în grupul bisericilor din 

zonă, având planul dreptunghiular și absida 

altarului poligonală decroșată. Intrarea este pe 

latura vestică, unde apare și pridvorul. Acesta are 

un aspect atipic dat de contrafișele drepte din 

arcadele laterale și de stâlpii butucănoși. În 

interior, pronaosul este tăvănit, iar peretele 

separator prevede două ferestre spre naos, de o 

parte și de alta a ușii. Racordul dintre bolta mai 

înaltă a naosului și cea mai joasă a altarului se face 

în planul iconostasului, prin ceea ce pare a fi un arc 

semicircular. Astfel iconostasul este de tipul celor 

cu deschidere în partea superioară. Suprafețele 

interioare sunt în totalitate repictate sau placate.

The church in Poeniţa is a small edifice, 

that is its specificity given by the tall and thin 

tower that rises in the western part of the roof. 

Assembled from thin wooden beams , the building 

is part of the group of churches in the area , and 

sharing the same planimetry and having a rectan-

gular plan and a polygonal recessed sanctuary 

apse. On the western side, the entrance is 

provided with a porch, which has an atypical look 

given by the straight braces in the side arches and 

the thick posts. Inside, the narthex is ceilinged, 

and the dividing wall provides two windows 

toward the nave, on both sides of the door. The 

connection between the higher vault of the nave 

and the lower one of the apse is made at the level 

of the iconostasis by what appears to be a 

semicircular arch. Thus the iconostasis is of the 

type with an opening in the upper part. The 

interior surfaces are entirely repainted or 

planked.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Poenița (sec. XIX)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Poenița (19  century)
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Biserica din Porț are un plan dreptun-

ghiular cu absidă poligonală decroșată, la care se 

adaugă pridvorul cu stâlpi și parapet, desfășurat în 

jurul edificiul. Turnul are o înălțime medie, 

prezintă o galerie deschisă cu două arcade pe 

latură, însă coiful scund dă un aer umil clădirii. Un 

brâu simplu parcurge pereții exteriori pe la mijloc, 

oprindu-se la portalul din jurul intrării de pe latura 

sudică, care este încadrat de un singur rând de 

funie răsucită reliefată. Interiorul se remarcă prin 

pictura de calitate, profund occidentalizată, care 

urmează programul iconografic tradițional. 

Iconostasul cu elemente neoclasice este compus 

din panouri și elemente decorative de inspirație 

arhitecturală, toate atașate peretelui separator 

dintre naos și absidă. Icoanele din șirul praznicelor 

împărătești sunt amplasate pe un fond alb de 

simili-marmură, iar între registre apar cornișe și 

pilaștrii. 

The church in Porț has a rectangular plan 

with a polygonal recessed apse, to which the 

porch with pillars and parapet, spread around the 

edifice, is added. The tower is of medium height, it 

has an open gallery with two arches on each side, 

but the short helmet gives a humble air to the 

building. A simple girdle crosses the outer walls in 

the middle, stopping at the portal around the 

entrance, located on the southern side. The door 

frame displays a single row of relief twisted rope. 

The interior is distinguished by its deeply 

Westernized painting, following the traditional 

iconographic program. The iconostasis with 

neoclassical elements is composed of panels and 

decorative elements, of architectural inspiration, 

all attached to the dividing wall between the nave 

and the apse. The Feasts`s icons are placed on a 

white marble-like background, and cornices and 

pillars are used between the tiers.

Biserica de lemn Înălțarea Domnului din Porț (1792)

The Ascension of the Lord wooden church in Porț (1792)
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Biserica din Prodănești este de mici 

dimensiuni, iar planul dreptunghiular este 

suplimentat la est de absida pătrată a altarului. 

Pereții din bârne groase au ferestre mici tăiate, iar 

consolele care sprijină acoperișul reprezintă 

prelungirea unei singure bârne, cea superioară, 

sculptată în curbe decorative. Acoperișul cade 

uniform peste tot corpul clădirii. Turnul, cu o 

singură arcadă pe latură, împreună cu coiful său, 

are o înălțime medie și proporționată față de 

dimensiunile ansamblului. Intrarea de pe latura 

sudică este încadrată de funii răsucite sculptate 

care formează câte o cruce pe fiecare ușcior. 

Trecerea în naos se face printr-o intrare des-

centrată, care are de o parte și de alta câte o 

deschidere obținută prin scoaterea unei bârne. 

Interiorul păstrează doar urme de pictură, cu 

precădere, pe cele două timpane ale naosului. 

The church in Prodanesti is small and its 

rectangular plan is supplemented to the east by 

the square sanctuary apse. The walls made of 

thick beams have small windows cut into them. 

The corbels that support the roof represent the 

extension of a single beam, the upper one, carved 

into decorative curves. The roof falls evenly over 

the body of the building. The tower, with a single 

arch on each side, along with its helmet, is of 

medium height, being proportional to the size of 

the ensemble. The entrance on the southern side 

is framed by sculpted twisted ropes that form a 

cross on each door. The access to the nave is 

through a decentered entrance, which has on 

both sides apertures obtained by removing a 

beam. The interior retains only traces of the 

painting, especially on the two tympanums of the 

nave.

Biserica de lemn Sfântul Gheorghe din Prodănești (1739)

The Saint George wooden church in Prodănești (1739)
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Biserica din Purcareț este impunătoare 

prin dimensiunile și volumetria sa. Construită din 

bârne subțiri pe un plan dreptunghiular cu absidă 

poligonală decroșată, edificiul are un portic pe 

latura vestică, unde se găsește portalul de intrare. 

Acoperișul este format din trei module, cel mai 

scund fiind cel care corespunde porticului, urmat 

de cel al absidei, cel mai înalt fiind cel central, al 

navei. Turnul situat deasupra pronaosului este 

masiv și înalt, având o galerie deschisă cu arcade 

joase și un parapet traforat, în rezalit. În interior, 

părți din pictura parietală se păstrează într-o stare 

bună de conservare. Se observă estomparea lină a 

culorii în cazul carnației și a veșmintelor, iar în 

privința picturii decorative, autorul folosește 

benzi cu modele desenate în linie neagră cărora le 

adaugă vibrație prin alternarea tușelor de culoare, 

verzi și roșii.

The church in Purcareț is imposing both 

by its size and its volumetry. Built from thin 

wooden beams on a rectangular plan with a 

polygonal apse, the edifice has a portico on the 

western side, where the entrance portal is 

located. The roof is made up of three modules, the 

shortest being the one that corresponds to the 

portico, followed by the one of the apse, the 

highest one being the central one, that of the 

nave. The tower above the narthex is massive and 

tall, with an open gallery with low arches and a 

fretted parapet. On the inside, parts of the 

parietal painting are preserved in a good con-

servation state. Watching them, the smooth 

fading of color used for carnation and garments is 

noticeable. In the decorative painting, the author 

uses stripes with patterns drawn in black line, to 

which he adds vibration by alternating green and 

red color strokes.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Purcareț (sec. XIX)
thThe Dormition of the Virgin Mary wooden church in Purcareț (19  century)
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Arhitectura aparte a bisericii din Racâș o 

deosebește de alte biserici de lemn din zonă, 

aceasta asemănându-se cu cele vechi maramu-

reșene. Construcția cu o elevație înaltă are un plan 

rectangular, încheiat la est cu o absidă poligonală 

decroșată, însă pereții laterali ai navei sunt, de 

asemenea, retrași în partea superioară. Bârnele 

sunt străpunse din loc în loc de deschideri mici, cu 

rol de aerisire, mai mult decât de iluminare. De 

remarcat este dubla poală a acoperișului, cea 

inferioară căzând peste partea mai lată a navei, 

ceea ce face ca trecerea spre cea retrasă să se 

realizeze printr-un plan înclinat. Pe latura sudică 

se află pridvorul cu stâlpi sculptați și contrafișe 

scurte care nu formează arcade. Pictura ico-

nostasului este similară cu cea a iconostasului 

bisericii din Bica, județul Cluj, pictat de Simon 

Silaghi Sălăjeanu, față de care aceasta este 

simplificată.

The particular architecture of the church 

in Racâș distinguishes it from other wooden 

churches in the area, being similar to the old ones 

in Maramureș county. The construction, with a 

high elevation, has a rectangular plan, closed to 

the east with a polygonal recessed apse. Also, the 

side walls of the nave have their upper part 

retracted. Small openings, with the role of 

ventilation, more than that of illumination, are cut 

into the beams of the walls. Noteworthy is the 

double eave of the roof, the lower one falling over 

the wider side of the nave, which makes the plane 

of passage to the retracted one inclined. On the 

southern side there is the porch with sculpted 

pillars and short braces, that do not form arches. 

The painting of the iconostasis is similar to that in 

the church in Bica, Cluj county, painted by Simon 

Silaghi Sălăjeanu, compared to which, this one 

seems simplified.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Racâș (1741)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Racâș (1741)
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Biserica din Răstoci este construită din 

bârne subțiri de lemn a căror îmbinare la colțuri 

este mascată cu scânduri verticale. Planul tipic, 

dreptunghiular cu o încăpătoare absidă poligo-

nală decroșată, prezintă, pe latura vestică, cea cu 

intrarea, un pridvor cu arcade semicirculare, acum 

închis. Turnul este înalt și subțire, fiind construit 

deasupra pronaosului. Interiorul este cel care 

distinge această biserică de alte edificii fiind 

împodobit cu elemente ajurate și pictură realizată 

într-o manieră cultă, la 1833, de către Eleazar 

(Lazăr) Tocaci, care a lucrat și la Fodora, respectiv 

la Pintic, județul Cluj. Primele decoruri, sub forma 

unei dantelării ajurate cu medalioane ovale 

pictate, apar în deschiderile peretelui separator 

dintre pronaos și naos. Pereții naosului poartă 

panouri pictate cu Ciclul Hristologic, care se 

aseamănă cu stațiunile din bisericile catolice. 

Peretele iconostas, de tipul celor cu deschidere 

semicirculară în partea superioară, are montată 

friza Deisis și numeroase elemente decorative de 

The church in Răstoci is made of thin 

wooden beams that has the joints at the corners 

masked with vertical planks. The typical, 

rectangular plan with a large, polygonal apse, 

displays, on the western side, the one with the 

entrance, a porch with semicircular arches, now 

closed. The tower is tall and thin, being built above 

the narthex. The interior is the one that distin-

guishes this church from other edifices, being 

adorned with fretted elements and painting done 

in a high-cult manner, in 1833, by Eleazar (Lazăr) 

Tocaci, who also worked in Fodora and Pintic, Cluj 

county. The first decorations, in the form of a lace, 

with painted oval medallions, appear in the 

openings of the separator wall between the 

narthex and the nave. The walls of the nave carry 

paintings with the Christological Cycle, which 

resemble the Staitions of the Cross in the Catholic 

churches. The iconostasis wall, with the semi-

circular opening at the top, has the Deisis frieze 

attached to it, together with many decorative 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Răstoci (1828)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Răstoci (1828)
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tip neo-clasic și baroc, în timp ce icoanele împără-

tești păstrează compozițiile post-bizantine și 

fondul de aur. 

 În deschiderea centrală se alfă ușile 

împărătești. Acestea sunt alcătuite din două 

canaturi, care au jumătatea inferioară pictată, iar 

cea superioară ajurată și cu relief jos. Stinghia 

centrală începe ca o coloană adosată, fără relief, 

pictată cu motive vegetale pe fond de aur, 

continuând cu relief cu struguri și flori, pentru a se 

încheia cu o cruce. Pictura îi redă pe Sfinții Doctori 

Fără de Arginți, în reprezentări cu tentă portre-

tistică, având în mâini sticle cu doctorii. Fondul  

este întunecat, iar cele două personaje nu sunt 

diferențiate simțitor. Ajurul policrom care încunu-

nează ușile este compus din struguri, flori și 

vrejuri, rama acestuia având și crestături de tip 

popular.

neo-classical and baroque styled elements. The 

Royal Icons still retain the post-Byzantine 

compositions and the golden background.

 In the central opening there are the royal 

doors. These are made up of two leafs, which have 

the lower half painted, and the upper one with 

openwork and low relief. The central slat begins as 

an engaged column, painted with vegetal motifs 

on a golden background and holding no relief. Its 

upper half displays sculpted grapes and flowers, 

ending with a cross. On a dark background, the 

painting depicts the Saint Unmercenaries in a 

portrait-like manner. The characters hold bottles 

with medicine, but they are not significantly 

differentiated. The poly-chrome openwork that 

crowns the doors is made up of grapes, flowers 

and vines, while its frame also has folk-style 

carvings.
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Biserica din Răstolț este un edificiu de 

mari dimensiuni, construit pe un plan compus 

dintr-un naos dreptunghiular, completat la vest de 

un pronaos mai îngust, și la est de o absidă 

poligonală decroșată. O intrare secundară, care dă 

spre naos, se află pe latura sudică, fiind protejată 

de un portic. Acoperișul este coborât peste 

absidă, iar deasupra pronaosului se ridică turnul 

proeminent, care dă caracterul bisericii. Acesta 

are un coif ascuțit așezat pe un foișor. Galeria 

deschisă, cu câte patru arcade pe latură este 

însoțită de un parapet în rezalit, care mărește mult 

suprafața turnului. Pereții sunt tencuiți și văruiți în 

totalitate la exterior, iar acoperișul este îmbrăcat 

în tablă, ca urmare a unor intervenții reparatorii 

intruzive. 

The church in Răstolț is a large edifice, 

built on a plan made up of a rectangular nave, 

completed to the west by a narrower narthex, and 

to the east by a polygonal recessed apse. A 

secondary entrance, which leads to the nave, lies 

on the southern side, protected by a portico. The 

roof is lowered over the apse, and above the 

narthex there is the prominent tower, which 

provides the church its specificity. It has a sharp 

helmet over the open gallery, which displays four 

arches on each side. The parapet greatly increases 

the tower's surface. The walls are completely 

plastered and tinted on the outside, and the roof 

is covered with blackboard, as a result of intrusive 

repairs.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Răstolț (1840)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church in Răstolț (1840)
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Biserica din Răstolțu Deșert este constru-

ită pe un plan complex. Pe latura sudică, apare un 

pridvor îngust, care se extinde de la limita vestică a 

clădirii, până la jumătatea naosului. Acesta este 

integrat în planul construcției, stâlpii săi fiind 

aliniați cu peretele jumătății estice a naosului. 

Pridvorul are podeaua îmbinată cu talpa bisericii, 

iar stâlpii frumos sculptați formează arcade. 

Absida altarului este poligonală, având pereții 

retrași, simetric pe ambele părți. Intrarea de pe 

latura sudică, are ancadramentul simplu, tăiat în 

partea superioară. Turnul este înalt și are o galerie 

deschisă cu parapet în rezalit. Pictura interioară 

este atribuită lui Ioan Pop din Românași, si datează 

din 1810. Iconostasul cu trei intrări spre altar, 

păstrează pictură pe timpanul superior. Acesta 

este compus din șirul Deisis, cu apostoli grupați 

câte doi sub arcade, și scena Răstignirii. Benzile 

decorative sunt deopotrivă de tipul celor realizate 

cu șablon și a celor cu desen negru și tușe roșii și 

verzi, alternative.

The church in Răstolțu Deșert is built on a 

complex plan. On the southern side there is a 

narrow porch extending from the western edge of 

the building to the middle of the nave. It is 

integrated into the construction plan, its pillars 

being aligned with the wall of the eastern half of the 

nave. The porch`s floor is joined to the church's 

sole, and the beautifully sculpted pillars form 

arches. The apse of the altar is polygonal, with the 

walls retracted symmetrically on both sides. The 

entrance on the southern side has a simple framing, 

carved at the top. The tower is tall and has an open 

gallery with a parapet. The interior painting is 

attributed to Ioan Pop from Românaşi and dates 

back from 1810. The iconostasis with three 

entrances in the altar retains the painting on the 

upper tympanum, which is composed of the Deisis 

tier, with two apostles grouped under one arch, and 

the Crucifixion scene. The decorative strips are 

done both by using a stencil and by free drawing in 

black, covered by red and green alternative strokes.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Răstolțu Deșert (sec. XIX)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church
thin Răstolțu Deșert (19  century)
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 In the openings towards the altar there 

are royal doors dating back to 1813 and diaconal 

ones from 1846. The two in the side openings use 

full wooden boards with a semi-circular upper 

edge, that have the paintings of the Saints Stephen 

and Laurent the Archdeacons. The royal doors are 

made up of two leafs, divided into four panels, that 

alternate from painting to openwork. They are 

bordered by slats carved as torsades, this motif 

being repeated also on the central slat. The 

iconographic representations are those of the four 

evangelists, that have disproportionate bodies, and 

are seated in an architectural landscape. The 

dominant colors are blue and red, which are also 

found in the polychromy.

 În deschiderile spre altar se află uși 

împărătești, datând de la 1813, și diaconești, de la 

1846. Cele două laterale folosesc panouri întregi 

de lemn cu marginea superioară semicirculară, 

având pictate reprezentările Sfinților Arhidiaconi 

Ștefan și Laurențiu. Ușile împărătești sunt alcătu-

ite din două canaturi, împărțite în câte patru tăblii, 

care alternează de la pictură la ajur. Acestea sunt 

mărginite de baghete sculptate sub formă de 

torsadă, motiv repetat și pe stinghia centrală. 

Reprezentările iconografice sunt ale celor patru 

evangheliști, cu trupuri disproporționate, așezați 

pe decoruri arhitecturale. Culorile dominante 

sunt albastru și roșu, care se găsesc și în cazul 

policromiei.
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 Biserica din Romița este de dimensiuni 

modeste, fiind compusă din pronaos și naos, care 

alcătuiesc un dreptunghi, și din absida rectan-

gulară decroșată. Acoperișul este unitar, peste 

clădire, iar la capătul vestic al coamei se află turnul 

scund și subțire, acoperit cu un coif ascuțit. Atât 

acoperișul, cât și turnul au fost îmbrăcate în tablă 

atunci când  ultima învelitoare de șindrilă a 

bisericii s-a degradat. Pe întreaga lungime a laturii 

sudice se desfășoară pridvorul cu stâlpi și arcade. 

Cepurile de lemn folosite la asamblarea acestora 

au capetele proeminente, și sculptate în formă de 

stea în secțiune. Pe bârnele centrale ale pereților 

trece un brâu în torsadă. Acest motiv se reia pe 

ancadramentul intrării, care prezintă trei funii 

concentrice, cu cruci la colțurile superioare. 

Pictura interioară, care data de la finalul secolului 

al XVIII-lea nu se mai păstrează.

 The church in Romița is of modest in size, 

being composed of the narthex and the nave, that 

form a rectangle, and of the rectangular recessed 

apse. The roof is unitary over the building, and, at 

the western end of its ridge, lies the short and thin 

tower, covered with a pointed helmet. Both the 

roof and the tower were wrapped in blackboard 

when the last wooden shingle cover of the church 

got degraded. Throughout the entire length of the 

southern side there is a porch with pillars and 

arches. The wood dowels used to assemble them 

have protruding ends, that are carved in the shape 

of a star, in the section. On the central beams of 

the walls a torsade belt passes across. This motif is 

resumed on the entrance frame, which consists of 

three concentric twisted ropes, with crosses in the 

top corners. The interior painting, which dated 
thfrom the end of the 18  century, is no longer 

preserved.

Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Romița (sec. XVIII)
thThe Saint Nicholas wooden church in Romița (18  century)
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 Impunătorul edificiul din Sânmihaiu 

Almașului înlocuiește o biserică mai veche din 

nuiele, existentă anterior pe aceeași locație. 

Planul actual este dreptunghiular, cu absidă 

poligonală decroșată. Pe trei laturi, exceptând 

absida, corpul clădirii este înconjurat de un 

pridvor cu stâlpi și pălimar decorat cu cruci 

traforate. Edificiul are un turn masiv, care se ridică 

peste acoperișul în pantă mare. Acesta prezintă o 

galerie deschisă cu câte patru arcade pe latură și 

un parapet în rezalit cu scânduri traforate. Intrarea 

a fost mutată pe peretele vestic, de pe cel sudic. 

Peretele separator dintre pronaos și naos are 

tăiate două deschideri de fiecare parte a intrării, 

iar înspre naos are alipit un cor. Iconostasul, cu trei 

intrări în arc frânt, are o fereastră aparte, de formă 

cvadrilobată, în partea superioară. Interiorul a 

fost pictat de către Ioan Pop din Românași, acest 

ansamblu mural fiind cel mai timpuriu dintre 

lucrările sale cunoscute. 

 The imposing edifice in Sânmihaiu 

Almaşului replaces an older church made of twigs, 

previously existing on the same site. The current 

plan is rectangular, with a polygonal apse. On 

three sides, except for the apse, the body of the 

building is surrounded by a porch with pillars and a 

parapet, decorated with fretted crosses. The 

edifice has a massive tower that rises above the 

steep slope of the roof. It features an open gallery 

with four arches on the each side and a parapet 

with fretted planks. The entrance was moved to 

the western wall, from the southern one. The 

dividing wall between the narthex and the nave 

has two openings cut on each side of the entrance, 

and, towards the nave, a choir is attached. The 

iconostasis, with three pointed-arched openings, 

has a peculiar, four lobated window at the top. The 

interior was painted by Ioan Pop from Românași, 

this mural painting ensemble being the earliest of 

his known works.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

din Sânmihaiu Almașului (1778)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Sânmihaiu Almaşului (1778)
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Înlocuind un edificiu cu aceeași funcțiu-

ne care data din secolul al XVI-lea, biserica actuală 

din Sânpetru Almașului are un plan dreptun-

ghiular prelungit la est cu absida pătrată decro-

șată. Pridvorul, adăugat la aproximativ un secol de 

la construcție, se află pe latura cu intrarea, cea 

sudică. Turnul, cu o galerie deschisă situată 

deasupra coamei acoperișului, are un coif de 

înălțime medie de formă conică, cu o bază 

piramidală. Brâul bisericii, sub formă de torsadă, 

este puternic profilat, iar pe peretele estic, sub 

acesta apare o aerisire încadrată de o decorație 

reliefată în formă de nod din funie. În interior, 

ornamentele cioplite se găsesc pe arcul dublou, 

luând forma unei funii răsucite, ritmate de rozete 

solare, care culminează cu un ciorchine de stru-

guri, în axul bolții. Urme de pictură se păstrează și 

la exterior, însă, într-o mai mare măsură, se 

găsește în interior, aceasta fiind realizată la 1795 

de Ioan Pop din Românași.

Replacing an edifice with the same 

function, which dated back to the 16�� century, the 

present church in Sânpetru Almaşului has a 

rectangular plan, prolonged to the east with a 

square recessed apse. The porch, added about a 

century after construction, is on the southern 

side, as is the entrance. The tower, with an open 

gallery, above the rigde of the roof, has a medium 

height conical helmet with a pyramidal base. The 

torsade-shaped girdle of the church is strongly 

profiled, and on the eastern wall there is a 

ventilation aperture framed by an embossed 

decoration in the form of a rope knot. Inside, the 

carved ornaments are found on the transverse 

arch, that is shaped as a twisted rope, rhythmed 

with solar rosettes, and culminating with a bunch 

of grapes in the crown of the vault. Traces of 

painting are preserved on the outside, but to a 

greater extent, it is found inside, being made in 

1795 by Ioan Pop from Românași.

Biserica de lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel

din Sânpetru Almaşului (sec. XVII)

The Saint Apostles Peter and Paul wooden church
thin Sânpetru Almaşului (17  century)
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 Ușile împărătești, montate în deschi-

derea centrală a iconostasului, sunt de tipul celor 

ajurate. Acestea sunt înalte, ocupând aproape în 

totalitate intrarea spre altar. Structura pieselor 

este dată de vrejul vegetal traforat care înlănțuie 

șase medalioane, încercuindu-le și fixându-le cu 

frunze. 

 The royal doors, mounted in the central 

aperture of the iconostasis, are of the open-

worked type. They are tall, occupying almost the 

whole entrance to the altar. The structure of the 

pieces is given by the fretted vegetal vine that links 

six medallions, encircling them and fixing them 

with leaves.

ASTERCRIG



Construită de către meșterii Achim Pop și 

Ivan Druglit, biserica din Sârbi obișnuia să se 

remarce prin turnul deosebit de înalt cu două 

poale succesive, cea inferioară găsindu-se sub 

galeria deschisă. Pierdut în urma unui trăznet în 

1956, acesta a fost refăcut mai scund și cu un coif 

mediu cu poalele răsfrânte. Planul edificiului de 

mici dimensiuni este dreptunghiular cu o absidă 

poligonală decroșată, iar elevația este marcată de 

proeminența consolelor și de brâul lat reliefat care 

parcurge pereții exteriori. Pridvorul se află pe 

latura sudică și are arcade cu cioplitură minu-

țioasă. Portalul de intrare și canatul ușii sunt, de 

asemenea, decorate cu relief care folosește 

motivul funiei răsucite, respectiv al crucii. Interio-

rul a fost pictat de Dimitrie Ispas din Gilău, al cărui 

stil inconfundabil se observă și pe canatul ușii 

dintre pronaos și naos.

Built by wood craftsmen Achim Pop and 

Ivan Druglit, the church in Sârbi used to be 

remarkable for the high tower with two successive 

eaves, the lower one being situated under the 

open gallery. Lost because of a lightning in 1956, it 

was rebuilt shorter and with a medium-sized 

helmet and swept eaves. The small edifice's plan is 

rectangular with a polygonal recessed apse, and 

the elevation is marked by the prominence of the 

corbels and the wide embossed girdle that 

traverses the outer walls. The porch is located on 

the southern side and has arches with fine 

carvings. The entrance portal and the door leaf are 

also decorated with relief using the twisted rope 

and the cross motifs. The interior was painted by 

Dimitrie Ispas of Gilău, whose conspicuous style is 

also seen on the door leaf between the narthex 

and the nave.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Sârbi (1760)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Sârbi (1760)
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Adusă la 1876 din satul Sălăjeni, județul 

Satu Mare, biserica din Sighetu Silvaniei are 

dimensiuni reduse și este clădită pe un plan 

dreptunghiular cu o mică absidă pătrată la est. Pe 

latura sudică se află un pridvor simplu cu stâlpi 

frumos ciopliți, formați din piedestal, bază, fus și 

capitel, care sunt fixați doar în partea de sus într-o 

cosoroabă. Turnul, de o înălțime proporțională cu 

volumul edificiului, străpunge acoperișul format 

din două module. Ancadramentul intrării, decorat 

cu motive sculptate, are buiandrugul tăiat pentru 

a înălța intrarea. Naosul este traversat de o grindă 

tirant, care oferă o mărturie a tehnicii de construc-

ție inițiale. Interiorul este tencuit și vopsit, iar 

partea inferioară a iconostasului a fost transfor-

mată pentru a avea trei întrări în loc de două.

Taken in 1876 from Sălăjeni village, Satu 

Mare county, the church of Sighetu Silvaniei is 

small in size and is built on a rectangular plan with 

a small square apse to the east. On the southern 

side there is a simple porch with beautifully 

carved pillars, formed of piedistal, base, shaft and 

capital, which are fixed only at the top in a 

horizontal beam. The tower, proportional to the 

edifice`s volume, pierces the roof made up of two 

modules. The entrance framing, decorated with 

sculpted motifs, has the lintel cut to heighten the 

entrance. The nave is crossed by a tie beam, which 

provides a testimony of the original construction 

technique. The interior is plastered and tinted, 

and the lower part of the iconostasis has been 

transformed to have three entrances instead of 

two.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

din Sighetu Silvaniei (1623)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Sighetu Silvaniei (1623)
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Biserica din Solomon este un edificiu 

mare amplasat pe un loc înalt al satului. Planul său 

este dreptunghiular, având absida poligonală 

decroșată. Turnul cu galeria închisă se ridică mult 

de la coama acoperișului unitar, însă coiful 

acestuia este relativ scund, având poalele 

răsfrânte. Interiorul este împărțit în cele trei 

încăperi tipice. Bolta naosului se racordează cu 

cea mai joasă, a altarului, în planul iconostasului, 

prin arcul superior al acestuia. Pictura interioară, 

atribuită lui Iosif Perșe din Elciu, se păstrează în 

pronaos, un exemplu fiind reprezentările Sfinților 

Petru și Pavel de pe usciorii intrării în naos și 

Sfântul Arhanghel Mihail de pe canatul ușii. În 

bolta naosului au rămas doar câteva dintre 

scenele Ciclului Hristologic, bolta fiind recent 

refăcută. Pe iconostas, în partea superioară, se 

distinge scena Răstignirii, în timp ce șirul 

apostolilor constă într-o friză cu arcade reliefate, 

aplicată pe peretele separator. 

The church in Solomon is a large edifice 

located in a high place of the village. Its plan is 

rectangular, with a polygonal apse. The closed 

gallery tower is raised much above the ridge of the 

unitary roof, but its helmet is relatively low, having 

swept  eaves. The interior is divided into the three 

typical rooms. The nave's vault is connected to the 

lower one, of the apse, in the plane of the 

iconostasis, through its upper arch. Interior 

painting, attributed to Iosif Perşe from Elciu and is 

preserved in the narthex, an example being the 

representations of Saints Peter and Paul on the 

jambs of the entrance into nave and Saint 

Archangel Michael on the door leaf. In the nave`s 

vault, only a few scenes of the Christological Cycle 

remain, the vault having been recently rebuilt. On 

the iconostasis, in the upper part, the Crucifixion 

scene is noticeable, while the apostles`s tier 

consists of a frieze with embossed arches 

attached to the partition wall.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Solomon (sec. XVIII)
thThe Dormition of the Virgin Mary wooden church in Solomon (18  century)
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 Strămutată în decursul secolului al XIX-lea 

din satul Fericea, județul Maramureș, biserica 

aflată acum în satul Șoimușeni are o navă scurtă 

compartimentată în pronaos și naos, care se 

continuă la est cu o absidă poligonală cu pereții 

puțin retrași. Consolele zimțate sunt ample și vin 

în prelungirea multora dintre bârnele superioare 

ale pereților. Coama acoperișului unitar este 

întreruptă la vest de turnul subțire și înalt însă 

coiful scund al acestuia compensează, iar 

proporțiile tradiționale sunt păstrate. Brâul 

bisericii este cioplit în formă de torsadă, iar 

portalul de intrare, cu două contrafișe care 

alcătuiesc arcul semicircular, preia motivul într-un 

relief mai jos. Interiorul a fost pictat, după relo-

care, la 1863, însă pictura veche este acoperită de 

o repictare mai recentă.

th Taken during the 19  century from the 

village of Fericea, Maramureş County, the church 

currently located in the village of Şoimuşeni has a 

small nave divided into the narthex and the main 

nave, which continues to the east with a polygonal 

apse, with the walls slightly retracted. The jagged 

consoles are large, being composed of the 

extensions of many of the wall`s upper beams. 

The ridge of the unitary roof is interrupted to the 

west by the thin and tall tower. Its low helmet 

compensates, keeping its traditional proportions. 

The girdle of the church is carved as a torsade, and 

the entrance portal, with two braces that make up 

the semicircular arch, tuses the same motif, in a 

very low relief. The interior was painted, after the 

relocation, in 1863, but the old painting is covered 

by a more recent repaint.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Șoimușeni (sec. XVI)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Șoimușeni (16  century)
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Biserica din Toplița are un plan dreptun-

ghiular care se continuă cu absida poligonală a 

altarului la est. Continuarea pereților laterali ai 

navei după iconostas permit evitarea dificultăților 

tehnice implicate de îmbinărea a trei planuri. 

Bârnele au lungimea necesară fiind compuse din 

două bucăți mai scurte îmbinate prin inserarea 

mucurilor lor într-o grindă verticală, amplasată 

înainte de limita estică a pronaosului. Turnul este 

înalt și se ridică deasupra pronaosului tăvănit, 

având galerie deschisă cu câte două arcade pe 

latură și un parapet din scânduri traforate la 

capetele inferioare. Coiful înalt al turnului are 

curbura spre poale lină. Intrarea este pe latura 

vestică, fiind protejată de un pridvor cu patru 

stâlpi butucănoși și pălimar. Interiorul a fost pictat 

în 1864, însă în cadrul unor intervenții de 

restaurare din 1974, acesta a fost repictat grosier, 

păstrând totuși programul iconografic.

The church in Toplița has a rectangular 

plan that continues with the polygonal sanctuary 

apse to the east. Prolonging the nave's side walls 

past the iconostasis, evades the technical 

difficulties involved in the joining of three planes. 

The beams have the required length because they 

consist of two shorter pieces joined by inserting 

their tenons into a vertical beam, located before 

the eastern limit of the narthex. The tower is tall 

and rises above the ceilinged narthex, having an 

open gallery with two arches on each side and a 

parapet of planks, fretted in the lower part. The 

high helmet of the tower has a smoothly curved 

eave. The entrance is on the western side, being 

protected by a porch with four thick pillars and a 

parapet. The interior was painted in 1864, but in 

1974, during restoration, it was repainted in a 

coarse manner, preserving the iconographic 

program.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Toplița (sec. XIX)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Toplița (19  century)
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Biserica din Turbuța este construită pe 

plan dreptunghiular cu absidă trapezoidală. 

Pereții sunt formați din cununi de bârne îmbinate 

în coadă de rândunică. Ferestrele sunt mari fiind 

tăiate în câte două bârne. Pe latura sudică, cea cu 

intrarea, biserica are un pridvor cu stâlpi. Aceștia 

sunt sculptați în brățări suprapuse care subțiază 

centrul acestora. Partea inferioară este fixată   

într-o bârnă care se îmbină cu prelungirile tălpilor 

construcției. Contrafișele stâlpilor sunt mici și nu 

formează arcade, fiind folosite doar în scop 

funcțional, pentru a consolida îmbinarea dintre 

stâlpi și cosoroabă. Pe partea nordică a absidei, 

mai apare un stâlp folosit pentru a susține colțul 

nord-estic al acoperișului. Acesta este învelit în 

tablă, care acoperă și coiful turnului.

The church in Turbuța is built on a 

rectangular plan with a trapezoidal apse. The walls 

are made of overlaid horizontal frames composed 

of dovetail joined beams. The windows are large, 

being cut into two beams. On the southern side, 

the one with the entrance, there is a porch with 

pillars. They are carved in consecutive bracelets, 

that thin their center. Their lower part is fixed to a 

beam that is joined to the extensions of the 

building's sole. The braces of the pillars are small 

and do not form arches, being used only for 

functional purposes, that of strengthening the 

joint between the pillars and the horizontal beam. 

On the northern side of the apse, there is a pillar 

used to support the northeastern corner of the 

roof. Blackboard covers both the roof and the 

tower's helmet.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Turbuța (sec. XVII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Turbuța (17  century)
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Reasamblată pe locul actuală la 1863, 

această biserică de lemn a fost cumpărată din 

satul Șeredeiu. Având un plan dreptunghiular și o 

absidă poligonală decroșată, edificiul se remarcă 

prin amplitudinea consolelor care își întâlnesc 

vârfurile, datorită lățimii reduse a pereților care 

alcătuiesc absida. Turnul, acum cu un acoperiș 

înalt, obișnuia sa fie modest, fiind acoperit de un 

coif conic. Pe latura sudică se află pridvorul cu 

stâlpi sculptați la mijloc și legați prin arcade cu 

cioplitură decorativă. Un alt pridvor, cel de pe 

latura nordică, a fost înlăturat cu ocazia unor 

intervenții de restaurare. Brâul bisericii, în 

torsadă, este gros și profilat. Motivul funiei 

răsucite se repetă și pe portalul intrării. Interiorul, 

care a fost în totalitate pictat, a pierdut această 

decorație, prin deteriorarea acesteia și apoi 

curățare excesivă.

Reassembled on the current location in 

1863, this wooden church was bought from the 

village of Șeredeiu. With a rectangular plan and a 

polygonal apse, the edifice is distinguished by the 

amplitude of the corbels that meet their peaks 

due to the reduced width of the walls that make 

up the apse. The tower, now with a tall roof, used 

to be modest, being covered by a conical helmet. 

On the southern side there is the porch with 

pillars, carved in the middle, and bound by arches 

with decorative sculpture. Another porch, on the 

northern side, was removed during restoration 

interventions. The torsade-shaped girdle of the 

church is thick and profiled. The  twisted rope 

motif is also repeated on the entrance portal. The 

interior, which was completely painted, lost its 

decoration by deterioration and then, excessive 

cleaning.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Tusa (sec. XVIII)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church
thin Tusa (18  century) 
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 In the central opening of the iconostasis, 

there are royal doors, of the openwork type. In the 

case of these two leafs, the empty part is 

dominated by the full, the fretted and relief vines 

being thick and abundant. In addition to the 

agglomeration of leaves, there are six buds that 

end each curved twig. The vegetal decoration 

supports six flat medallions, probably intended to 

be painted with traditional iconographic themes. 

The medallions are rectangular and have carved 

edges with a series of repetitive notches that mark 

their frame. The central slat is torsade-shaped and 

the upper cross is missing. These royal doors no 

longer preserve the painting or preparation layer, 

the support being completely uncovered. The 

exception consists a few fragments on the two 

medallions on the southern leaf, which prove the 

existence of the painting at a certain time in 

history.

 În deschiderea centrală a iconostasului 

se păstrează uși împărătești de tipul celor ajurate. 

În cazul acestor două canaturi, golul este dominat 

de plin, vrejurile tăiate și sculptate cu relief jos 

fiind dese și abundente. În plus față de aglo-

merația de frunze, se remarcă șase muguri care 

încheie fiecare crenguță curbată. Decorația 

vegetală susține șase medalioane plate destinate, 

probabil, picturii cu temele iconografice tradi-

ționale. Medalioanele sunt rectangulare și au 

marginile crestate cu o serie de adâncituri repe-

titive, care le marchează rama. Stinghia centrală 

are formă de torsadă, crucea superioară lipsind. 

Aceste uși împărătești nu mai păstrează pictura 

sau stratul de preparație, suportul fiind total 

dezgolit. Excepția o constituie câteva fragmente 

aflate pe două medalione ale canatului sudic, care 

dovedesc existența picturii la un moment în 

istorie.
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Biserica din Ulciug este formată plani-

metric dintr-un dreptunghi alcătuit de naos și 

pronaos, la care se adaugă absida poligonală 

decroșată. Turnul este masiv, iar foișorul este 

proeminent, fiind acoperit de un coif cu patru 

turnulețe fială. Un aspect remarcabil al acestui 

edificiu este măiestria decorației sculptate care se 

extinde pe mai multe suprafețe decât cele utilizate 

în mod tradițional. Exemple în acest sens sunt: 

buiandrugii ferestrelor, tăiați în formă de arc frânt 

cu vrejuri cu clopoței care încadrează un arc 

incizat, banda de pătrate de pe exteriorul bârnei 

superioare și de pe peretele separator dintre 

pronaos și naos și romburile adâncite de pe brâul 

median al iconostasului. Pictura echilibrată și 

elaborată se păstrează într-o stare de conservare 

relativ bună, în interior, reprezentări deosebite 

observându-se în cazul Judecății de Apoi din 

pronaos și a Sfintei Treimi din bolta naosului. 

The church of Ulciug planimetry consists 

of a rectangular nave and narthex, expanded by 

the polygonal apse. The tower is massive and the 

part with the gallery is prominent, being covered 

by a helmet with four turrets. A remarkable aspect 

of this edifice is the craftsmanship of the carved 

decoration that extends to other surfaces than 

those traditionally used. Examples in this regard 

are: the window lintels, trimmed in the shape of a 

pointed arch, with bluebell vines that surrounds 

an incised arch, the array of squares on the 

outside of the upper beam and on the dividing 

wall between the narthex and the nave, and the 

carved diamonds on the median girdle of the 

iconostasis. Balanced and elaborate painting is 

kept in a relatively good state of conservation, in 

the interior, with particularly notable repre-

sentations being that of the Last Judgment in the 

narthex and that of the Holy Trinity in the nave`s 

vault.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Ulciug (sec. XVIII)
thThe Dormition of the Virgin Mary wooden church in Ulciug (18  century)

198

SJ-II-m-A-05138

ASTERCRIG



Biserica din Var este compusă dintr-un 

pronaos și un naos dreptunghiulare și o absidă 

pătrată decroșată. Pereții bisericii sunt construiți 

din bârne groase, iar prelungirile celor superioare 

sunt folosite cu rol de console, fiind tăiate 

decorativ în trepte. Pe latura sudică, a fost adăugat 

un pridvor, probabil la 1861, dată inscripționată pe 

acesta. Stâlpii care îl compun sunt sculptați, având 

secțiunea din mijloc de forma unei colonete, cu 

bază, fus și capitel. Între ei, contrafișe curbate 

formează arce semicirculare. Turnul bisericii este 

înalt și subțire, având galeria închisă și coiful conic. 

Atât acoperișul acestuia, cât și a corpului clădirii 

sunt învelite în tablă. Pe interior, biserica este 

pictată într-un stil occidentalizat, cu puternică 

tendință de imitare a realității și de umanizare a 

personajelor.

 În deschiderea centrală a iconostasului se 

găsesc ușile împărătești. Acestea sunt de tipul 

celor alcătuite din panouri de lemn pline, fără ajur, 

The church in Var is composed of a rect-

angular narthex and nave, followed to the east by 

a square recessed apse. The walls of the church 

are made of thick beams, and the extensions of 

the upper ones are used as corbels, being cut 

decoratively in steps. On the southern side a porch 

was added, probably in 1861, a date written on it. 

The pillars that make up it are carved, having the 

middle section in the form of a column, with base, 

shaft and capital. Between them, curved braces 

form semicircular arches. The church`s tower is 

tall and thin, having a closed gallery and a conical 

helmet. Both its roof and the one of the building`s 

body are covered in blackboard. Inside, the church 

is painted in a Westernized style, with a strong 

tendency to imitate reality and humanize the 

characters.

 In the central opening of the iconostasis 

there are the royal doors. They are of the type 

made of full wooden boards, without openwork, 

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Var (sec. XVIII)
thThe Saint Archangels Mihail și Gavriil wooden church in Var (18  century)
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a căror decorație este realizată în pictură. Cele 

două canaturi simetrice formează un arc semi-

circular în partea superioară. Singurele elemente 

reliefate sunt ramele, care urmăresc conturului 

panourilor. Pictura acoperă întreaga suprafață 

anterioară, redând scena Bunavestire. Personajele 

sunt situate în jumătatea inferioară, fiind în 

oglindă unul față de altul, iar porumbelul se află pe 

canatul nordic. Cromatica este dată de fondul 

albastru deschis, care formează o pată de culoare 

mare și plată, la care se adaugă veșmintele 

personajelor colorate în roșu, albastru și alb.

that have the decoration done in painting. The 

two symmetrical leafs form a semicircular arch at 

the top. The only profiled elements are the 

frames, which follow the contour of the wooden 

support. The painting covers the entire frontal 

surface, depicting the Annunciation scene. The 

characters are located in the lower half, mirroring 

each other, while the pigeon is on the northern 

leaf. The chromatics are given by the light blue 

background, which forms a large, flat color stain, 

to which the characters` clothes, colored in red, 

blue and white, add up.
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Construită după un plan tradițional 

vechi, biserica din Vădurele are pronaosul 

poligonal, care se continuă cu naosul dreptun-

ghiular, fiind apoi încheiată la est de absida 

poligonală decroșată. Talpa bisericii este ușor 

proeminentă. Doar grinzile superioare ale 

peretelui separator dintre pronaos și naos stră-

pung pereții exteriori. Acoperișul cade unitar 

peste întreg corpul clădirii, fiind acum îmbrăcat în 

tablă. Turnul este gros, în raport cu dimensiunile 

reduse ale bisericii, și are galeria închisă și coiful 

învelit în tablă. Biserica este înconjurată de un 

brâu reliefat în torsadă, întrerupt doar în dreptul 

intrării. Ornamentele ancadramentului acesteia 

constau într-o bază cu motivul solzilor de unde 

pornesc două benzi decorative, cea exterioară cu 

motivul funie răsucite, iar cea interioară cu motive 

geometrice. Pe mijlocul arcadei semicirculare a 

intrării se găsește incizată o cruce. 

Built according to a old traditional plan, 

the church in Vădurele has a polygonal narthex, 

which continues with the rectangular nave, and is 

then completed to the east by the polygonal apse. 

The sole of the church is slightly prominent. Only 

the upper beams of the dividing wall between the 

narthex and the nave pierces the outer walls. The 

roof falls unitarily over the entire body of the 

building, now clothed in blackboard. The tower is 

thick in relation to the small size of the church, and 

has its closed gallery and helmet also wrapped in 

blackboard. The church is surrounded by a 

torsade-shaped girdle, interrupted only by the 

entrance. The ornamentation of its framing 

consists of a base with the carved scales motif, 

from which two decorative strips stars, the outer 

one with the twisted rope motif, and the inner one 

with geometrical ones. In the middle of the 

semicircular arch of the entrance there is an 

incised cross.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Vădurele (sec. XVII)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church
thin Vădurele (17  century)
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Având dimensiuni peste medie, biserica 

din Voivodeni este clădită pe un plan dreptun-

ghiular compus din pronaos și naos, prelungit la 

est cu absida poligonală decroșată a altarului. 

Laturile vestică și sudică sunt adăpostite de un 

pridvor cu stâlpi sculptați, fixați în prelungirea 

tălpii construcției. Consolele care susțin acope-

rișul sunt aplicate pe pereți și sunt tăiate 

decorativ. Turnul are coiful foarte înalt, așezat pe 

un foișor în rezalit, cu galerie de arcade și parapet. 

În interior, cele trei încăperi sunt închise în planul 

superior, conform tradiției: cu tavan, pronaosul, 

cu boltă susținută de arc dublou, naosul și cu o 

boltă mai mică, absida. Pictura realizată de Iosif 

Perșe din Elciu la 1831 nu se mai păstrează decât 

parțial, datorită defectelor acoperișului, care a 

permis pătrunderea apei pluviale.

Being above the average size, the church 

in Voivodeni is built on a rectangular plan 

composed of a narthex and a nave, extended to 

the east with the polygonal recessed sanctuary 

apse. The western and southern sides are 

protected by a porch with sculpted pillars, fixed in 

the extension of the building's sole. The corbels 

that support the roof are attached to the walls and 

are cut decoratively. The tower has a very high 

helmet, that is placed on a arcade gallery with 

parapet. Inside, the three rooms are closed in the 

upper plane, in the traditional way: the narthex 

with a ceiling, the nave with a vault supported by a 

transverse arch, and the apse with a smaller vault. 

The painting made by Iosif Perşe from Elciu in 

1831 is only partially preserved, due to the roof`s 

defects, which allowed the penetration of the 

rainwater.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Voivodeni (1820)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church

in Voivodeni (1820)

202

SJ-II-m-A-05142

ASTERCRIG



Biserica din Zalnoc are un plan dreptun-

ghiular prelungit la est de o absidă pătrată 

decroșată. Acoperișul, susținut de console în 

trepte, este coborât peste absidă, iar turnul, care 

se ridică în partea sa vestică, este subțire și mediu 

ca înălțime. În privința sistemului de acoperire a 

spațiului interior, prima încăpere este tăvănită, iar 

a doua are o bolta bombată, retrasă spre interior 

la bază și sprijinită pe un arc dublou. Peretelui 

separator dintre pronaos și naos îi lipsește o 

bârnă, creându-se astfel două ferestre late care 

stau de o parte și de alta a intrării. Portalul acesteia 

este tăiat în trepte în partea superioră și are o 

torsadă și o cruce reliefate pe buiandrug. Inte-

riorul este decorat cu pictură parietală, care se 

păstrează în mare parte. Din programul icono-

grafic, se remarcă reprezentarea scenei Judecata 

de Apoi din pronaos, care asemenea întregului 

ansamblu, este realizată într-o manieră naivă și 

explicită.

The church in Zalnoc has a rectangular 

plan, prolonged to the east by a square recessed 

apse. The roof, supported by corbels cut in steps, 

is lowered over the apse, while the tower, which 

rises to its western side, is thin and medium in 

height. Regarding the covering system of the 

interior space, the first room is ceilinged and the 

second has a bulging vault, retraced inwards to 

the base and supported on a transverse arch. The 

separating wall between the narthex and the nave 

lacks one beam, thus creating two wide windows 

that stand on each sides of the entrance. Its portal 

has the upper edge cut into steps and a relief 

torsade and a cross on the lintel. The interior is 

decorated with parietal painting, which is pre-

served to a great extent. Of the iconographic 

program, the representation of the Last Judgment 

scene in the narthex is remarkable, done, as the 

whole ensemble, in a naive and explicit manner.

Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Zalnoc (1700)

The Saint Archangels Michael and Gabriel wooden church in Zalnoc (1700)
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 In the southern entrance of the iconos-

tasis there are the royal doors. They are of the 

openwork type, having a flat frame, in which 

vegetal inspired vines develop. The fretted motifs 

used are grapes, leaves, and vines. They link 

together the six painted medallions, that are small 

and have the shape of an ivy leaf. From an 

iconographic point of view, the typical rep-

resentations, namely the characters of the 

Annunciation scene and the four evangelists, are 

depicted. The central slat is attached to the main 

support, consisting of two shafts, crowned with a 

cross.

 În intrarea sudică a iconostasului sunt 

montate ușile împărătești. Acestea sunt de tipul 

celor ajurate, având o ramă plană, în cadrul căreia 

se dezvoltă vrejuri de inspirație vegetală. Motivele 

ajurate folosite sunt strugurii, frunzele și vrejul. 

Acestea înlănțuie cele șase medalioane pictate 

care sunt mici și au forma unei frunze de iederă. 

Din punct de vedere iconografic, apar repre-

zentările tipice, anume personajele din scena 

Bunavestire și a cei patru evangheliști. Stinghia 

centrală este aplicată, fiind alcătuită din două 

fusuri suprapuse, încununate cu o cruce.
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 Biserica din Zimbor are un aspect solemn 

conferit de simplitatea formei sale. Planimetria 

este dată de naosul și pronaosul dreptunghiulare, 

continuate de absida poligonală, care păstrează 

lățimea edificiului. Peretele iconostas construit 

din bârne verticale în partea inferioară, face ca 

decroșarea absidei să nu fie necesară, lipsind 

îmbinarea peretelui separator cu cei exteriori. 

Acoperișul construcției, cu învelitoarea refăcută 

recent, cade uniform peste toată clădirea, fiind 

întrerupt doar de turnul subțire și de înălțime 

medie, aflat în acord volumetric cu ansamblul. 

Brâul în torsadă înconjoară biserica, același motiv 

reliefat fiind preluat și repetat pe ancadramentul 

intrării. Trecerea din pronaos în naos se face 

printr-un portal similar, dar simplificat. Pictura 

interioară se păstrează fragmentar, putând fi 

identificate Sfintele Mucenițe în pronaos și regis-

trele Apostolilor și al Proorocilor pe iconostas. 

 The church of Zimbor has a solemn 

appearance provided by the simplicity of its 

shape. The planimetry is given by the rectangular 

nave and narthex, continued by the polygonal 

apse, which preserves the width of the edifice. 

The iconostasis wall built from vertical beams in 

the lower part makes it unnecessary to recess the 

apse because the building lacks the joining of the 

separating wall to the outside ones. The roof of 

the building, with the recently made cover, falls 

evenly over the whole building, being interrupted 

only by the thin and medium height tower, that is 

in a volumetric accordance with the ensemble. 

The torsade-shaped girdle surrounds the church, 

the same motif being repeated on the frame of 

the entrance. The transition from the narthex to 

the nave is made through a similar, but simplified, 

portal. The interior painting is partly preserved. Of 

the iconography, the Holy Martyrs can be 

identified in the narthex and the registers of the 

Apostles and Prophets on the iconostasis.

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Zimbor (1643)

The Dormition of the Virgin Mary wooden church in Zimbor (1643)
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