
 Bisericile din comuna Bala 
 

Bala reprezintă una din cele mai întinse comune din acest plai, nu atât 
pentru faptul că ar cuprinde 15  sate, ci pentru faptul că între ele se află distanţe 
foarte mari. Poate că de aceea aici se află nu mai puţin de cinci parohii: Bala, 
Rudina, Crainici, Comăneşti şi Dâlma şi fiecare dintre ele are la rându-i câte două  
şi chiar trei biserici (filii). Localitatea este atestată  prin anumite urme arheologice 
încă de pe timpul romanilor:  

Cârşu ( com Bala). Se semnalează aici urma de ruine antice din care s-a 
scos un sersterţ de bronz de la Traian (Moisil Creşt colecţ în An. Ac. Rom 1939-
1940 p.144).1 

În aceeaşi lucrare se face şi o  menţiune  la băile din localitate care au fost 
folosite din  timpuri străvechi:   

Alte băi naturale, însă primitive folosite de romani se găsesc la Bala (judeţul 
Mehedinţi) nu departe de Dâlma şi pe drumul roman Drobeta – Bumbeşti. Acum 40 
de ani locuitorii din regiunea muntoasă a ţinutului au descoperit că apa şi nămolul 
dintr-o luncă vecină acestui sat au mare putere la vindecarea reumatismului. Băile 
se fac numai vara. Săpându-se gropi s-au aflat resturile unor albii de stejar putrezit 
şi pe lângă ele şi monede romane aruncate de vizitatori, aşa cum se obişnuia la 
izvoarele socotite binefăcătoare.2 

În tradiţia locului există câteva legende legate de Mircea cel Bătrân despre 
care se spune că avea 
grajdurile de cai  între 
localităţile Bala şi Bala de 
Sus. Printr-un document de 
la 10 iunie 1415 Mircea cel 
Bătrân întărea lui Vlad, 
nepotul său şi lui Stănilă cu 
fraţii săi satul numit Beala 
din judeţul Motru. Acesta 
reprezintă documentul de 
atestare al localității. 

Primele biserici 
atestate documentar 
datează din secolul al XVIII-
lea: 

Bala de Jos. 1772.oct.15. Se inaugurează biserica de lemn construită de 
locuitori. 

 1773. Se inaugurează biserica de lemn din Bala de Sus.3 
În Catagrafia din anul 1845  sunt prezentate bisericile din Bala  astfel:  

                                                 
1 D. Tudor, Oltenia romană, Ed. Academiei, Bucureşti, 1968, p.226. 
2 Idem, p. 323. 
3 C.Bărbulescu Vârciorova, op.cit., vol I, p.20. 
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Idem. Mahalaoa Bala de Sus; 61; de lemn; Sf. Nicolae; 1 preot: Nicolae sin 
Ioan; 12; 1842; septembrie 14; pă această biserică slujitor; 1 cântăreţ: Ghorghe sin 
Ghiţă Gurgu; 1 paracliser Gheorghe sin Pătru Orzăscu.4 

Bala, megieşască; 107; de lemn; 3 preoţi: sin Popa Vasile; 273; 1823; aprilie 
14 Sf. Nicolae din acest sat; slujitor; Grigorie sin popa Ioan Mîndreş; 1; 1841 martie 
29; idem; idem Ioan sin diaconu Milcu; 23 1845; iulie 28; idem; idem; 1 cântăreţ; 
Gheorghe sin Nicola Bivol; 1 paracliser; Vasile sin popa Mîndreş.5 

Tradiţia orală susţine existenţa unei biserici mai vechi decât cea actuală din 
lemn despre care se crede că a fost în acelaşi loc. Grădina mea dă chiar în partea 
din față a bisericii și atunci când am săpat o groapă pentru un ștenap am dat de 
piatră și urme de var ceea ce mi-a întărit convingerea  a fost pe locul acela. 
 

 Biserica nouă din Bala de Sus 
 

De regulă bisericile au fost 
aşezate în locuri mai înalte 
care serveau adesea şi ca 
puncte de observaţie. Aşa se 
întâmplă în Bala de Sus unde 
biserica este o construcţie 
impunătoare care se zăreşte  
de la mare distanţă, situată pe 
colina numită Gevrinu. 
Biserica are o fundaţie înaltă 
de peste un metru şi se 
impune printr-o linie 
arhitecturală deosebită.  

Construcţia este simplă, 
fără podoabe anume, impunându-se prin albul ei imaculat, simbol al purităţii şi 
credinţei. Curtea bisericii este 
îngrădită şi la intrare are o 
poartă metalică. Câteva trepte 
flancate de coloane albe se 
află cum urci la intrarea în 
pridvorul bisericii.  Câte 5 
ferestre de o parte şi de alta şi 
o fereastră mai mare în dreptul 
altarului fac ca biserica să fie 
inundată de lumină. Fiecare 
fereastră este încadrată la 
exterior de câte un chenar 
discret.  

Sub nivelul acoperişului 
există un adevărat degradeu 
                                                 
4 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845, p. 818. 
5 Idem,  p. 829. 
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Biserica Bala de Sus pe colina Gevrinu 



de linii sub care sunt zugrăviţi de jur 
împrejur, în nişte nişe de formă 
semicirculară, sfinţii. Sub ei vin alte  
linii care înconjoară biserica 
asemenea unui brâu. Pe lângă 
fundaţie de jur împrejur sunt plantate 
flori. Curtea este încăpătoare având 
în partea dreaptă 3 mese lungi şi 
câteva bănci aşezate la umbra unor 
nuci, folosite la anumite sărbători. 
Pridvorul este deschis,  susţinut pe 
patru coloane  împodobite cu forme 
florale, în contrast cu albul imaculat 
al exteriorului. 

 De o parte şi de alta a uşilor duble sunt Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Pe tavanul 
pridvorului este zugrăvit Emanoil având alături pe Sfânta Fecioară şi pe Sf. Proroc 
Ioan şi  deasupra uşii este notată pisania: Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu 
săvârşirea Sfântului Duh, ziditu-s-au din 
temelie în anul 1930 această sfântă şi 
dumnezeiască biserică în care se 
prăznuieşte numele Sfântului Ierarh 
Nicolae, făcătorul de minuni. 
Înfrumuseţatu-s-au cu pictura şi odoarele 
trebuincioase prin strădania şi osârdia 
unui comitet de construcţie în frunte cu C. 
Pr. Constantin Geană cu cheltuiala 
enoriaşilor parohiei Bala de Sus şi a 
bunilor creştini din satele învecinate. S-au 
sfinţit în anul 1951, luna noiembrie 18, 
sub arhipăstorirea I.P.S. Arhiepiscop şi 
Mitropolit D. D. Firmilian al Olteniei, de 
către vicarul Mitropoliei Arhimandritul 
Laurenţiu Busuioc, protoereu fiind 
P. C. Pr. Stere Chiţimia. Pictor D. 
Velici.  

Consiliul parohial este format 
din: Zegoicea Gheorghe, Scurtu 
Ion, Scurtu Alexandru, Zegoicea 
Ion. Pronaosul este încăpător şi 
pe părţile laterale nu este zugrăvit 
nici un ctitor, ci doar figura 
impunătoare, cu barba albă şi 
două cruci pe piept a Mitropolitului 
Firmilian. Pe partea stângă sunt două pomelnice: unul cu numele ctitorilor din 1989 
şi altul cu cei din anul 2003, dovadă că biserica a suferit două reparaţii apropiate în 
timp. Ctitorii vechi sunt notaţi pe toată suprafaţa  exterioară a cafasului. În partea 
laterală e zugrăvită  scena biblică Urcarea la cer a Sf. Proroc Ilie.  
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Pomelnic cu ctitori 



În pronaos, între cele două ferestre mari, sunt zugrăviţi sfinţii: Sf. Martinian, Sf. 
Antonie cel Mare, Sf. Cuv. Paraschiva, Sf. Cuv. Ecaterina, iar pe partea opusă Sf. 
Cuv. Sava cel Sfinţit, Sf. Cuv. Evdochia . Pe bolta pronaosului tronează Maica 
Domnului încadrată de două scene biblice: Naşterea Mântuitorului şi Adormirea 
Maicii Domnului.  

Despărţirea pronaosului de naos este simulată sub forma unor coloane care se 
îmbină în partea de sus într-o arcadă pe care sunt zugrăviţi îngeri în medalioane. 
Mai jos sunt Sf. M. Filofteia şi Sf. M. Varvara, 
iar sub ele câte o icoană mare 
reprezentându-i pe Sf. M. Gheorghe (donată 
de Gh. Şi Silvia Ivan) şi Sf. Ierarh Grigore 
(donată de C. Brebu cu Veta, Domnica, 
Elisabeta, Gheorghe). Pe aceste coloane 
despărţitoare, spre interior, se află Sf. M. 
Alexandru, destul de rar întâlnit în bisericile 
cercetate şi Sf. Mercurie. Două scaune mari, 
cel arhieresc şi cel împărătesc stau de o parte 
şi de alta a intrării în naos. Fiecare are pe 
spate câte o icoană: Maica Domnului cu 
Pruncul (donată de Ioan şi Ana Ivan în anul 
1951) şi Isus (fără menţiunea donatorului,  
fapt care ne face să deducem că este vorba 
de aceeaşi familie). În continuare sunt câte 9 
scaune simple fără spătar plasate pe lângă pereţi. Deasupra lor  se află trei ferestre 
între care sunt zugrăviţi sfinţii: Eustatie Placida, Nestor, Sf. M. Tiron, Sf. M. 
Gheorghe şi Dreptul Judecător pe tron cu cartea sfântă în mână avându-i alături pe 
Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul. De cealaltă parte se află Sf. M. Procopie, 
Sf. M. Mina, Sf. M. Dr. Pantelimon, Sf. M. Dimitrie şi Sf. împăraţi Constantin şi Elena 
având la mijloc Sfânta cruce. În naos este mobilierul obişnuit: 2 iconostase, 2 
strane, 4 sfeşnice, 2 mese şi la mijloc un candelabru mare susţinut cu 4 lanţuri 
prinse de colţurile bolţii. Cele două 
iconostase sunt donate de Chiţimia 
Constantin, icoana Maicii Domnului de 
familia Scurtu şi cea a Sf. Ierarh Nicolae de 
familia Boţa Marinică. 

Pe boltă e zugrăvit Pantocratorul 
înconjurat de evanghelişti, iar pe părţile 
laterale sunt scenele biblice: Naşterea 
Domnului şi Pogorârea în Iad. 
Catapeteasma este în întregime  lucrată  din 
lemn având icoanele împărăteşti pictate în 
nuanţe destul de închise, o particularitate 
specifică pictorului D. Velici. Cele patru 
icoane sunt: Sf. Ierarh Nicolae, Isus Hristos 
şi Maica Domnului, Sf. Ioan Botezătorul. Nici uşile împărăteşti nu ies prea mult în 
evidenţă. Pe uşile diaconeşti sunt zugrăviţi cei doi arhangheli Mihail şi Gavril, tot 
sub forma unor icoane, fapt care te face să ai impresia iniţial că la catapeteasmă 

 
 

Biserica din Bala de Sus, iarna 

 
 

Icoană – 2 feţe: Învierea Domnului 



se află 6 icoane. Sub fiecare dintre icoane există motive florale încadrate în ramă 
la fel ca şi la bisericuţele din lemn. Icoanele mici de la catapeteasmă, plasate în 
două rânduri (praznicele şi sfinţii apostoli) au aceeaşi nuanţă închisă, fapt care nu 
le scoate  prea mult în relief.  

În Sfântul Altar, la proscomidiar, este un fel de nişă unde se află o măsuţă pe 
care sunt păstrate odoarele bisericeşti. Deasupra acesteia este o fereastră cu două 
ochiuri şi cealaltă fereastră mare se află în dreptul Sfintei Mese, făcând ca altarul 
să aibă lumină din belşug ca de altfel 
întreaga biserică. Pe pereţii altarului sunt 
zugrăviţi sfinţii canonici Ioan Gură de Aur, 
Grigore, Vasilie şi sfinţii mai rar întâlniţi: 
Pirmilian, Spiridon şi Silvestru. Pe bolta 
altarului e Maica Domnului însoţită de Sfinţii 
Arhangheli. Lângă masă se află crucea de 
lemn aşezată pe suport pe care este scris şi 
numele donatorului.XXXXXXXXXX Pe 
Sfânta Masă este chivotul unde se păstrează  
anafura şi mirul având inscripţionat în metal 
numele lui Nicolae Scurtu cu soţia sa şi 
Gurgulescu cu soţia sa Ana, anul 1935. Cele 
două sfeşnice metalice au fost donate de 
Şotea Ion din Brativoieşti în anul 1973, iar 
veşmintele bisericeşti de familiile Cornescu 
Dumitru şi Boţa Solomon.  

Grija enoriaşilor pentru acest lăcaş de 
cult este evidentă prin păstrarea tuturor obiectelor într-o stare de curăţenie, aşa 
cum este normal într-o asemenea instutție. Totul este bine conservat de la icoane 
şi până la cărţile bisericeşti aflate în dulapul vitrină. Deasupra dulapului se 
păstrează câteva icoane interesante prin faptul că sunt zugrăvite pe ambele feţe. 
Una dintre ele este Învierea şi Sfântul Ierarh Nicoale , donată de N. Zegoicea cu 
Maria, iar cealaltă zugrăveşte Naşterea şi 
Botezul Domnului, fiind donată de Scurtu 
Nicolae (1959). Se vede că icoanele au fost 
iniţial la o cruce sau o troiţă deoarece ele sunt 
spălate şi  puțin cam degradate. 

O altă icoană, care înfăţişează tot 
Învierea Domnului, se păstrează în condiţii 
bune şi are încrişi pe spate numele 
donatorilor: familiile Marcu, Romanoae şi 
Romaşcanu din Bucureşti, Bisericii Sf. 
Nicolae. 

 Meritul deosebit pentru păstrarea în 
excelente condiţii a  acestui lăcaş de cult 
revine părintelui paroh Semenescu Blidaru 
Ionuţ, succesor în parohie al tatălui său, 
părintele Ion Semenescu.  
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Părintele, absolvent al Facultăţii de Teologie din Craiova, numit din anul 2004 
protopop de Strehaia şi epitropul bisericesc Cornescu Dumitru sunt gospodari de 
frunte ai satului care se pricep să administreze şi avutul bisericii. Nu trebuie 
neglijată nici contribuţia  credincioşilor din Bala de Sus care vin în număr mare la 
biserică în fiecare duminică şi la sărbători. Aceasta este o dovadă clară a faptului 
că numai printr-o colaborare dintre preot şi enoriaşii parohiei se pot realiza lucruri 
importante. Aşa s-a petrecut în perioada interbelică, atunci când în satele noastre 
exista o viaţă morală şi religioasă întemeiată pe principii sănătoase. Am urmărit în 
câteva procese verbale lucrările de finalizare ale picturii de la această biserică. În 
anul 1950 s-a desfăşurat o licitaţie pentru adjudecarea zugravului bisericii. La 
această licitaţie au fost deschise ofertele şi în procesul-verbal se consemnează 
participanţii: Gheorghe Băleanu din Miculeşti, Dumitru Gh. Dumitru din Strejeştii de 
sus, judeţul Romanaţi şi Dumitru Velici din Băseşti, Mehedinţi, menţionându-se 
spre sfârşitul procesului verbal: 

Din cele trei oferte de mai sus se constată că cea mai avantagioasă este oferta 
făcută de zugravul bisericesc D. Velici Băseşti şi-n acelaşi timp conform cu devizul. 
Pentru aceasta, avându-se şi-n vedere că zugravul D. Velici prezintă şi garanţia şi 
materială şi morală, fiind cunoscut de noi ca fiind din apropiere şi având şi o biserică 
nouă pictată de dânsul, una dintre cele mai reuşite din împrejurimi, noi Consiliul 
parohial adjudecăm executarea picturii bisericii din Bala de Sus prin această licitaţie 
asupra zugravului D. Velici ca prezentând cea mai avantajoasă ofertă.6 

În luna august pictorul îşi începe deja lucrarea aprobată cu ordinul nr. 8955 al 
Mitropoliei din Craiova, după cum se consemnează în alt proces verbal.7 

Zugravul realizase cu puţin înainte biserica din satul vecin Buseşti şi reuşise să 
câştige astfel încrederea locuitorilor din Bala de Sus care perticipaseră cu siguranță 
la sfințirea acesteia. Pentru a observa zestrea acestei biserici ne-am folosit de un 
material pe care l-a încheiat părintele C. M. Geană cu membrii Consiliului parohial 
înainte de a pleca la cursurile Institutului Teologic din Bucureşti.Iată care au fost 
bunurile consemnate în biserica nouă, sfinţită la 18 noiembrie 1951: 

În Sfântul Altar: un pristol cu patru acopereminte, un crucifix cu una candelă şi 
o mahramă, două sfeşnice, două scaune, un dulap, una cădelniţă, una candelă, un 
rând de sfinte vase (pater, disc, cruciuliţă şi linguriţă), două rânduri de 
acopereminte, două sticle de capacitate, o cruce din metal. 

În naos: una candelă în faţa catapetesmei cu trei lumini, patru candele în faţa 
icoanelor împărăteşti, 5 mahrame, un iconostas cu patru mahrame şi una candelă, 
două strane, douăzeci de jeţuri, două împărăteşti împodobite cu două mahrame, 
două mese şi feţe de masă şi un candelabru cu 18 lumini. 

În pronaos: patru icoane mari dintre care două împărăteşti împodobite cu patru 
mahrame, un steag, o masă cu acoperământ, un dulap sub scară şi două icoane 
nepictate, una icoană mică pictată, 4 preşuri.8 

                                                 
6 Proces verbal din 25 martie 1950. 
7 Lucrările preliminare picturii (schele, materiale), s-au făcut deja şi pictorul s-a prezentat în parohie cu materialul 
necesar picturii hotărând începerea lucrărilor conform devizului. Plata se va face proporţional cu lucrările 
executate. Fiscalizarea se va face la sfârşitul lucrărilor din ultima rată de către pictor.  Proces verbal, 17 august 
1950. 
8 Proces- verbal, încheiat la 9 ianuarie 1952, din arhiva bisericii. 



 În acelaşi dulap se 
păstrează reviste şi cărţi 
necesare cultului: Triod, 
Penticostar, Apostol, 
Catavasier şi Minee, 
donate de familiile: 
Cornescu Dumitru, 
Zegoicea Ion, Scurtu 
Gheorghe, Scurtu Ion, 
Bobic Mihai. Cea mai 
veche este o Cazanie fără 
copertă care datează din timpul împăratului Frantz Iosif I şi are consemnat pe ea 
anul 1852 în litere chirilice.  

Din acelaşi an datează şi mineele tipărite în timpul domnitorului Barbu Dimitrie 
Ştirbei, când era mitropolit I. P. S Nifon şi episcop al Râmnicului şi Noului Severin 
D. D. Kalinic. Pe Mineiul lunii ianuarie există o însemnare din anul 1907:  

Astăzi 6 ianuarie 1907 a bătut vântul mare cu soare şi era puţinică zăpadă. Am 
scris spre ţinere de minte. Pr. Cleciu, titular al parohiei Bala de Sus. Pe Mineiul 
lunii iunie este o însemnare mai lungă a aceluiaşi preot, Cleciu, care scrie că între 
anii 1884-1888 a fost călăraş şi apoi între 1891-1895 a fost primar al comunei. 
Deasupra, cu cerneală violetă scrie părintele Al. Dobrescu de la Titerleşti: 

Ar fi bine să nu se mai scrie astfel de lucruri pe Dumnezeieştile cărţi apărând 
astfel cele nouă porunci ale Sfintei noastre biserici. 

Pr. Al. Dobrescu, 1908. 
Există şi alte două însemnări mai recente, din anul 1952, iar pe Mineiul lunii 

mai se află o însemnare interesantă 
despre preotul Moche Teodorescu din 
Ponoarele care a suplinit la această 
parohie în locul preotului N. 
Nicolescu. Însemnarea este datată 15 
mai 1905 şi aparţine, după 
semnătură, cântăreţului bisericesc 
Gurgulescu, al cărui nume l-am mai 
întâlnit la bisericile din parohie. 

Tot aici am văzut un Epitaf, pe 
hârtie, ce înfăţişează scene cu Raiul şi 
Iadul, Cerul cu Isus pe Scaunul 
Judecăţii, înconjurat de îngeri şi sfinţi. 
Întregul tablou este intitulat A doua 
venire a înfricoşatei judecăţi a 
Domnului nostru Isus Hristos, şi are 
înscrisă în partea de jos data: 18 decembrie 1897. Un epitaf identic am văzut şi la 
Mănăstirea Shitul Topolniţei. 
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Însemnare în chirilică - 1852 
 

 
 

Epitaf - 1897 



 
Pe acelaşi pinten de deal, într-o poziţie privilegiată, puţin mai jos, înconjurată 

de cimitir, se află biserica cea 
veche, văruită în alb în exterior 
şi asemănându-se cu  o 
căsuţă. La intrarea în biserică, 
în partea dreaptă a uşii este 
zugrăvit Sf. ierarh Nicolae 
care reprezintă hramul 
bisericii, iar de cealaltă parte 
este Sf. Apostol Toma, hramul 
satului Bala de Sus, ţinut şi 
astăzi în prima duminică după 
Paşti (Duminica Tomii). 

Cele două portrete sunt 
refăcute de către un pictor din 
comuna Cătunele în anul 
1975, prin donaţia familiilor: Duicu, 
Zegoicea, Mincu şi Vrapcea. În interior 
bisericuţa nu este zugrăvită având bolta 
din scândură, vopsită în culoarea 
albastră a cerului. În pronaos se 
păstrează 4 sfeşnice vechi, o sobiţă de 
metal şi două steaguri şi un dulap vechi 
de lemn. Ne-a atras atenţia o icoană 
aflată pe peretele din partea sudică. Ea 
îl reprezintă pe 
Sf. Gheorghe 
omorând 
balaurul. E o icoană pictată pe tablă în anul 1904 de 
zugravul Simion Ionescu din Baia de Aramă, cel care a 
zugrăvit şi biserica din Buseşti, donată bisericii de 
Gheorghe Gurgu şi soţia sa născută Sibinescu. 

 Pe peretele despărţitor dintre pronaos şi naos sunt 
icoanele mari prinse în suport de lemn. Sub fiecare 
icoană se află câte un interesant motiv floral, aşa cum 
am văzut şi la celelalte construcţii de lemn din zonă. 
În naos, de o parte şi de alta a intrării, sunt icoanele 
lui Isus şi a Maicii Domnului cu Pruncul. 
Mântuitorul este zugrăvit aproape ca la biserica din 
Negoieşti. În mâna stângă ţine o carte deschisă pe 
care dacă o priveşti cu atenţie poţi distinge anul 1882 şi câteva arsuri de lumânare. 
Maica Domnului vegheată de cei doi arhangheli ţine Pruncul în braţe şi, cu ochii 
mari şi buzele bine conturate, are o figură blândă şi nevinovată. 
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Cimitirul şi biserica veche din Bala de Sus 

 
 

 

Sf. Gheorghe 



Alături este Sf. Ioan, 
cu aripi de înger, având 
la picioare, în plan mai 
îndepărtat o secure, prin 
care se prevesteşte 
tăierea capului. De 
aceeaşi parte se află şi 
Arhanghelul Mihail cu 
cupa în mâna stângă şi 
sabia ridicată în dreapta. 
El are o figură angelică, 
aproape feminină accentuată şi de mantia purpurie 
pe care o poartă pe deasupra costumului albastru. 
Pe  partea dreaptă este icoana hramului: Sf. Ierah 
Nicolae, surprins într-o postură  de bătrân bonom, 
cu barba albă şi mustăţile lungi, ţinând cu mâna 
stângă o carte şi având degetele mâinii drepte 
ridicate. 

 În partea de jos a icoanelor scrie numele 
enoriaşilor prin contribuţia cărora au fost zugrăvite, 
notate simplu ca într-un pomelnic de biserică: Vasile 
Gurgu, Paraschiva, Constantin Drăcea, Dumitrana, 
Georghe Gurgu, Maria Teodor, Ioana Lazăr, Maria, 
Ana, George, Maria, Ion.  

Câte un rând de scaune pe ambele părţi, strana, 
iconostasul şi un candelabru mic cu trei braţe 
constituie aproape tot mobilierul Pe părţile laterale 
de lângă catapeteasmă se află două icoane 
zugrăvite pe lemn. Una dintre ele îi prezintă pe cei 
trei ierarhi: Vasile, Grigore şi Ioan, iar sub icoană 
scrie: 

Această icoană s-au făcut cu cheltuiala domnilor 
Gheorghe Gurgulescu, soţia Maria şi Vasile 
Gurgulescu cu soţia sa Paraschiva, 1881, 27 martie.  

Cealaltă icoană îl prezintă pe Sf. Gheorghe 
având sub ea însemnarea: Această icoană e făcută 
cu cheltuiala D-lui Gheorghe alu Iovan Zegoicea şi 
soţia lui Opriţa, 1881, martie 14. Se poate observa 
că icoanele sunt realizate înainte de sfinţirea 
bisericii.  Aici este şi o poliţă pe care se găsesc nişte 
icoane  noi: Sf. Cuvios Teofan, Sf. Ştefan cel Nou şi 
Învierea lui Crist, fără vreo valoare deosebită. 

 Uşile împărăteşti sunt obişnuite ca realizare 
picturală reprezentând vestirea Fecioarei Maria. 
Aceasta se află însă pe partea stângă şi vestea vine 
direct de la Duhul Sfânt înfăţişat sub forma unui 
porumbel, iar îngerul este pe partea  dreaptă şi ţine în mână un buchet de flori. 

 
 

Icoană cu Isus - 1882 

 
 

Icoană Sf. Nicolae - 1882 

 
 

Icoane cu Sf. Mihail, Sf. Ioan şi Maica Domnului - 1882 



Deasupra sunt două motive florale sub forma unor coroane şi pe coloana care 
maschează închiderea uşilor şi pe o suprafaţă de formă circulară este desenat 
Dumnezeu Tatăl cu motivul crucii, ingenios realizat, sub formă sculpturală.  

Catapeteasma este zugrăvită în culori vii şi 
deschise. Sunt două rânduri de icoane 
încadrate între trei scânduri. Pe primele două 
se află motivul cercului solar, iar pe ultima este 
acelaşi motiv pe o culoare mai închisă, între 
medalioanele unor sfinti. 

Deasupra este crucea cu cele două 
molene realizate sub forma unor icoane. Isus 
are o postură tipic umană ca o expresie a 
suferinţei pentru că se vede sângele picurând 
din rănile de la mâini şi de la picioare.  Altarul 
este foarte sărac deoarece aici nu se mai fac 
slujbe, bisericuţa fiind folosită doar ca o capelă 
pentru înmormântări. În altar se află masa, 
lucrată din piatră, pe a cărui picior este săpat anul 1882,  anul sfinţirii acestei 
biserici. Pe masă este un singur 
obiect, un pristolnic din lemn în 
formă de cruce, ros de carii şi cu 
vârful tocit şi o carte. Pristolnicul 
are două feţe. Pe o parte este 
conturul lui Hristos răstignit pe 
cruce, pentru a se imprima 
repede în aluat, iar pe cealaltă 
sunt simbolurile specifice crucii: 
I.S.N.I. K.A.X.C.  
       Foarte importantă este însă 

inscripţia în chirilică care cuprinde două 
cuvinte şi data 1853, aprilie 7. Aceasta 
dovedeşte că obiectul aparţine unei biserici 
mai vechi care cu siguranţă a existat aici la 
Bala de Sus ori este o donaţie făcută mai 
târziu. Noi înclinăm în favoarea primei ipoteze, 
potrivit unor informaţii pe care le-am cules de 
la unii oameni mai vârstnici. Cert este faptul că 
cimitirul a existat aici de pe vremuri. 
 Pe un panou din lemn, de dimensiunile unei 
icoane, format din mai multe scânduri, am 
găsit scris cu vopsea neagră lista ctitorilor 
intitulată: Pomelnicu Titorilor ce au Contribuit 
la Reparaţia Stei Biserici în Acest Anu 1882. 

  
 

Detaliu - Isus pe cruce 

 
 

Pristolnic - 1853 

 
 

Pomelnic ctitori - 1882 



Despre această biserică ne-a 
vorbit Petre Scurtu, de 80 de ani, cel 
care a realizat şi o monografie a 
satului. El ne-a spus că a existat o 
biserică şi mai veche în apropiere de 
aceasta şi că, săpând acolo pentru a 
face groapa de var pentru biserica 
nouă, au dat de  câteva schelete 
umane şi resturile unor bârne de 
stejar 

Clopotniţa se află în faţa 
bisericii şi este construită din bârne 
de lemn, cu o încăpere jos pentru 
depozitat materiale.  

În cimitir mai sunt şi acum asemenea cruci, din lemn, lângă care au apărut 
unele din marmură ori din ciment şi mozaic. Crucile vechi din lemn rămân însă şi 
putrezesc aicea. Crucile din lemn sunt frumos sculptate cu braţe duble, între care 
sunt fixate alte cruci mai mici la fel de migălos lucrate. Deasupra braţelor crucilor 
din lemn este construit din scânduri de lemn simbolul înălţării sufletului. 

Câteva cruci vechi de lemn am găsit chiar acolo, lângă biserică. Pe una 
dintre ele scria numele Elisabetei Boţa şi era similară cu altă cruce pe care am 
văzut-o la Bala de Jos. Nu este exclus să fi 
fost lucrată de acelaşi meşter, deoarece cele 
două sate sunt foarte apropiate. Aici, în 
cimitir, crucile îmbătrânesc şi mor asemenea 
oamenilor. Pe crucea lui Scurtu Victor, mort 
la numai 31 ani, textul ne aminteşte: Ce sunt 
eu vei fi şi tu, de pe cruce fam. Gurgu V. 
Nicolae aflăm că a fost veteran de război, alte 
cruci alte nume: Alexandru Sibinescu, 
Păunescu Daniel şi Elena, iar pe o cruce 
nouă scrie Scurtu Constantin, 49 ani…  

În biserica veche din Bala de Sus care 
slujeşte acum doar pentru săvârşirea 
serviciului religios la înmormântări, într-un 
dulap din lemn, de pe vremuri, am descoperit 
o parte din arhiva bisericii şi am reuşit să 
consultăm câteva registre. Cu această ocazie am putut constata deosebita 
colaborare cu credincioşii şi îndrumarea  acestora realizată cu multă grijă în 
perioada interbelică. Atunci, aşa cum o dovedesc registrele de procese verbale, 
exista un sfat moralizator şi se desfăşurau în mod regulat şedinţe ale cercului 
cultural. La finele anului 1925 se constată că s-au ţinut 8 şezători culturale şi 
moralizatoare de pe urma cărora s-au adunat bani pentru ridicarea monumentului 
eroilor şi s-a cumpărat un clopot pentru biserica din Lăturoasa. Pentru ilustrarea 
acestui fapt ne-am oprit asupra câtorva procese verbale din perioada 1925-1927. 
Într-un proces-verbal din 5 decembrie s-a consemnat şezătoarea ţinută la Bala de 
Sus care a fost deschisă cu rugăciunea Împărate ceresc,  după care a vorbit 

 
 

Cimitirul – cruci vechi şi cruci noi 

 
 

Cruce - Elisabeta Boţa 



părintele C. M. Geană despre Dragostea creştină, arătând că ea constituie temelia 
tuturor instituţiilor de binefacere. Apoi elevii de la şcoală au recitat câteva poezii 
patriotice şi cu conţinut religios: Naşterea Domnului, Glasul Basarabiei. Muma lui 
Stefan cel Mare şi s-au cântat cântecele: Fata de păstor, Biruitorii. Învăţătorul scolii 
a ţinut o conferinţă despre creşterea şi îngrijirea vitelor, după care şezătoarea s-a 
încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru.  Pe data de 26 decembrie1926  s-a ţinut  o 
asemenea şezătoare după terminarea serviciului religios  şi la Bala de Jos. Am 
putut constata seriozitatea vieţii religioase şi după procesul verbal de inspecţie 
făcut la începutul anului următor (1927) de către întâiulstătător I. Sgândăr, de la 
Rudina. Acesta consemnează şedinţele desfăşurate pentru culturalizare, dar arată 
că biblioteca parohială are doar vreo 40 de volume şi-l sfătuieşte pe preot să-i ajute 
pe săteni să-şi facă Biblioteca de cămin: Parohul va avea toată grija să-i sfătuiască 
pe săteni să-şi formeze fiecare o mică bibliotecă şi cărţile din ele să fie în aceeaşi 
cinste şi respect în care au icoanele din pereţii caselor lor sau alte lucruri sfinte 9. 
Acest respect deosebit pentru cartea laică  privită cu sfinţenie, asemenea unui 
obiect de cult, ne stârneşte de-a dreptul admiraţia şi o notă de invidie pentru acele 
trecute vremuri. Să nu ne mai gândim la felul în care se păstrează chiar unele cărţi 
sfinte în  anumite biserici. Aceste cărţi, scrise în chirilică, pe care nimeni nu le mai 
citeşte acum, ar trebui păstrate la loc de cinste în câte o sală-muzeu înfiinţată la 
nivelul fiecărei localităţi, numai din respect pentru generaţiile de preoţi şi cântăreţi 
care le-au deschis şi le-au folosit. În altă inspecţie avută în luna martie a aceluiaşi 
an se recomandă preotului ca şedinţele Sfatului moral şi ale Comitetului Cultural să 
fie ţinute separat reproşându-i-se că: 

Nu s-a înregistrat nici o lecţie tratată moral, potrivit regulilor didactico-metodice. 
În şezătorile de instruire nu se văd măsurile luate de comitet în instruirea 

enoriaşilor.10 
Această observaţie 

dovedeşte grija pentru acţiunea 
practică, imediată a învăţăturilor 
religioase şi a efectelor pe care le 
au asupra familiilor din cadrul 
comunităţii săteşti. Nenumărate 
sunt situaţiile în care preotul 
trebuie să raporteze numărul 
familiilor dezmembrate şi a 
măsurilor pe care le-a luat la 
nivelul parohiei. În asemenea 
condiţii desigur că Sfatul moral 
avea un rol bine determinat şi, 
probabil că, prin cuvântul rostit la 
predica bisericească unde se 
aduna aproape tot satul, preotul se afirma ca o autoritate morală de prim rang.  

 
 

                                                 
9 Proces- verbal din 30 ianuarie 1927,  păstrat în arhiva bisericii. 
10 Proces -verbal din 1 martie 1927, păstrat în arhiva bisericii. 

 
 

Cruci în cimitirul din Bala de Sus 
 
 
 



 
 

 Biserica din Bala 
 

Aşezată la poalele dealului care 
străjuieşte în partea de răsărit satul Bala de 
Jos, pe locul unei altei construcţii mai vechi, 
biserica actuală a fost începută în anul 1884 
şi s-a terminat în anul 1890. La 1900 în 
parohia Bala de sus de care ţin satele Bala 
de Sus, Bala de Jos şi Lăturoasa este 
menţionat preotul Nicolicescu, gr.I la biserica 
Sf. Nicolae (1862) lemn, Sf.Nicolae (1891) zid 
şi Adormirea Maicii Domnului (1831) lemn, 
cântăreţi fiind N. Sârbulescu, Grigore Cleciu 
şi epitropii Nicu Mandreş şi Ilie Libinescu 
(Sibinescu, n.n.).11  

Biserica este zidită din cărămidă pe o 
temelie de piatră şi este acoperită cu tablă. 
Ea a fost reparată în anul 1912. Altă reparaţie 
a suferit biserica în anul 1977 la stăruinţa 
preotului I. C. Semenescu, transferat aici de 
la Pocruia, în anul 1975. Acum s-a  refăcut şi 
pictura, iar biserica s-a resfinţit în timpul I.P.S. 
Nestor Vornicescu, noiembrie 1980. Ctitorii 
principali care şi-au adus o contribuţie deosebită la realizarea ei au fost: Nicu 
Mandreş, Niţă Geană, V. Şotea, C. 
Cosmulescu, C, Petculescu care sunt 
zugrăviţi la intrare pe pereţii bisericii. 
Numele zidarilor nu se mai cunoaşte, 
zugrav a fost Gh.S. Ionescu din Baia de 
Aramă. La reparaţia din anul 1912, când 
biserica a fost legată în fier a  contribuit 
în mod deosebit epitropul Meilă Geană, 
care era şi primarul  satului. În anii 
1977-1980 reparaţia bisericii s-a 
realizat cu contribuţia întregului sat şi 
prin stăruinţa deosebită a lui Meilă 
Iovescu, Constantin Şerban, Mihai 
Iovescu, Nimară Ion şi Costică  Şerban, iar picturile au fost refăcute de zugrav V. 
Băleanu din Miculeşti.  

                                                 
11 Anuarul pe anul 1900, p.178. 

 
 

Biserica din Bala  

 
Biserica din Bala după renovare 



Pisania este notată deasupra 
uşii de la intrare: 

 Acest sfânt şi dumnezeiesc 
locaş, cu patronul Sf. Ierarh Nicolae 
s-au reînceput edificarea lui în anul 
1884, septembrie 16, în locul 
temeliei celei vechi cu 
binecuvântarea fostului nostru 
Episcop D.D.Iosif Bubulescu şi s-au 
terminat în zilele noului nostru episcop Ghenadie Enceanu Craioveanu al Eparhiei 
Râmnicului şi Noului Severin şi-n zilele regelui nostru Carol I, regele României şi s-
a terminat în anul 1890 cu stăruinţa părintelui nostru protoereu Ştefan Călărăşanu 
şi cu stăruinţa şi cheltuiala robilor lui Dumnezeu: Nicu Mandreş, Niţă Geană, V. 
Şotea, C-tin. Cosmulescu, C-tin Petculescu şi toţi ceilalţi locuitori băleni, enoriaşii 
acestei biserici zugrăvită de mine 
Ghe. Gh. Ionescu, zugrav din Baia de 
Aramă. S-a sfinţit în zilele I.P.S. 
Mitropolit Nestor Vornicescu 
protoereu Ion Tobă, preot iconom Ion 

C. Semenscu, sfinţită azi, 8 noiembrie 
1980. Zugrăv V. Băleanu, Miculeşti, 
judeţul Gorj. 

Pronaosul se sprijină pe patru 
coloane  egale ca dimensiuni de formă 
paralelipipedică, îmbinate în trei arcade 
în partea din faţă şi două pe părţile 
laterale. Arcadele sunt legate între ele cu 
bare de fier în partea de sus. Pe frontonul 
bisericii, într-o nişă,  este zugrăvit 
patronul Sf. Nicolae, încadrat de două 

medalioane în care apar Sf. Gheorghe şi Sf. Dimitrie. Un ornament discret se vede 
la exterior, de jur împrejurul bisericii, sub nivelul acoperişului. Pe partea exterioară 
se află cele 5 ferestre  şi câte 6 medalioane de sfinţi: 3 pe o parte şi trei pe alta. 
Spre nord-vest se întinde cimitirul. Lângă biserică este clopotniţa de lemn care are 
partea de jos închisă pentru păstrarea unor obiecte bisericeşti. Uşa bisericii este 
din lemn, fără ochiuri de geam. La baza ei există câte două romburi, iar deasupra 
câte o cruce. În stânga uşii este zugrăvită Sfânta Treime având soarele şi razele 
lui deasupra, iar pe partea opusă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel cu câte o carte în 
mână, şi  pe tavan, Tăierea capului Sf. Ioan. 

 
 

Pisania 

 
 

Detaliu – partea laterală stânga 

 
 

Ctitori: C.G. Şotea, Gh. Bunescu, C. Piciu, 
C. Cosmulescu, şi Niţă Brebu 

 
 
 



 Tot aici se află şi Sf 
Prooroc Ioan şi  la mijloc este Cel 
mai vechi de zile, mărginit de alte 
două scene biblice deasupra 
arcadelor laterale. Una din scene îl 
prezintă pe Iona înghiţit de chit.  

În pronaos, pe părţile 
laterale sunt înfăţişaţi ctitorii: Nicu 
Mandreş, Niţă Geană şi Vasile 
Şotea îmbrăcaţi în costume 
populare: cămaşă albă, cioareci şi 
haină de dimie albă cu modele 
interesante la brâu şi la mâneci.  

Pe partea stângă sunt C. G. 
Şotea, într-o ţinută de dorobanţ, 
Gh.Bunescu, C. Piciu, C. 
Cosmulescu şi Niţă Brebu în ţinută 
militară. Toţi poartă mustaţă, au părul lung şi câte o carte în mâna dreaptă. Numai 
C. Şotea ţine în mâna stângă sabia şi în dreapta cartea. Sub acest tablou, într-un 
chenar negru se află alt tablou pictat pe tablă. Aici sunt membrii familiei Brebu şi 
Nicolae N. Mandreşi. Tabloul se păstrează în condiţii excelente punând în valoare 
talentul zugravului în a înfăţişa chipuri omeneşti distincte. În prim plan se află Niţă 
Brebu cu soţia sa, Maria.  

Bărbatul are mustaţa căruntă, dar 
o ţinută mândră în acelaşi costum 
popular cu cămaşă, cioareci şi haină 
lungă fără prea multe modele, având la 
guler şi la mâneci şi în jurul gâtului  
motive populare discrete din găitan negru 
puse mai bine în evidenţă de culoarea 
roşie care le însoţeşte. Soţia poartă 
ciupag cusut cu negru la fel ca şi poalele 
şi pe deasupra opreg roşu cu modele 
florale. Ea ţine în mână o floare. Lângă 
cei doi este Ion N. Brebu care poartă tot 
un costum popular, dar are vestă şi haină scurtă, de culoare neagră, din dimie. 
Lângă el este Minodora cu ciupag şi poale peste care se află opregul roşu şi 
brăcirile cu aspect de tricolor. La gât poartă o salbă de bani, pe cap o maramă din 
mătase aurie şi pe deasupra  o haină de culoare neagră. Toţi sunt încălţaţi cu 
pantofi, iar Nicolae N. Mandreşi are o ţinută militară, purtând în mână sabia şi 
cartea. Cu certitudine că acesta reprezintă un tablou de familie deoarece sub el 
scrie: 

Acest tablou s-au ridicat prin stăruinţa şi cheltuiala D-lui Grigore Cleciu. 
Pentru amintire decedaţilor pe care se află acest tablou: Niţă Brebu, mort la anu 
1897, Mariţa N. Brebu, moartă în 1906, Ion N. Brebu, mort în 1900, Minodora, 
moartă la 1907. Nicolae N. Mandreş mort la 1905. 

  
 

Ctitori: V. Şotea, Niţă Geană şi Nicu Mandreş  
 

 
 

Tablou fam. Brebu şi Nicolae N. Mandreş 



Pronaosul are câte o fereastră cu 10 ochiuri de geam şi alte două ochiuri  în 
formă semi rotundă. Chiar pe o asemenea parte a 
ferestrei este zugrăvit pomelnicul ctitorilor, dovadă că 
toţi locuitorii satului au contribuit la ridicarea bisericii. 
Pe partea laterală, spre sud, e zugrăvită Sf. Marina 
ţinând în mână drăcuşorul pe care vrea să-l lovească 
cu ciocanul şi Sf. Varvara cu crucea în mâna dreaptă 
şi barda în stânga. Deasupra este scena biblică Fuga 
din Egipt. Pe cealaltă parte sunt Sfintele Paraschiva şi 
Ecaterina având deasupra scena Răpirea lui Sf. Ilie la 
cer. Bolta este  semi rotundă dominată de figura Maicii 
Domnului. Despărţirea de naos e simulată sub forma 
unei coloane cam de 1 m lăţime care se îmbină într-o 
arcadă. Pe părţile laterale sunt două icoane prinse în 
jug de lemn. Acestea reprezintă corespondentul 
icoanelor din pronaos de la vechile bisericuţe de lemn 
Pe  coloanele despărţitoare sunt zugrăviţi Sf. M. 
Egipteanca şi Sf. Cuv. Iosu Dosima pe care nu l-am 
mai întâlnit în iconografia altor biserici. Icoanele de pe 
părţile laterale sunt: Sf. Ierarh Nicolae, Mântuitorul, 
Maica Domnului, Sf Arhanghel Mihail.  

În pronaos se află două mese, o băncuţă şi 
două sfeşnice mici. Pe unul dintre ele scrie: Constantin D. Şotea, anul 1945. În 
naos se află scaunul arhieresc, impunător, acoperit deasupra cu semnul crucii la 
mijloc şi având  imprimată pe partea din faţă o pictură cu chipul Domnului stând pe 
tron. Scaunul împărătesc diferă de cel arhieresc doar prin faptul că nu mai are pe 
spătar nici o pictură. În naos se îmbină alte arcade pe care sunt zugrăvite scene 
biblice. Lângă pereţi sunt 8 scaune de o parte şi de alta, 2 strane, o masă, un 
iconostas şi alt sfeşnic pe care scrie: donaţie Alexandru N. Şotea, 1945. Pe peretele 
din dreapta naosului se află Sf. Mina, Sf. Gheorghe, Dreptul Ioachim şi deasupra 
scenele: Naşterea Domnului, Sărutarea lui Iuda şi Rugăciunea în grădina 
Ghetsemani. Pe partea opusă sunt zugrăviţi Sf. Nestor, Sf. Dimitrie, Sf. Ana şi alte 
trei scene biblice: Înmormântarea, Învierea şi Răstignirea Domnului.   

Catapeteasma bisericii este din cărămidă şi la baza ei sunt icoanele 
împărăteşti similare cu cele din 
pronaos: Sf. Ierarh Nicolae, Isus 
Hristos, Maica Domnului şi 
Arhanghelul Mihail.  

 
 

Pomelnic ctitori 

 
 

Catapeteasma 



Uşile împărăteşti au sculptat, 
în partea de sus, motivul viţei de vie cu 
doi ciorchini, iar în partea de jos câte o 
vază în formă de cupă. Deasupra 
catapetesmei este o arcadă pe care 
sunt zugrăviţi proorocii: Andrei, 
Avacum, David, Solomon, Zaharia şi 
Ioil, iar pe boltă este Mântuitorul 
înconjurat de îngeri.  

În altar există o fereastră mare 
la mijloc şi una mai micuţă pe partea 
nordică. Aici sunt zugrăviţi sfinţii 
canonici şi pe părţile laterale cei doi 
arhidiaconi: Ştefan şi Laurenţie. Pe bolta altarului este Încoronarea Maicii Domnului 
şi Porumbelul Sf. Duh. Masa din Sf. Altar nu are nici o însemnare deosebită. Aici 
se află obiectele specifice cultului şi crucea pe care este răstignit Mântuitorul. 

 În biserică nu există cărţi 
foarte vechi. Mineele sunt dăruite de 
preotul Geană Constantin. Pe 
Mineiul lunii mai există o însemnare  
din anul 1915: Anul 1915 Mai 21 sa 
luat acesta carte de Sergentu 
Geană Grigore cu stăruinţa mea 
cânt. Constantin I. Giurescu fiind 
Preşedinte al Băncii Albina Bala. 
Alte cărţi mai vechi sunt Psaltirea  şi 
Tipicul bisericesc  pe care există o 
însemnare la fel ca cea menţionată 
şi pe  Penticostarul din anul 1895 
pe care este o însemnare din 1914, 
aprilie 26, a cântăreţului bisericesc 
Gurgulescu Constantin. Seria 
acestor cărţi se încheie cu 
Cazania donată de Ion Ploscariu 
şi tipărită în anul 1898, pe care 
este o însemnare a aceluiaşi 
cântăreţ din anul 1914, iulie 12. 
Sfânta Evanghelie ferecată în 
copertă metalică, nu are nici o 
însemnare.  

În partea de nord-vest a  
bisericii se află cimitirul şi 
clopotniţa în care se urcă printr-o 
scară veche de lemn. Clopotul 
este prins într-un jug de metal şi nu are pe el nici o însemnare. Clopotniţa este 
deschisă în partea de sus şi acolo se află şi toaca de lemn 

 
 

Naos - Mântuitorul 

 
 

Clopotniţa şi cimitirul 

 
 

Cruci de lemn şi piatră: Maria Iovescu 
 
 



Cimitirul este mai puţin îngrijit, 
crucile de lemn stau alături de cele din 
ciment sau de marmură. Cele din lemn, 
lucrate cu migală se mai păstrează rar 
pentru că acum oamenii îşi construiesc 
bolţi şi morminte cu cruci de marmură 
impunătoare. Crucile de lemn aproape 
că au dispărut. Doar ici-colea se înalţă 
câte una rătăcită sau în locurile izolate 
în care oamenii n-au apucat încă să se 
modernizeze. Oricum prima cruce cu 
care mortul e dus la groapă este crucea 
tradiţională din lemn care însă e 
perisabilă şi după câţiva ani dispare. 
Am găsit două asemenea cruci lângă 
tulpina unui pin care se înalţă falnic şi 
nepăsător sfidând moartea. 

Lângă biserică, în partea stângă, este crucea şi cripta preotului Geană 
Constantin (născ.1899- dec.1985) şi a înv. Geană Constanţa. Maria Iovescu 
decedată la 41 de ani, în 1971, are ridicată cruce din mozaic împreună cu soţul ei 
Constantin, dar se păstrează şi crucea din lemn cu braţele sculptate pe care sunt 
aşezate două scânduri simbolizând înălţarea sufletului, lângă o altă cruce din lemn, 
mai veche,  cu braţe duble sculptate. În găurile făcute în cruce (aici am constatat 
rostul acestora) se aflau 
flori proaspete, semn că 
după 35 de ani amintirea 
ei e la fel de proaspătă. 
Lângă o tufă de liliac am 
văzut aliniate trei cruci 
simple din lemn cu braţele 
sculptate, iar pe o cruce 
din lemn, fără nici o 
ornamentaţie, îngropată 
de vegetaţie, în marginea 
cimitirului, încă mai flutura 
la adierea vântului - poate 
chiar sufletul celui pe care 
îl simbolizează - o bucată 
de pânză decolorată. 
Roxiţa I. Mandreş, cu năframă pe cap, decedată la 35 de ani, ne priveşte din ovalul 
unei fotografii cu nuanţe cafenii fixată pe o cruce din mozaic şi marmură. În spatele 
clopotniţei, pe o cruce mică de mozaic am citit: Nicolae şi Ana Brebu. Privind crucile 
micuțe de lemn ă pe cele impunătoare de mozaic sau de marmură constați că și în 
cimitir se practică diferențierea socială.   
 
 
 

 
 

Crucea pr. Geană Constantin 

 
 

Biserica şi satul Bala  



 
 
 
 
 
 
La această biserică au slujit mai mulți preoți. 
O perioadă îndelungată a fost preot Geană 
Constantin, după care a venit preotul 
Semenescu Ion și Semenescu Blidaru Ionuț 
acum transferat și stabilit la Drobeta Turnu 
Severin pe funcția de protopop,după care a venit Ungureanu Ionuț, din Constanța 
care este preot și în prezent. Dumnelui  se ocupă de păstorirea credincioșilor din 
parohia Bala împreună cu cântărețul bisericesc Cornescu Dumitru(Mitică) și o 
mână de credincioși din sat, după cum mi-a mărturisit: 
 
 

 
„In duminici si sarbatori predic regulat,folosindu-ma de planul de predici,„Sfanta 
Scriptura”, revistele si predicile teologice.Tin cuvântari ocazionale,mai ales la 
botez,cununii, inmormântari si sfintirea caselor.Impreună cu dascalul meu 
Cornescu Dumitru ne-am straduit să adunăm credinciosii,mai ales la Sfanta 
Liturghie. 
         M-am ocupat in distribuirea calendarelor și a colportajului,apoi am participat 
activ la adunarea fondurilor pentru F.C.M si cel Eparhial.In multe rânduri am 
organizat pelerinaje cu credinciosii nostri spre o mai buna imbelsugare a sufletului 
si o permanenta trezvie spre cele sfinte.                                                   
 
     M -am implicat in actiuni sustinute de reparații, de renovare si constructie la cele 
doua biserici pe care le păstorim.Avem o bisericută in care slujim inchinată Sf.Ierarh 
Nicolae, din anul 1884,luna septembrie 16,si cealaltă in constructie din anul 2007 
închinată Sf.Ghelasie de la Râmeț .Ea a fost începută de  de către fostul preot 
paroh Semenescu-Blidaru Claudiu-Ionut , actualul Protopop de Drobeta Turnu-
Severin si apoi preluată de noi din 6.10.2013. 

Noi am lucrat de la bolta mare,turla mare, acoperisul turlei cu 
tabla,montarea unui paratrăznet si a Sf.Cruci de inox-aurit, donată de către 
Arhidiaconul si Medicul Neurochirurg Stefan Mindea .La  biserica  cea veche in care 
slujim, după ample lucrari  de consolidare făcute de inaintasii mei preotii slujitori,am 
renovat si reparat exteriorul bisericii si pictura fatadei care se deteriorase datorita 
intemperiilor vremii.Acoperisul bisericii a  fost vopsit  si  a fost îmbrăcată clopotnița, 
apoi am lucrat si in curtea bisericii, betonând o frumoasă alee.Am facut demersuri 
la Primăria Comunei Bala de unde am primit sprijin de fiecare data pentru lucrări si 

 
Interiorul bisericii Bala 



imbunătatiri. Am fost racordati  la rețeaua de apă dupa 131 de ani si un lucru de 
mare nevoie pentru toti 
locuitorii si vizitatorii parohiei 
noastre, s-a realizat 
asfaltarea drumului care duce 
către  biserică și cimitir. M-am 
implicat intens in realizarea 
acestui deziderat pe care am 
reusit să il ducem la bun 
sfârsit în urmă cu doi ani. In 
interiorul bisericii am 
infrumusetat sfântul locaș cu 
vestminte, stație de 
amplificare,soba-
semineu,baldachin 
Axionita,scaune, 
,covorase,mocheta rosie si 
covor-drum.  

Am  reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu să sfințim la  intersecția care se 
desprinde di șoseaua ce duce la  Baia de Aramă o troită ridicată de familia domnului 
colonel Ion Geană. 
 

. Aceasta mai are un 
corespondent  la Crainici, tot la 
intersecție ,acolo unde drumul 
o ia spre centrul satului.Cea de 
la Bala este plasată pe un 
postanemt de piatră  bine fixată 
întru-un suport de metal. Pe 
cruce este incizat în partea de 
jos chipul Maicii Domnului și în 
partea de sus chipul lui Hristos 
răstignit, cu însemnele biblice 
alfa și omega .La baza, în 
partea stângă ,pe o bucată de 
marmură, scrie:„Crucii Tale ne închinăm , Hristoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm 
și o slăvim.” 

                                                                  509 20015  
În partea dreaptă, spre Sărdănești este făcută o bisericuță în miniatură, 

după modelul grecesc. Aducem multumire Consiliului Local ,Domnului Primar 
Ohima Valentin Mandrut ,Consiliului parohial si tuturor care ne-au sprijinit”  

Menționăm că anul 2015 a fost un an aniversar , când s-au împlinit  șase 
sute de ani de existență a localității noastre.FOTOXXXXXXX 
        .  

 Troița de la răscrucea de drumuri de la intrarea în stațiune a fost ridicată  
de către familia îndurerată a colonelului Ion Geană  care și-a pierdut fiul, pe Gerard 
,șofer de TIR ,într- un accident în Franța.  

 

 
Biserica cea nouă (în construcție) 

 

 
Biserica din Bala (renovată) 
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 Biserica din Comăneşti 
 

Şi aici la fel ca în localitatea vecină Glogova există locuri vechi după cum o 
demonstrează toponimele: Dealul Zăbranului, Fântâna lui Manolici, Fântâna de la 
schit, Călugăriţa. Între cele două localităţi sunt  şi alte legături, deoarece moşia 
Glogovenilor se întindea până în aceste părţi. În dicţionarul său C.Bărbulescu 
Vîrciorova subliniază acest lucru: 

1533-1573 Stanciu a lui Benga pribeag în Transilvania şi căsătorit cu fosta 
stareţă de la mânăstirea din Brativoeşti, Stanca, fiica banului Hamza (s.n.).12 
Informaţia este deosebit de importantă deoarece arată că aici, la Brativoeşti-
Comăneşti a funcţionat mânăstire, metoh al mănăstirii Tismana încă din acele 
vremuri. Mărturii mai târzii am găsit graţie părintelui Blaj Raicu Ionel care ne-a pus 
la dispoziţie câteva documente pe care le deţine, fapt pentru care îi aducem 
întreaga noastră gratitudine. Iniţial aici se spune că a fost un schit făcut de către 
Miloş Iuzbaşa13, potrivit unei informaţii  pe care o consemnează  domnul Nicolae 
Chipurici care a publicat şi alte documente referitoare la acest sat din care cităm o 
jalbă datată 5 septembrie 1844: 

Elisei Monah la mănăstirea Tismana se plânge domnului ţării împotriva 
moşnenilor comăneşti care îi împresuraseră moşia sa din satul Comăneşti. Moşie 
donată bisericii în momentul când se călugărise. Menţionează că moşnenii se 
folosesc de un hotarnic necinstit pentru a-şi atinge scopul. Cere să aibă dreptate.14. 

Şi N. Stoicescu în ampla sa lucrare despre monumentele feudale arată că 
aici a existat un schit care aparţinuse de mânăstirea Tismana şi se afla pe locul 
actualei biserici.15 Din vechea mânăstire nu a mai rămas decât locul pe care acum 
s-a ridicat această bisericuţă de lemn aşezată la poala pădurii, lângă vechiul cimitir, 
pe marginea pârâului numit Călugăriţa, un loc retras, în afara  satului. Cu greu se 
mai distinge locul unde a fost moara călugărilor chiar în faţa actualei biserici. Schitul 
a fost  anterior bisericii  care se pare că a existat înaintea celei actuale. 

În catagrafia din 1845 biserica era prezentată astfel: 

                                                 
12 C.Bărbulescu Vîrciorova,op.cit., Vol.I, p. 243 
13 Schit făcut din dania lui Miloş Iuzbaşa şi a soţiei sale Ilinca, Dicţionar enciclopedic al judeţului Mehedinţi, 
coordonatori Ileana Roman, Tudor Răţoi, Ed. Prier, 2003, p.111.   

14 Catalog de documente, vol. I, Un secol din viaţa satelor mehedinţene,  p.223. 
15 M. Schitul Comăneşti (Sf. Apostoli, a două jumătate a secolului al XVII-lea construit de Miloş iuzbaşa, devenit 
Mihail călugărul; fost metoh al mănăstirii Tismana) pe locul actualei bis. Sf. Apostoli, 1879 din satul Comăneşti, 
com. Crainici, jud. Mehedinţi,  în N. Stoicescu, op.cit., p.189. 



Comăneşti, megieşască; 71; de lemn; Sf. Apostoli; 2 preoţi: Laţicu sin 
Iovaşcu; 267; 1800; septembrie 10; pă sfinţii apostoli din acest sat; nevolnic; Radu 
sin popa Iancu Jianu; 8; 1842 
iunie 24; idem; slujitor; 1 
cântăreţ; Ioan sin Dumitrache 
Pîrvulescu; 1 paracliser: 
Gheorghe sin popa 
Gheorghe.16 

 Satul este atestat 
documentar din anul 1577 
fiind  şi centru de comună la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, 
comună formată din satele: 
Brativoieşti, Ludu, Molani şi 
Pistriţa, iar în anul 1912 din 
satele: Comăneşti, 
Brativoeşti, Molani, Crainici, 
Sărdăneşti şi Valea Plopului. În 
Anuarul pe anul 1900 
Comăneştiul formează parohie 
împreună cu satele Pistriţa, 
Molani, Brativoieşti şi este 
atestat cu trei biserici: Sfinţii 
Voievozi, 1813, lemn, Sfinţii 
Apostoli, 1879, lemn şi 
Adormirea Maicii Domnului, 
1818, lemn. În această perioadă 
preotul parohiei era M. Popescu, 
cântăreţi: D. Comănescu şi Gh. 
Popescu, iar epitropi Cristodor 
Miloşescu, Căpitan Boşman. 
Nici Anuarul din 1941 nu aduce prea multe informaţii noi.17 

Biserica actuală este o construcţie micuţă, din lemn, pe un soclu de piatră 
încărcat cu ciment, destul de înalt putând feri construcţia de ploi şi igrasie. Pridvorul 
este ceva mai lat decât la bisericile obişnuite de lemn şi are stâlpii sub formă de 
coloane fără ornamente deosebite. Se vede că e adăugat ulterior un rând de tablă 
chiar în faţa pridvorului, sus, pentru a-l proteja de ploi şi deasupra sunt Sf Apostoli 
(hramul bisericii, la mijloc), Sf Gheorghe şi Sf Dimitrie (pe părţile laterale), 
zugrăveală ştearsă şi deteriorată din cauza ploilor.  

                                                 
16 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845,  p.829. 
17 Biserica filială din Comăneşti, cu hramul „Sfinţii Apostoli”, construită din lemn pe la 1879, reparată în 1906, este 
în stare mediocră.Este asigurată la 50.000 lei, în AMO pe anul 1940, Ed. Mitropoliei, p.470. 

 
 

Biserica şi cimitirul din Comăneşti 

 
 

Detaliu – exteriorul bisericii 



În exterior biserica este 
tencuită şi sub nivelul 
acoperişului sunt zugrăviţi 
sfinţii al căror nume nu se mai 
cunoaşte din cauza aceloraşi 
intemperii. Înainte vreme 
biserica a avut o pictură 
exterioară pe fond albastru, 
aşa cum ne-a arătat părintele 
Blaj, care probabil a fost 
acoperită în anul 1906 ori în 
1941 când s-a făcut reparaţia 
bisericii potrivit  pisaniei. Uşa 
este din lemn îmbinată sub 
forma unor tăblii la fel ca uşa 
cea veche de la biserica din 
Prejna sau cea de la Papeşti. Afară, însă, 
părintele Blaj a montat acum o uşă 
metalică pusă pentru a feri biserica de 
atacul hoţilor care au  spart-o  cu câţiva ani 
în urmă când au furat o parte din icoanele  
de la catapeteasmă.  

În partea dreaptă a uşii se află o 
scenă biblică aproape ştearsă acum 
înfăţişând-o pe Maica Domnului însoţită de 
Sfinţii Părinţi, iar de cealaltă parte e scara 
ce duce la clopotniţa de lemn deschisă pe 
părţile laterale. Aici se află clopotul vechi şi 
spart într-o parte. Ca parte arhitecturală ni 
s-a părut deosebită modalitatea de realizare a cupolei, deoarece, fiind din lemn, 
scândurile au fost prinse direct pe nişte arcade din lemn realizate prin îmbinări 
ingenioase.  

Deasupra uşii, la interior, se află  consemnată pisania: 
Această Sfântă şi Dumnezeiască biserică ce are hramul Sf Apostoli Petru 

şi Pavel s-a făcut din temelie la anul 1879 în zilele …(şters, n.n.) şi cu 
binecuvântarea Prea Sfinţiei sale Arhiepiscop al Eparhiei Râmnicului Noului 
Severin D. D. Atanasiu şi s-a 
făcut cu cheltuiala şi stăruinţa 
domnilor Nicolae Ţăpârdea, 
Teodor Ţăpârdea, Nicu 
Sârbulescu, Constantin Barbu, 
Preotu Matei Comănescu şi al 
tuturor locuitorilor comunei 
Comăneşti, iar acum, la anul 
1882 s-a zugrăvit cu cheltuiala 
Domnilor Oprea N. Ţăpârdea, 
Preotul Matei Comeănescu, 

 
 

Biserica din Comăneşti 

 
 

Detaliu – îmbinare cupolă şi acoperiş 

 
 

Pisanie - 1882 



Teodor Ţăpârdea, Nicu 
Sârbulescu, Constantin 
Franculescu, Constantin 
Bădescu şi Gh. Miloşescu 
şi fiii lui Constantin şi 
Istodor şi toţi locuitorii.  

 Simeon 
Ionescu, pictor din Turnu 
Severin, 1882 septembrie 
18. 

În pronaos sunt 
zugrăvite două scene 
biblice: Naşterea Evei din 
coasta lui Adam şi Adam şi 
Eva după alungarea din 
Rai. Scenele au un 
caracter rustic apropiind personajele biblice de lumea satului. Adam este surprins 
cu sapa în mână, iar Eva torcând un caier de lână asemenea ţărăncilor noastre. La 
intrare în pronaos, pe părţile laterale sunt zugrăviţi IPSS Nifon şi Regele, al cărui 
chip parcă se mai recunoaşte puţin. Dacă  ar fi bine spălat, credem că portretul 
regelui s-ar putea recondiţiona cu uşurinţă.   

O adevărată valoare a pronaosului şi a întregii biserici de altfel  o constituie 
pictura votivă a ctitorilor. Pe partea sudică se află   Constantin Frânculescu, 
cântăreţ bisericesc cu soţia sa, Dumitra. Bărbatul este în floarea vârstei, cu 
mustăcioară scurtă şi părul lung, îmbrăcat într-o haină lungă de dimie albă, cu 
găitan negru aplicat la mâneci, la piept şi în jurul gulerului. Sub haină iese la iveală 
o vestă închisă, cu model floral în jurul gâtului. Soţia sa poartă o haină de culoare 
albastră pe deasupra unui costum popular compus dintr-un ciupag cusut cu râuri 
negre şi un opreg roşu cu modele.    

Alături, pe aceeaşi parte, este zugrăvită Ilinca M. Scânteie cu fiul său, Iulică 
şi preotul Dumitru Comănescu cu soţia şi fiul lor, Ionel. Bărbaţii sunt îmbrăcaţi în 
haine orăşeneşti, cu costum şi cravată, iar femeile poartă rochie neagră închisă 
până la gât. Numele 
Scânteie l-am întâlnit şi la 
biserica din Păpeşti.  

Pe peretele de la 
nord sunt ceilalţi 
ctitori:Vasile Drăgulescu, 
pensionar şi casier cu soţia 
sa Eugenia, născută 
Sârbulescu. El este 
îmbrăcat orăşeneşte, cu 
pantaloni albi, haină 
neagră şi cravată, iar soţia 
poartă costum popular, 
ciupag cusut cu negru şi 
opreg roşu, ţinând în mâna 

 
 

Ctitori: C.tin Frânculescu cu soţia Dumitra, Ilinca M. 
Scânteie cu fiul şi pr.D. Comănescu cu soţia şi fiul. 

 
 

Ctitori: Vasile Drăgulescu cu soţia şi  Nicolae Ţăpârdea 
cu soţia şi fiii lor 

 



dreaptă un bucheţel de flori Lângă ei se află familia Ţăpârdea.Ion poartă straie 
orăşeneşti şi soţia sa Oprea, născută Giurescu, are o ţinută de târgoveaţă, avându-
i alături pe cei doi fii: Stanca şi Ioan. Băiatul este îmbrăcat în costum popular, iar 
fetiţa poartă o salbă de bani la gât, semn al faptului că provine dintr-o familie 
înstărită. Mormântul acestei familii este chiar în dreptul bisericii, are o cruce de 
marmură şi e îngrădit cu grilaj metalic. 

Pe părţile laterale ale pronaosului sunt două băncuţe  cu spătar pentru 
enoriaşi  donate de Dumitru şi Maria Martinescu. Tot aici sunt  trei sfeşnice mici şi 
un dulap vechi cu oglindă, încrustat cu motive interesante. Icoanele din pronaos 
sunt: Sf.Apostoli Petru şi Pavel (hramul bisericii) şi Sf. Mihail, iar în stânga Maica 
Domnului cu Pruncul, pictate probabil odată cu biserica. 

 La intrarea în naos este scrisă cea de-a doua pisanie: Această Sfântă 
biserică s-a renovat în anul 1941 luna august, fiind arhiepiscop al Mitripoliei Olteniei 
Înalt Prea Sfinţitul D. D. Nifon, Protoereu fiind P.C.S.Iconom Stravrofor Pârligras 
prin stăruinţa unui comitet format din: preşedinte preot paroh D.Tutilă, casier V. 
Drăgulescu, membrii: I. Miloşescu, I. Cernăianu, Grig. Popescu, P. Frumuşelu, H. 
Brebu şi G. Pele, s-a sfinţit azi 1941 august 1. 

Aici se află scaunul arhieresc pe spătarul căruia scrie: Donat de Ana 
Miloşescu în anul 1941 şi icoana Izvorul cel de 
viaţă dădător, iar în partea de sud sunt zugrăviţi 
sfinţii:Trifon, Teodor Tiron, Sf Gheorghe şi după 
fereastră, spre altar, Sf. Ioachim. Pe peretele opus 
se este scaunul împărătesc donat de V. 
Drăgănescu în acelaşi an (1941), aşa cum se 
observă de pe înscripţia care se află pe spătar şi, 
deasupra lui, pus în ramă, brevetul unui soldat 
care se numeşte Dumitraşcu Vasile, care  se trage 
din satul Ludu, fiind străbunicul rapsodului popular 
Nelu Dumitraşcu. Pe brevet scrie: În amintirea 
viteazului Dumitraşcu Vasile, din comuna 
Comănesci judeţul Mehedinţi. Mort pentru ţară în 
războiul de neatârnare din 1877-78. Patria 
recunoscătoare. 

Pe peretele despărţitor sunt zugrăviţi Sf. 
Constantin şi Elena şi două scene biblice:Cristos 
înaintea lui Pilat şi Drumul lui Hristos pe Golgota, iar pe partea sudică a naosului 
sfinţii: Pantelimon, Nestor, Dimitrie şi Sf. Ana (după fereastră, spre altar). 

Bolta este din scândură de brad şi pe ea se află figura Pantocratorului însoţit 
de cei patru evanghelişti cu simbolurile  distinctive şi câte trei scene biblice de 
fiecare parte: Când  a bătut pe Cristos, Când a vândut Iuda pe Cristos, Când s-au 
rugat Cristos în Grădină şi Răstignirea lui Cristos, Punerea în Mormânt, Învierea lui 
Cristos. Scenele biblice sunt bine realizate de către acest talentat zugrav a cărui 
mână am întâlnit-o şi la biserica din Giureşti. 

 
 

Brevet Dumitraşcu Vasile 



 La catapeteasmă 
domină icoanele împărăteşti: 
Dreptul Judecător, Maica 
Domnului, Ioan Botezătorul şi 
Soborul Sfinţilor şi Apostolilor, 
icoană pe care n-am mai 
întâlnit-o la bisericile 
cercetate. Frumuseţea 
catapetesmei este ştirbită prin 
lipsa câtorva icoane pe care 
au reuşit să le fure hoţii în 
aceeaşi perioadă în care le-
au furat şi pe cele de la Pistriţa (care au fost însă 
regăsite). Uşile împărăteşti sunt simple şi au 
zugrăvit pe coloana despărţitoare motivul frunzei de 
stejar, iar în partea de sus, sub forma unei palme 
deschise acelaşi motiv al frunzei în relief şi pe podul 
palmei, chipul Pantocratorului.  

 În altar domină masa cu pristolnicul şi sfinţii 
canonici: Ioan, Vasile, Grigore. Lângă Sfânta masă 
este crucea de lemn şi câteva sfeşnice donate de 
enoriaşi Pe partea interioară a catapetesmei este 
zugrăvită Jertfa lui Avraam, iar pe bolta altarului 
Sfânta Treime. La proscomidiar se vede numele 
ieromonahului Elisei şi al călugăriţei Metodia  Acest 
ieromonah a  plecat la Muntele Athos, dar 
călugăriţa este înmormântată în cimitirul de lângă 
biserică. În altar se află şi o ladă de zestre în care 
se păstrau documentele. Tot aici este şi o icoană a 
Sf  Nicolae pe care scrie cu litere chirilice şi care 
provine probabil de la vechiul schit. 

 Donaţii mai importante pentru această 
biserică s-au  făcut în ultima perioadă, în timpul 
preotul Blaj Raicu Ionel. Acum s-a făcut uşa 
metalică de la intrare şi a fost donat un epitaf pe 
care scrie: Donat de credincioşii parohiei 
Comăneşti la sfinţirea apei, în ziua Sf. Mc. Trifon, 
azi 1.02.2003, Pr. Iconom.Stavrofor Blaj Raicu 
Ionel. Titina Ţăpârdea a donat un dulap vechi cu 
oglindă care  se păstrează în pronaos, iar 
Constantin Popescu, dirigintele poştei din Baia de 
Aramă, un candelabru.  

Am mai descoperit în podul bisericii un 
steag vechi pe care scrie: Acest sfânt steag este 
făurit de aceste persoane anume: Marcu Stoica şi 
soţia sa Elisabeta şi Maria şi fii lor… (porţiune 
ruptă, n.n.) Margheoala Anul 1915 şi numele 

 
 

Catapeteasma 

 
 

Icoană cu Sf. Nicolae 

 
 

Steag din 1915 



zugravului Gh S Ionescu, zugrav, Baea. Numele zugravului  l-am întâlnit şi la  
biserica din Bala de Sus şi la alte biserici din zonă.  

Cărţile vechi sunt relativ puţine pentru  o biserică aflată pe locul unui schit  
şi odoarele bisericeşti asemenea. 
Dintre ele menţionăm o carte 
ruptă, fără copertă şi fără an, un 
Penticostar scris cu litere chirilice 
şi tipărit la Bucureşti în timpul lui 
D. D. Nifon, 1856. Alt 
Penticostarion are o copertă din 
lemn acoperită cu piele şi anul 
este scris cu litere chirilice . Pe 
ultima filă se află  însemnarea: 

 Scriu în această sfinţită 
carte. 

Franculescu, cântăreţu, 
1910 ianuarie 24.  

Cele  mai vechi sunt un Antologhion de pe timpul Mitropolitului Veniamin al 
Moldovei, care are înscris anul în litere chirilice: 1825, iulie 4 şi un Minei din anul 
1852. Pe Dumnezeieştile liturghii, tipărite în anul 1855 se află  o însemnare scrisă 
într-o impecabilă chirilică de mână. De o valoare deosebită este un document de 
pe vremea Episcopului Kalinik, semnat şi parafat de acesta, prin care este numit 
un preot, documentul are înscris anul 1853 şi este păstrat cu sfinţenie de către 
părintele Blaj.  

Evanghelia cu copertă metalică de la începutul secolului XX reprezintă o 
donaţie importantă şi conţine însemnarea: 

 Până aici s-a numerotat aceste file albe şi s-a găsit (16) şase spre zece file şi 
de aici înainte Sfânta Evanghelie e numerotată cu numere de tipar. 1913 aprilie 23. 
Părintele Blaj Raicu Ionel a păstrat şi actul de donaţie aparţinând lui Ioan Miloşescu, 
căsătorit cu Elena C. Molan. Acest act oferă câteva date interesante despre 
înrudirea celor două familii Se pare că Ion Miloşescu  este şi cel care a participat 
împreună cu părintele D.Tutilă la descoperirea unor interesante odoare bisericeşti 
din zestrea vechiului schit care s-au găsit în tainiţa bisericii atunci când s-au făcut 
reparaţiile şi au fost duse la episcopie, aşa cum se desprinde dintr-o însemnare în 
creion pe care a lăsat-o pe un calendar18 cântăreţul bisericesc I Căruntu. Numele 
cântăreţului este consemnat în Anuarul din 1940 ca şi numele preotului D.Tutilă 
care a slujit mulţi ani la această biserică:  

Paroh, pr. sachelar Dumitru C Tutilă, născut 1904 în Peşteana –Vulcan, Gorj, 
hirotonit 1928. Are Academia teologică din Arad. Cântăreţi: Ioan P.Frânculescu, 
născut1887, şcoala de cântăreţi, numit 1909; Ion.I. Căruntu, pensionat pentru 
boală, reintegrat în 1941 cu avizul comisiei medicale, născut în 1899, şcoală de 
cântăreţi.19 Părintele Blaj este posesorul unor documente originale despre acest 
schit, documente personale ale ieromonahului Elisei şi ale Metodiei Schimnica.   

                                                 
18 Sunt şase ani de când părintele  cu d. Miloşescu duseră aurul la Episcopie. Doamne , cât aur mai fu şi ce odoare! 
Spre amintire,16 februarie 1949. Kantor bisericesc C. Căruntu, însemnare făcută pe Calendarul creştinului, 1948.  
19 Anuarul Mitropoliei Olteniei, p. 470. 

 
 

Document (episcopul Kalinik) din anul 1853 



Primul document menţionează anul şi numele persoanelor:  
 
Scris-am întru pomenirea noastră, anul 1866, după ce am rădicat rugăciune de 

mulţumire şi cerut-am pază şi ajutoriu de la Dumnezeu în zile grele de primejdie 
noi întreg soboriu hotarâm ca în crucea nopţii 1866…(pentru continuare nu avem 
permisiunea publicării, n.a.). 

Şi am scrisu cu mâna mea, eu ieromonahul Eliseiu, dând poruncă cuvioasei 
Metodia Schimnica să pună la păstrare cele orânduite la icoana cu semnul 
prasnicului. Întăresc cu iscălitură şi pecete.  

 Al doilea document prezintă plecarea ieromonahului Elisei împreună cu 
Pahomie la Meteora, în Sf. Munte Athos, şi este scris într-un stil patetic: 

 
Las pre această tăbliţă scris că a sosit ziua să plecăm la Meteora eu şi cu fratele 

întru credinţă Pahomie, ca să ne izbăvim de oamenii cei răi şi vicleni, că nu este a 
tuturor credinţa. Şi întru toată amăgirea nedreptăţii voiu da vouă scrisu cu zestre a 
moşteni, cu nădejdea că dupre a lui Dumnezeu milă să ne urmaţi nouă spre tot 
lucru bun… 

Cele ce am scris întăresc cu pecete, fiind semnul de la urmă care-l las.  
           Semnătura,                              De ani 85, anul 1866, Iulie 27 
                                   Lui Dumnezeu slavă. 
Oare va face oarecare ceva pentru noi, cum noi lăsat-am aici pentru voiu? Ori 

tot osândiţi veţi fi neam de neam, voi din lumea celor vii.  
 
Al treilea document, scris în chirilică de 

ieromonahul Elisei, pe o pagină din 
Dumnezeieştile liturghii din 1855, document 
amintit mai sus la prezentarea cărţii, pare a fi 
un adevărat cod etic creştin pentru urmaşi şi 
este redactat în acelaşi stil patetic, specific 
vieţii monahale: 

 
O, vai, vai, înţelege omule, ce ceteşti, vino 

în simţire, nu stărui în rău, fă binele păzind cu 
putere cele ce noi am poruncitu şi lăsatu aici.  

Iar ia sama, că de vei călca poruncile din 
pricina nepurtării de grijă, mare va fi osânda. 
Nu sta pe căile celui învârtoşat, hulitor, 
neascultător, acela care caută ceartă ori 
pismă, desbinare ori răsbunare. Acela ca un 
netrebnic se cheamă şi ca un netrebnic 
moare. 

Judecă drept, fără părtinire, să nu te afli singur dar pune grea legătură că supt 
nici un chip parte femeiască să nu fie, iar aceea care va îndrăzni ori va îngădui, 
toate nenorocirile vor veni asupră-le. 

 
 

Document scris de Elisei  



Iar de vei păzi câte am scris să ai blagoslovenia lui 
Dumnezeu şi să vină asupra voastră fericitul bine. 

                                               Amin, amin, amin. 
                                 Eliseiu, ieromonah, lui 

Dumnezeu lăudătoriu    
 
Biserica din Comăneşti are un cimitir îngrijit, poate 

printre cele mai vechi  din zonă. Aici se află multe cruci 
vechi greu de identificat.  

Chiar în spatele altarului se află o cruce  a cărei 
parte superioară s-a rupt acum  de povara vremurilor. 
Este crucea lui D. Sârbu cel care a fost starostele 
pietrarilor şi a venit în aceste părţi din Macedonia, 
stabilindu-se la bătrâneţe la Comăneşti, după cum mărturiseşte Oana 
Manolescu.20  

Aici se află şi crucea schimnicei Metodia şi a altor călugări. Aceasta poate fi o 
dovadă că aici a existat o viaţă monahală, aşa cum arată şi alte documente21 după 
cum ar fi un ordin prin care Opriţa Dumitraşcu Ploscariu din comuna Comăneşti 
cere trecerea la viaţa monahală.  

Există în cimitir unele cruci de piatră, 
multe cruci de marmură  şi chiar una de 
marmură neagră pe care scrie numele  
lui Miloşescu Cristodor, dovedind starea 
materială a familiei, dar majoritatea sunt 
cruci obişnuite de lemn. 

Cercetând cărţile vechi din biserica 
de la Pistriţa pe Sfânta Evanghelie am 
găsit o deosebit de interesantă notiţă a 
lui Cristodor Miloşescu, fost cântăreţ 
bisericesc la Comăneşti. Explicaţia 
acestei notiţe pe o carte din Pistriţa este 
justificată prin faptul că înainte vreme Pistriţa făcea parte din parohia Comăneşti. 
Notiţa este intitulată semnificativ Biografie şi are următorul conţinut: 

Această sfântă biserică, construită la început de proprietarul Miloş Izbaşa 
strămoşul Iordăcheştilor Miloşeşti, la anul 1635 şi reconstruită în trei rânduri de 
atunci, care au dat şi danie sfintei mănăstiri Tismana o parte din moşia sa în care 
se găseşte şi Sfânta biserică. Spre aminte aceste date sunt culese de mine după 
cărţile cele mai vechi şi noi. 

Constantin Chr. Miloşescu, Comăneşti, 1924, ianuarie 16 / 29. 
Sf. Petru de Iarnă 

                                                 
20 Stabilit spre bătrâneţe la Comăneşti şi bun prieten cu Tudor Vladimirescu, D.Sârbu a avut dintre copii şi doi 
băieţi. Ioniţă Sârbu care a fost şi copilul de cort a lui T.Vladimirescu în Revoluţia de la 1821. El este bunicul 
bunicului meu dinspre mamă. Fratele său mai mare, Drăghicean Sârbu a fost ajutorul lui Tudor la vătăşia Plaiului 
Cloşani şi căpitan de panduri în Revoluţie. Cei doi fraţi Sârbu dorm somnul de veci în curtea bisericii din Baia de 
Aramă. Drăghiceanu a fost îngropat la rădăcina unui falnic brad secular, arbore martor al tuturor evenimentelor 
legate de biserică. Oana Manolescu, Veniţi la Baia deAramă,  p.11. 
21 Ord.509 din apr.21,1909. 

 
 

Cruce D. Sârbu 

 
 

Cimitirul – crucea schimnicei Metodia 



Notă 
De preoţi care au servit la biserica cu hramul Sfinţii Apostoli din comuna 

Comăneşti între anii 1800-1924. 
1. Preot Popa Mihăilă 1800-1815 
 Lascu 1815-1835      ״     ״      .2
 Radu 1835-1840      ״     ״      .3
 Vasile Popescu 1840-1951 din Crainici      ״     ״      .4
  Matei Popescu 1851-1853      ״     ״      .5
 Ion Boldea 1853-1873 din Comăneşti      ״     ״      .6
 Matei Popescu 1873-1900      ״     ״      .7
 Nicolae Orzescu 1900-1917 din Baia de Aramă      ״     ״      .8
 Petre Tămâşi Dobrovecescu 1917-1928 din Negoeşti     ״     ״      .9
 .Dimitrie C. Tutilă 1928-         din Peşteana      ״     ״      .10

Cristodor Miloşescu a fost cântăreţ la 
această biserică născut la 24 maiu 1859, în 
comuna Comăneşti, agent fiscal de la 1887-
1891 când am fost numit perceptor fiscal până 
în anul 1924.  

      Spre amintire am scris. Semnătura.                                                               
      Această notiţă are valoarea unui scurt istoric 
al bisericii şi credem că încununează efortul 
nostru de a cerceta toate înscrisurile vechi  din 
cărţi pentru că ea arată atât numele ctitorului, cât 
şi faptul că el este şi cel care a donat şi moşia 
mănăstirii Tismana. Aşa se înţelege de ce 
biserica a rămas cu statutul de schit ori metoh al 
acestei mănăstiri. Foarte importantă este şi nota 
preoţilor cu menţiunea anilor în care aceştia au 
slujit reuşind să se refacă şirul acestora începând 
cu anul 1800, ceea ce nu este puţin lucru şi ar 
trebui să existe pentru fiecare parohie tocmai pentru a sublinia ideea continuităţii 
religioase şi a credinţei.  
 Pe o altă carte din aceeaşi biserică de la Pistriţa care nu mai păstrează 
paginile de la început scrie chiar pe copertă cu litere mari: Preot Ieromonah Moisei 
Vasile Veniamin.         

 
 

Troiţă, 1941 



 
 

 Aşezată chiar la poala dealului, 
înconjurată de cruci, bisericuţa pare un 
paznic vechi rămas aici din vremuri uitate.  
Puţin mai sus, aproape de marginea 
gardului se află o troiţă de lemn  pe care 
am văzut-o când am vizitat pentru prima 
oară biserica, în urmă cu vreo 5 ani, sub 
streaşină, într-o stare vizibilă de 
degradare.  Este o troiţă construită în anul 
1941, probabil în cinstea eroilor căzuţi, 
aşa cum am văzut şi în faţa bisericuţei 
vechi din Negoeşti. 

                                                                 Capela din Bratiboesti 
 
În ultima vreme s-a ridicat o capelă și la cimitirul din Brativoiești unde pe vremuri 

ar fi fost o biserică. În satul Brativoeşti 
biserica a fost menţionată încă din 
catagrafia bisericilor pe anul 1845 (acum 
mai este o capelă din lemn cu clopotniţă în 
cimitir):  

Mahalaoa Brativoeşti de Glogova, 
proprietatea d-lui clucer Costache 
Glogoveanu; 54; de lemn; Sf. Voevozi; 1 
preot: Gheorghe sin Constandin; 265; 1815; 
februarie 1; Sf. Apostoli din satul 
Comăneşti; slujitor; 1 paracliser: Gheorghe 
sin popa Constantin Molan.22 

                                                 
22 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845,  p. 829. 

 

 
    

 

 
 

Cruce veche lângă biserică 



Cea din lemn s-a degradat și capela cea nouă nu este încă finalizată, dar cum 
îl cunosc pe părintele Blaj știu că va reuși s-o  ducă la bun sfârșit. Am stat de vorbă 
cu oamenii mai bătrâni din sat şi de la Iacob Ionel, în vârstă de 80 de ani, am aflat 
că troiţa a fost comandată de colonelul Constantin Sârbulescu din Comăneşti şi 
lucrată la Atelierele şcoală din Baia de Aramă. Iniţial ea a fost pusă la o răscruce la 
intrarea în sat, aproape de casa familiei Popescu Petre, dar distrugându-se parţial 
a fost dusă la biserică, reparată de Morjan Simion în vârstă de 75 de ani şi pusă în 
cimitir de fiul acestuia Morjan Petrişor. Bine fixată pe un pilon gros de salcâm şi 
legată cu fier beton, troiţa îţi atrage imediat atenţia.  Parcă ne-a crescut sufletul 
când am observat că acum era pusă nu departe de mormântul Miloşeştilor, lângă 
gard. Reparată şi acoperită, plasată în partea de sus a cimitirului prin grija părintelui 
Blaj Raicu Ionel, ea constituie o podoabă de mare preţ. La mijloc are o cruce cu 
motivul cercului,  care reprezintă ciclul solar al vieţii şi al morţii, iar pe părţile laterale, 
motivul spiralei. Braţele crucii sunt unite prin alt cerc sculptat din care se desprind 
două cruci mai mici în centrul cărora se află alte două motive solare. La baza troiţei 
sunt două motive florale în formă de semicerc şi pe tăblia de jos două cercuri în 
relief. Pe stâlp este marcat numele constructorului prin iniţialele: N.B 28 VIII 1941. 
Cât de săracă pare această troiţă pe lângă monumentul de marmură neagră a lui 
Cristodor Miloşescu aflat 
la câţiva metri de ea şi 
totuşi câtă trudă, câtă 
migală şi artă ascunde! 
Troiţa împreună cu 
bisericuţa de lemn sunt 
comori nepreţuite a le 
acestor minunate locuri. 

Biserica din Molani  
 

Construcţie 
impunătoare cu aspect de 
adevărată catedrală care 
se zăreşte de departe, 
dinspre Crainici, biserica 
este situată pe un deal 
supraveghind parcă 
întregul ţinut. La fel de 
maiestoasă se impune 
biserica şi de aproape, 
situată fiind pe un soclu 
înalt de piatră cioplită de 
peste un metru înălţime. 
Cele trei turle masive: 
două deasupra 
pronaosului şi una 
deasupra naosului 
prevăzute cu ferestre  

 

Clopotniţa şi biserica 

 
 

Biserica din Molani 
 
 



împrejur îi conferă o notă aparte, nemaiîntâlnită la alte biserici. Turlele sunt 
acoperite cu tablă în formă de solzi, şi au ferestre  prevăzute cu storuri. Pridvorul 
închis are câte două  ferestre înguste de fiecare parte şi deasupra alte două 
ferestruici rotunde asemenea unor ochi mereu deschişi. La mijloc este uşa înaltă, 
din lemn, având ochiuri de geam în părţile laterale şi deasupra ei este scrisă 
pisania: 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al sfântului Duh. 
În …M.S. Carol II-lea Regele României (text acoperit cu vopsea roşie), ridicatu-

s-au din temelie, din nou de zid, această Sfântă şi Dumnezeiască biserică 
parohială, în locul celei vechi, în care se prăznuieşte hramul Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril. Biserica s-a început în anul 1908 şi s-a isprăvit în anul 1939. S-a sfinţit de 
către P.S.S.D.D.Episcop Irineu Mihălcescu al Eparhiei Râmnicului Noul Severin în 
ziua de 1 octombrie 1939, fiind protoereu al judeţului Mehedinţi P. C. S. Iconom 
Stavrofor Ştefan Pârligras. Biserica s-a înălţat cu cheltuiala membrilor familiei 
Molănescu, anume: Alexandru, Iulia, Dumitru, Maria, Gheorghe şi Maria ajutând şi 
închinătorii parohiei precum şi alţii de prin  împrejurimi prin îngrijirea şi osteneala 
unui comitet alcătuit din: preotul D-tru Tutilă, paroh Vasile Drăgulescu, C. 
Drăgulescu, Vasile Molan, Nic. Marinescu, Haralambie Brebu, Ghe. Pele, Ion 
Miloşescu, Sebastian Şontea şi Grig. Popescu. 

1939 
octombrie 1                            

Lucrarea picturei 
s-a executat de              

Gh. Bărbulescu-
Tismana 

 În pisanie se 
specifică faptul că 
a fost construită 
în locul alteia mai 
vechi, iar 
aprobarea pentru 
construcţie se 
primise încă din 
luna august 1907, 
conform unei 
adrese descoperite la biserică.23 În 
1908 s-a întocmit un proces-verbal în prezenţa ctitorilor Dumitru Molănescu, 
Antonie Molănescu,  Iulia Molănescu, Tudor Martinescu, Maria Constantinescu. 
Lucrările s-au întrerupt în anul 1916, în timpul primului război mondial şi au fost 
reluate abia în 1928, când în parohie a venit preotul Tutilă Dumitru care a constituit 
un comitet de iniţiativă în frunte cu avocatul Gh. Molănescu. Acesta, cu numele de 
Iorgu, figurează între membrii acestei ilustre familii şi  mulţumită colegilor noştri 
Mioara, născută Iovan şi a soţului său Sorin Floroiu care deţin câteva documente 

                                                 
23 Adresa nr 762: Prin ordinul episcopal 2225/1907 s-a aprobat rezidirea bisericii parohiale Sf.Voievozi 
conformându-vă dispoziţilor regulamentului pentru construcţii şi reparări de biserici.Planul vi se va trimite în urmă.          
Protoereu 

 
 

Atestat G. Molănescu, 1872 
 

 

Icoană - Iorgu Molănescu, 1904 



foarte interesante, le-am putut cerceta şi fotografia. Am aflat că avocatul a avut o 
casă la Baia de Aramă chiar lângă familia Iovan şi din documentele cercetate se 
desprinde faptul că avocatul a fost elevul primului dascăl al Şcolii Model din Baia 
de Aramă, preotul Ioan Ştefan.  

El a primit distincţia regală Membru al Ordinului Coroana României, prin decret 
semnat de regele Mihai la 1 martie 1930. 

De la aceeaşi familie a Molăneştilor doamna Mioara Floroiu a păstrat o 
minunată icoană  ferecată în foiţă metalică argintată pe spatele căreia scrie:  

Donată spre amintire Familia Constantin V. Popescu, Epitropu Bisericii 
Adormirea din Severin-1904 mai 31. Pentru Iorgu Molănescu. Donată bisericii. 

Doamna Mioara Floroiu ne-a mărturisit că a mai donat bisericii din Molani şi un potir 
în care se păstrează sfânta împărtăşanie.  

Când priveşti această veritabilă construcţie cu aspect de catedrală, ridicată într-
un sat sărac din zona noastră de deal, poţi realiza 
sentimentele nobile de care au fost animate unele 
familii de români în perioada interbelică, printre 
care la loc de cinste trebuie să figureze şi această 
familie a Molăneştilor. În 1933 s-a lucrat mobilierul 
bisericii şi apoi s-a trecut la realizarea picturii de 
către un zugrav renumit, Gh Bărbulescu-Tismana 
care a zugrăvit  într-o haină de aleasă ţinută mai 
multe biserici din zona plaiului nostru. Pe părţile 
laterale ale uşii sunt zugrăviţi Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel şi două scene biblice: Izgonirea din Rai şi 
Adam şi Eva în Rai.  

Intrând în pronaos îţi dai şi mai bine seama de 
monumentalitatea  construcţiei care se degajă şi 
din  interiorul ei. Pe peretele din dreapta este 
zugrăvit I.P.S. Episcopul Irineu al Râmnicului şi 
Noului Severin într-o costumaţie specială având 
într-o mână steagul şi în cealaltă sceptrul. Deasupra uşii la intrare, sub forma unor 
medalioane apar membrii familiei Molănescu: Costache Molan cu barbă albă şi 
mustaţă, Iulia Al. Molănescu, Alecu Molănescu, Iorgu Molănescu şi soţia, iar sub ei 
se află un pomelnic al eroilor: Miloşescu Gheorghe, Miloşescu Teodor, Basarab 
Mihai, Popescu Dumitru, Mutafa Nicolae, Franculescu Ion, Frumuşelu Ion, Popescu 

 
 

Ctitorii: Costache Molan, Iulia, Alecu şi Iorgu Molănescu cu soţia, şi lista cu eroii. 

 
 

Decret regal, 01.03.1930 



Petre, Boghici Nicolae, Butaru Gheorghe, Mutafa Constantin, Popescu Nicolae, 
Lăpăduşa Tudor, Ciocoiu Ion, Drăgulescu Ion, Petroi C-tin, Coteţ Dumitru, 
Manolache Gheorghe, Scurtu Vasile, Albişoru Grigore, Albişoru Ion, Niţu Ion, Măda 
Ion, Buzner Petre, Crivăţ Nicolae, Căruntu C-tin, Molan Ion, Gârgă Iancu, Brebu I. 
Gheorghe, Şalapa Mihail, Şalapa Gavril, Şalapa Vasile, Ţăpârdea Vasile, Ţăpârdea 
Ion, Ţăpârdea Mihail, Ploscaru Nicolae, Bălănescu Nicolae, Achim P. Nicolae şi 
Tutunaru Nicolae. 

De cealaltă parte a uşii este portretul, şters acum, al regelui. Doi stâlpi din lemn 
sub forma unor coloane susţin cafasul destul de îngust raportat la dimensiunile 
construcţiei. În pronaos sunt câte două ferestre de fiecare parte şi între ele sunt 
zugrăviţi sfinţii: la miazăzi Sf. Ecaterina şi Sf. Evanghelina prin donaţia lui Marin 
Văduva din Ludu şi Sf. Gheorghe donat de Tudor Albişoru din Brativoieşti. Pe 
partea opusă este Sf. Dumitru, donat de familia 
Ivăşchescu din Comăneşti şi Sf. Ioan Botezătorul, 
donat de familia Albişoru. La fel ca la Şovarna, între 
naos şi pronaos se află un fel de nişă de 2,5-3 m lăţime 
sub forma unei arcade în care sunt grupaţi Sf. 
Sebastian şi Sf. Nestor. Tot aici, lângă perete, sunt 2 
scaune mari cu spătar, iar pe părţile laterale, spre 
interiorul bisericii, Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril.  

În naos, de jur împrejurul pereţilor, sunt scaune 
dintre care se detaşează scaunul arhieresc pe spatele 
căruia se află un goblen înrămat, donat de Maria Raicu 
în anul 1941, iar pe părţile laterale două forme în relief 
de căluţi înaripaţi. Pe spătarul scaunului împărătesc  
este un alt goblen lucrat de Polina Molan în anul 1985. 
Scaunul arhieresc are scris pe spătar: Donat de V 
.Drăgulescu, pensionar. Naosul are câte trei ferestre 
de fiecare parte între care sunt zugrăviţi sfinţii: 
Procopie, Nestor, Mina, Dimitrie, Sf. împăraţi 
Constantin şi Elena şi Trifon, Pantelimon, Teodor 
Tiron, Gheorghe şi Ioan Botezătorul., Sf. Sebastian şi Sf. Victor, Sf.Părinţi Ioachim 
şi Ana.  La mijloc atârnă un candelabru cu 24 de braţe pe care scrie:  

Donat de V. Drăgulescu, pensionar cu soţia sa şi N. Păunescu cu soţia sa 
Angela, învăţătoare, Comăneşti 1939.  

Două sfeşnice mari vopsite în bronz argintiu, un candelabru, stranele, cele două 
iconostase, două mese şi scaunele pe 
care scrie numele familiilor donatoare 
constituie mobilierul bisericii. 

 Catapeteasma este structurată 
pe 4 nivele  având la mijloc Cina cea 
de taină donată de Gh. Istodorescu şi 
soţia sa Paraschiva din Brativoieşti. 
Fiecare icoană este încadrată în câte 
o ramă vopsită în alb pentru a pune 
mai bine în evidenţă culorile. Uşile 
împărăteşti sunt donaţia preotului 

 
 

Sf.Arhanghel Mihail 

 
 

Catapeteasma 



Dumitru Tutilă şi a soţiei sale Maria. Icoanele împărăteşti sunt mari şi bine lucrate, 
iar sub  fiecare dintre ele se află scris numele donatorilor.  

În altar sunt zugrăviţi sfinţii canonici şi mahrama cu chipul Mântuitorului. Pe 
boltă se află Maica Domnului. La mijloc e sfânta masă cu obiectele necesare 
cultului, un dulap unde se păstrează veşmintele bisericeşti şi cărţile sfinte. La 
proscomidiar sunt notate numele ctitorilor şi pomelnicul celor morţi şi a celor vii, iar 
deasupra se află Sfântul potir şi în partea opusă este, în medalion, portretul 
preotului Tutilă. 

În parohia din Comăneşti oamenii au 
manifestat  dintotdeauna credinţă, fapt care i-
a atras şi pe locuitorii din satele vecine cu 
donaţii atunci când s-a construit această 
biserică. De aceea aici găsim nume din Ludu, 
Brativoieşti, Gărdăneasa. Construcţia a durat 
31 de ani până la sfinţire, după cum se poate 
observa atât din pisanie cât şi din anuarul 
publicat în 1941: Biserica parohială cu hramul 
„Sf. Voievozi” din Molani zidită pe la 1908-
1939 de familia Molănescu şi de enoriaşi se 
află în stare foarte bună. Biserica filială din 
Comăneşti, cu hramul Sfinţii Apostoli, 
construită din lemn pe la 1879, reparată în 
1906, este în stare mediocră. Este asigurată la 50 000 lei… Casă parohială nu are. 
Biserica parohială are 2 ha pământ, filiala Sf. Apostoli are 8  ̋ha pământ. Biserica 
parohială mai are o casă în Turnu Severin producătoare de venit, donaţia Iulia 
Molănescu. Sunt patru cimitire în cele 4 sate ale parohiei. Cor nu există, biblioteca 
parohială din 1925 are 141 de volume, cercetată în 1940 de 105 cititori. Viaţa 
religioasă şi morală a parohienilor e la înălţime. Sectanţi nu sunt. Intelectuali ridicaţi 
din parohie: 5 învăţători şi 2 ofiţeri. Pentru terminarea sfintei biserici s-au făcut 
sforţări strângându-se suma de 475 000 lei. Anual s-au împărţit ajutoare săracilor 
de circa 2000 lei. Cantina şcolară funcţionează din anul 1938 dând masa zilnic la 
câte 10 elevi. Paroh, pr. Sachelar Dumitru C. Tutilă născut 1904 în Peşteana-
Vulcan, Gorj, hirotonit în 1928. Are Academia Teologică din Arad. Cântăreţi: Ioan 
P. Frânculescu născut 1887, şcoala de câtăreţi, numit 1909; Ioan I Căruntu, 
pensionat pentru boală, reintegrat în 1941 cu avizul comisiei medicale, născut 
1899, şcoala de cântăreţi.24 

Acum, la 67 de ani de la ridicarea ei, biserica are nevoie de unele  reparaţii ale 
exteriorului, paratrăsnet şi de o împrejmuire  la fel ca şi cimitirul. Clopotniţa este 
aproape, la câţiva metri de biserică, o construcţie masivă, din piatră şi cărămidă, 
aşa cum am mai văzut la biserica din comuna Godeanu, dar are un clopot mic, 
prins într-un jug de lemn. Lângă biserică, în dreapta, se află o cruce veche. Altă 
cruce mai recentă se află în partea opusă a bisericii şi este a cântăreţului bisericesc 
I. Căruntu şi a soţiei sale.  

                                                 
24 Vieaţa bisericească din Oltenia, p 470. 

 
 

Preotul Dumitru Tutilă 



Cimitirul propriu-zis se 
află ceva mai sus. Aici crucile 

de lemn alternează cu cele de piatră şi marmură. 
Există şi cruci noi, împiestriţate cu tot felul de 
podoabe, cu câte două păsărele pe margine care 
se încadrează mai cu seamă în peisajul colorat al 
verii. 

Crucile sunt grupate pe familii, împrejmuite cu 
gărduleţe de lemn sau metal, cu portiţă sau 
pârleaz şi au în faţă măsuţe din scânduri pentru 
pomenirea morţilor, parcă aceştia ar ieşi noaptea 

şi ar mânca sau ar tăinui la aceste măsuţe şi între ei. Pe o cruce de mozaic, de pe 
care ne privesc dintr-o poză ştearsă de vreme, o femeie cu năframă albă şi un 
bărbat cu pălărie, scrie mai multe nume: Constantin Molan, Maria Molan, Elisabeta 
Duralia, Barbu Duralia. O cruce de marmură albă este ridicată pentru fam. 
Drăgulescu Ion, sub o tufă de liliac o cruce de piatră are înscrise numele lui Elena 
şi C.tin V. Drăgulescu, iar în spatele altei cruci am văzut două beţe învărgate 
folosite la colindeţi.  

Cărţi şi icoane vechi nu s-au mai păstrat la această biserică, deşi ea a fost 
ridicată pe locul uneia mai vechi, aşa cum se arată în pisanie. În momentul de faţă 
preot al parohiei este părintele Blaj Raicu Ionel, care a mai slujit şi la parohiile  din 
Ponoare, Negoeşti, Padeş şi Baia de Aramă. Contribuţia la bisericile din Ponoare 
am subliniat-o  prezentând bisericile din Gărdăneasa,  Ludu, Băluţa. Cred că şi aici 
îi va reveni o sarcină importantă în restaurarea acestui impunător edificiu, pentru 
că operele făcute de înaintaşi trebuie întreţinute şi transmise celor care vin după 
noi. 

 
 

Biserica din Brateş (Lăturoasa) 
 

Satul aparţine comunei Bala şi se află pe unul din dealurile comunei, spre 
Molani, Lăturoasa fiind vechea denumire a satului Brateş. Sunt locuri vechi în care 
s-au găsit urme romane. Aici se vorbeşte de  o fântână cu apă caldă care fusese 
captată încă de pe timpul romanilor. Apa a fost dusă pe tuburi ceramice. Toponimia 

 
 

Cimitirul din Molani 
 

 
 

Biserica din Lăturoasa 



locurilor este interesantă: Morişte, Pojorâtu. Bătrânii spun că aici ar fi fost o piatră 
pe care era săpat un triunghi, iar mai jos un ou. Pe vremuri aici la Lăturoasa 
(Luturoasa) a fost conacul boierului Gugiu, cel care avea moşie întinsă până la 
Cerna, moşie pe care o hotărnicise Tudor Vladimirescu.  

În catagrafia de la 1845 biserica este prezentată astfel: 
25. Luturoasa, megieşască; 54; de lemn; Adormirea Precistei; 1 cântăreţ: 

Nicola sin Constantin Maloşescu; 1 paracliser Constantin sin popa Dinu.25 
Acum locurile sunt sărace şi satul îmbătrânit, cu populaţie puţină. După ce 

străbaţi satul, într-o poziţie aproape ferită vederii 
se află bisericuţa de lemn, datând din anul 1901. 
În jurul e cimitirul înconjurat cu gard de lemn. 
Clopotniţa joasă, susţinută pe stâlpi metalici şi 
acoperită cu tablă e chiar în stânga intrării.  

Biserica are aspectul unei case cu 
fronton pe care este zugrăvită  scena hramului: 
Adormirea Maicii Domnului, donaţie a familiei 
Nebunu Nicolae şi Elena. Sub icoana hramului 
sunt 4 sfinţi zugrăviţi sub forma unor 
medalioane. Acum s-au şters din cauza 
intemperiilor şi pe părţile laterale aproape la fel 
s-a întâmplat cu Sf. Proroci Ilie şi Daniel, donaţie 
a familiei Scurtu. La intrare în pronaos te 
întâmpină Sf. Apostol Pavel ţinând în mână 
cartea şi sceptrul şi Sf. Petre cu Evanghelia în 
stânga şi cheia în mâna dreaptă. Deasupra uşii 
la intrare e scrisă pisania.: 

Acest sfânt locaş cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” s-a construit în 
anul 1901 prin stăruinţa familiei boiereşti Iancu Niciu, dar din unele cauze ale 
trecutului sfânta biserică a fost lăsată în părăsire. În anii 1989-1995, prin stăruinţa 
domnilor Şontea Gh. Ion, fiind şi casier, Ioan C. Scurtu, epitrop la biserica Bala de 
Sus, Ţăpârdea Gh. Constantin, epitropul satului Brateş, fiind ajutaţi şi de bunii 
credincioşi ai satului Brateş şi satele vecine. S-a sfinţit în zilele de păstorire ale 
preaiubitului şi fericitului nostru I. P. S. S. Nestor Vornicescu, mitropolit al Olteniei, 
protoereu fiind C. S. Vrapcea Ion al protoeriei Strehaia, preot paroh fiind S. S. 
Semenescu Ion. Pictor Valer Băleanu Miculeşti 

Sfinţită astăzi, 15 august 1996. 

                                                 
25 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845,  p. 818. 

 
 

Fântână cu cumpănă 



În pronaos este un tablou 
cuprinzător al ctitorilor şi te surprinde faptul 
că la o bisericuţă atât de mică au contribuit 
mulţi oameni din satele vecine: Bala de Sus, 
Bala de Jos, Brativoieşti, Molani, Bereşti, 
Băleni, Vidimireşti, Iupca, Chiţimii, 
Ponoarele. Tot deasupra uşii este şi 
portretul Sfintei Ana, scena biblică 
Rugăciunea din grădina Ghetsemani, 
încadrată de alte 2 medalioane ale sfintelor: 
Cuv. Domnica şi Cuv. Paraschiva. Pe părţile 

laterale sunt zugrăviţi Antonie cel 
Mare, Sava Sfinţitu şi Sf. Varvara şi 

Ecaterina. Despărţirea pronaosului 
de naos se face printr-un perete care 
este susţinut de un toc de lemn fără uşă. 
Pe acest perete se află Maica 

Domnului şi Isus Hristos încadraţi 
de medalioanele Sf. Filofteia şi Sf. 

Teodora.  
Pe bolta pronaosului este Dumnezeu Tatăl având capul încadrat sub forma 

unui triunghi cu valenţe simbolice. Zugrăveala este recent refăcută, odată cu 
resfinţirea bisericii. Câteva icoane de lemn se află în naos deasupra celor două 
scaune, cel arhieresc şi împărătesc şi în cele două ferestre ale naosului. Pe pereţi 
sunt zugrăviţi sfinţii Teodor, Pantelimon şi Gheorghe, Nestor, Procopie şi Dimitrie. 
Pe lângă perete sunt câte 7 scaune cu spătar folosite pentru credincioşi. Mobilierul 
este cel strict necesar: 2 strane, 2 iconostase (unul fix şi altul mobil), 2 sfeşnice noi 
şi 2 mai vechi.  

Catapeteasma este din zid şi  icoanele împărăteşti sunt zugrăvite pe perete: 
Isus Hristos, Maica Domnului, Ioan Botezătorul şi Sf. Nicolae. Pe bolta naosului 
domină Dumnezeu Tatăl înconjurat de evanghelişti şi două scene biblice: Naşterea 
şi Învierea lui Isus. În Sfântul Altar sunt sfinţii canonici, Sf. Mahramă şi Sf. Potir, iar 
pe boltă Maica Domnului înconjurată de îngeri. Dintre cărţile mai vechi am găsit 
câteva minee de la începutul secolului al XX-lea: Mineiul lunii iulie (1909), donat 
de Petre Petcu, Mineiul lunii august (1910), donat de către Gheorghe Chiţimia, 
Mineiul lunii decembrie (1909), donat de obştea locuitorilor din Bala de Jos. Cele 
mai vechi sunt cărţile scrise în chirilică, fără copertă şi fără an. Sunt 3 asemenea 
cărţi dintre care două par să fie Evanghelii şi ultima o Cazanie. Aceasta  are  doar 
o jumătate din coperta de lemn şi pe pagina a două de jos o însemnare în chirilică 
destul de ştearsă şi greu descifrabilă.  

 
 

Tabloul ctitorilor 

 
 

Pictură pronaos - Dumnezeu tatăl 



Deşi a fost zidită şi reparată recent  şi resfinţirea s-a făcut la 15 august 1996, 
biserica, aflată pe un teren fugitiv  are nevoie de alte intervenţii pentru că tencuiala 
s-a crăpat şi pictura din exterior s-a şters. Biserica a fost 
construită din lemn şi ulterior refăcută şi acoperită cu 
tablă. Construcţia a început din primii ani ai secolului al 
XX-lea, aşa cum reiese dintr-un proces verbal 
descoperit la arhiva din Bala unde se menţionează că: 
Biserica se găseşte în construcţie şi e gata pentru 
pictură.  La rubrica de observaţii, în acelaşi proces 
verbal se scrie: Se pune în vedere părintelui paroh 
suplinitor să stăruiască pentru accelerarea lucrărilor 
pentru reconstruire întrucât se observă nestăruinţă din 
partea comitetului actual. Semnează Pr. I. Rovenţa şi 
preotul paroh suplinitor I. Giurescu.26 

Actuala biserică s-a materializat prin stăruinţa 
enoriaşilor din sat, dintre care s-au remarcat Ion Şontea, 
Ion C. Scurtu, Ţăpârdea Constantin şi a celor din satele 
vecine, după cum se poate bine sesiza din pisanie şi consultând cu mai mare 
atenţie pomelnicul ctitorilor. 

Cimitirul este aşezat în jurul bisericii. În stânga intrării se află clopotniţa, 
scundă, aşezată pe stâlpi metalici. În dreapta îngropată în iarbă am descoperit o 
cruce mică cu chipul lui Isus în relief turnat 
din bronz şi cu o placă de marmură albă pe 
care se află turnate tot din bronz, un 
porumbel cu ramura de măslin în cioc, o 
carte deschisă cu inscripţia în limba 
franceză: Timpul trece, amintirea rămâne…, 
iar mai jos numele şi anii vieţii: Mircea 
Axente, 1915-1999. În spatele bisericii, sub 
un pin falnic, se află două cruci din piatră, a 
lui Constantin Şeinoiu şi a lui Ion C. Şeinoiu, 
amândoi morţi în 1877, la 15 mai şi respectiv 
5 iulie. Din spusele săteanului care ne-a 
însoţit, cei doi au fost boieri în zonă fiind omorâţi ca urmare a unui jaf, fapt confirmat 
şi de inscripţia de pe crucea celui dintâi: căzut victima unei tâlhării.  Ambele cruci 
au fost decapitate, semn că moartea lor nu a potolit setea de răzbunare a celor 
care le-au luat viaţa sau a urmaşilor lor. Pe alte cruci am citit alte nume: Ion C. 
Raicu, Basarab Nicolae, Elena Zagoicea, Gîrgă Filip, Ion Ţăpârdea și alții.Părintele 
paroh, Blaj Raicu Ionel pe care îl cunosc de când lucra în comuna Ponoarele are 
mult har și știe să atragă enoriașii, cel mai important lucru, după părerea noastră 
pentru un preot și a reușit în timp relativ scurt să schimbe înfățișarea bisericilor din 
parohie atrăgând multe donații din toate părțile. 

 
 

 Parohia  din Crainici 
                                                 
26 Proces-verbal de inspecţie, aflat în arhiva bisericii Bala de Sus. 

 
 

Maica  Domnului 
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 Biserica din Crainici 
 

Satul Crainici, atestat  printr-un document dat de Mihnea Turcitul din anul 
158827, îşi trage numele, după legendă, de la un fiu de crai. Toponimia locurilor 
este interesantă: Sărdăneşti, Crainica, Dealu Mic,  Valea lui Micu, Valea lui Novac, 
Cioara, Lupa, Pojorâta. Aproape fiecare nume  are legenda lui, căci numele sunt 
adevărate arhive vii. 

Potrivit documentelor aici ar fi existat un schit despre care nu se cunosc 
însă prea multe lucruri.  

Profesorul N. Chipurici  în lucrarea menționată frecvent a publicat un  
document  în care  scrie:  

1833 ianuarie 31. Jalbă Fostul polcovnic Gheorghe Burileanu se plânge 
ocîrmuirii judeţului că, având în arendă trei trupuri de moşie (ale Episcopiei 
Râmnicului, ale mănăstirii Tismana şi ale Schitului Crainici) în hotarele satelor 
Deveselu, Crivina, Burila, Izvorul Frumos, Strinii Devesel şi Stigniţa, nu poate să 
încaseze veniturile, deoarece locuitorii refuză să-i achite obligaţiile şi cer să 
plătească după pravila lui Caragea sau să se judece. Boierul arendaş cere 
ocârmuirii să-i silească pe locuitori la plata obligaţiilor legiuite. 

Prefectura jud. Mehedinţi, dosar 1 (1860) 1833, f. 86. Orig.28 
Isidor Chicet, într-un articol bine documentat despre această biserică, 

publicat în revista Răstimp, dă totuşi expresie îndoielii că aici ar fi existat un 
asemenea aşezământ monahal: 

Oamenii din partea locului s-au obişnuit deja cu titulatura ”Schitul Crainici”, 
totuşi improprie, folosită doar ca sugestie pentru poziţia retrasă a bisericii, aşezată 
sub un deal, lângă cimitirul satului. Actualmente biserica din Crainici ocupă poziţia 
33 (judeţul Mehedinţi), codul 26 B0197, în catalogul patrimoniului arhitectural 
creştin înscris în lista Monumentelor Istorice din România.29 

Cert este că încă din secolul al XVII-lea aici a existat o biserică: 
1667 dec.6. Se realizează biserica de lemn construită de Savu Geamănu, 

Vintilă Miloşăscu, Iovan Crăciunescu şi Gheorghe Caşotă.30  
Această biserică s-a dărâmat şi după aceea s-a ridicat cea nouă. Locul 

unde a fost biserica se află aproape de centrul actual al satului și a rămas până 
acum un teren viran în care se mai păstrează doar clopotnița, Potrivit relatării 
părintelui Nistoran, care aflase aceste lucruri de la părintele Vrapcea şi le-a notat 
în  scurtul istoric al bisericii,  boierul I. Burnaz ar fi mers la această biserică la slujbă 
şi s-a aşezat pe scaunul unui sătean. Acesta l-a înfruntat, obligându-l să se ridice 
de pe scaunul său şi i-a spus că el ar putea cu banii pe care îi are să construiască 
singur o biserică. Se spune că boierul s-a supărat, părăsind biserica şi  în aceeaşi 
zi a trecut peste deal la cumnatul său, Glogoveanu,  cerându-i sprijinul  în 
construirea unei biserici pe care a ridicat-o din cărămidă.  

                                                 
27 I.Chicet, Un monument istoric uitat: biserica din Crainici, Răstimp, nr.2(16), 2001, p. 26. 
28 N. Chipurici, op cit 
,  p. 107. 
29 I.Chicet, lucrarea citată, p 23-33. 
30 C.Bărbulescu - Vârciorova, op.cit., vol.I, p. 168.  



La Crainici  exista în secolul al XVIII-lea o culă cu numele Burnaz (din 1765)  
ale cărei urme se puteau  observa şi la 
începutul secolului al XX- lea, atunci când  a 
trecut  pe acolo savantul Nicolae Iorga care  
remarca frumuseţea sfântului locaş 
bisericesc, fără îndoială una din cele mai 
reuşite şi armonioase construcţii din 
această parte a Olteniei: 

Deodată în stânga, supt înălţimi se 
ridică ziduri înalte, ca de cetate spartă şi 
lângă ele deasupra căsuţelor satului un 
locaş bisericesc care te cheamă din drum 
prin simplitatea liniilor sale aşa de bine 
chibzuite, ca şi prin covorul viu al 
zugrăvelilor. E bisericuţa cu hramul 
Vovideniei, al „Ovideniei” pe care a ridicat-o 
la 1818, a împodobit-o prin talentul lui 

Matei, lui Fotache şi lui Constantin 
zugravii în 1837, Ion şi fiul său 
Costache – pe olteneşte: 
Costaiche Burnaz. Aceşti sârbi de 
neam intraseră cu totul în viaţa ţării: 
îmbrăcaţi în haine de tăietură 
veche, Ion şi Ana Costache şi Ruxandra au lângă ei copiii cari poartă cu mândrie 
uniformele cele-i dintâi şcoli militare în principatul muntean. Unul din meşteri a 
înfăţişat lenea femeilor în faţă cu chipul cumplit al Samodivei legendare.31 

În catagrafia din anul 1845 biserica este prezentată astfel: 

                                                 
31 N Iorga, România cum  era până la 1918,  vol. I,  p.29. 
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Biserica din Crainici și cimitirul 



25. Crainici, megieşască; 75; de lemn; Sf. Nicolae; 2 preoţi: Vasile sin Pătru 
Geamănul; 269; 1805 octombrie 13; Sf. Nicolae din acest sat; nevolnic; Constantin 
sin Nicolae; 270; 1805; idem; idem; 1 cântăreţ: Ioan sin popa Ghiţă; 1 paracliser: 
Constantin sin popa Vasile. 

Mahalaoa Valea 
Plopului din Crainici, 
proprietatea d-lui boer 
Costache Burnazi; de zid; 
Intrarea în biserică; 1 preot 
Dimitrie sin popa Gheorghe 
18; 1843; iunie 9 Intrarea în 
biserică din această mahala; 
slujitor; 1 paracliser: 
Constandin sin Grigorie 
Crăiniceanu.32 

Anuarul din 1900 nu 
aduce date noi în legătură cu 
biserica, iar cel din 1941 vine 
doar cu câteva precizări 
suplimentare pe care le redăm  mai jos: 

Biserica parohială cu hramul „Intrarea în biserică”, construită din cărămidă 
în 1818 în satul Crainici, cu mici renovări 
şi adaosuri în 1914 şi 1932. Asigurată prin 
parohia respectivă. Biserica parohială are 
o clopotniţă construită în 1931, prevăzută 
cu o cameră de locuit unde se află 
biblioteca şi cancelaria parohiei şi mai are 
şi un cimitir. Biserica filială Giureşti cu 
hramul „Sfinţii Voievozi” construită din 
lemn în 1884, cu mici renovări şi adausuri 
în 1914 şi 1934. În stare mediocră. Are un 
cimitir. De asemenea se află un cimitir şi 
în Iupca. Are cor format din săteni în 1914, 
condus de Gh. I. Popescu, învăţător. 
Bibliotecă parohială 146 volume şi 68 
cititori în 1940. Căminul cultural a luat 
fiinţă în 1941. În parohie este un consiliu 
de judecată pentru împăcarea celor 
împricinaţi. Viaţa spirituală şi morală 
bună. Sectanţi nu sunt. Viţioşi şi procese 
cât mai puţine. Intelectuali ridicaţi din 
parohie: general Gh. Dorobanţu, Chiţimia prof. universitar veterinar, C. Florea 
inginer, 7 preoţi, 9 învăţători, mulţi din ei morţi astăzi. S-au colectat de la enoriaşi 
şi cea mai mare parte de la doamna şi domnul general Dorobanţu suma de lei 46 
620 pentru diferite construcţii, renovări şi înzestrări la biserica parohială şi filială şi 
                                                 
32 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845,  p. 829. 
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pentru ajutorarea săracilor. Este şi cantină şcolară din 1940. Paroh pr. Gh. Vrapcea 
născut în 1902 în Comăneşti, Mehedinţi, şcoala normală şi Institutul teologic din 
Arad, hirotonit 1928. Cântăreţ: C. Popescu născut 1886 numit 1911, şcoala de 
cântăreţi; Const. I. Giurescu născut 1883, numit 1900, şcoala de cântăreţi.  

Sfântul lăcaş este aşezat chiar la poala pădurii, fiind înconjurat de cimitir. 
Cu arhitectura-i deosebită, el reprezintă o podoabă de mare preţ a întregii zone. 
Stilul de construcţie este cel specific brâncovenesc prezent  şi la biserica din Baia 
de Aramă şi la cea din Glogova, cele mai vechi biserici de zid din zonă. Prin 
acurateţea construcţiei şi prin podoaba exterioară specifică, biserica din Crainici le 
depăşeşte însă pe cele două menţionate mai sus. Pridvorul se sprijină cu patru 
coloane pe un postament de aproximativ 1 metru înălţime formând trei arcade în 
partea din faţă şi două pe părţile laterale.  

La rândul ei fiecare arcadă are alte trei forme semirotunde, mici, în partea 
de sus şi un ancadrament exterior prin care se scoate mai bine în evidenţă conturul 
fiecăre-ia. Deasupra acestor arcade biserica este înconjurată de două brâuri de 
cărămizi puse pe colţ, sub forma unor zimţi de ferestrău, specifice stilului 
brâncovenesc, brâuri despărţite între ele printr-o coloană semirotundă care le 
scoate şi mai bine în relief. Alte două brâuri de cărămidă se află imediat sub nivelul 
acoperişului fiind mai ascunse vederii. Ferestrele sunt înguste având mai degrabă 
forma unor creneluri, cu deschidere mai mare înăuntru şi mai mici în afară, închise 
cu grilaj metalic.  

În partea din faţă a bisericii este icoana hramului plasată într-o formă 
dreptunghiulară şi de jur împrejurul bisericii sunt zugrăviţi apostoli şi sfinţi sub forma 
unor icoane semirotunde cu 
aspect de arcadă. Pe partea din 
faţă şi pe cea nordică sfinţii s-
au şters din cauza ploilor, dar 
spre miazăzi se păstrează în 
condiţii bune şi chiar se poate 
citi numele unora. Turla are de 
asemena un aspect deosebit 
prin ornamentaţie. Ea are 8 
deschideri înguste tot sub 
formă de crenel, câte două jos 
şi două deasupra, fapt care ar 
putea demonstra că biserica a 
servit şi ca loc de apărare. 
Deasupra de aceste ferestruici 
sunt câte trei arcade din aceeaşi 
cărămidă zidită pe colţ, în formă 
semirotundă şi un rând în partea 
de sus, sub acoperiş. Turla se 
sprijină pe un postament care a 
avut pe părţile laterale zugrăviţi  
sfinţi.  Zidul bisericii e gros de 
aproape 1 metru şi uşile din faţă  

 

Pisania 

 
 

Scene pridvor – Sf.Ioan Botezătorul 



sunt  din lemn,  prinse în balamale metalice,  având deasupra  scrisă pisania în 
chirilică:  

Această sfântă biseri-că ce-şi prăznuieşte hramul „Ovedenia” s-a zidit de 
către Ion Burnaz cu fiul dumnealui Costache Burnaz şi cu soţiile dumnealor Ana şi 
Roxandra. S-a zidit la leat 1818 şi s-a zugrăvit de dumnealui Costache şi Ion Burnaz 
cu toată cheltuiala de la leat 1837 în zilele excelenţei sale Alexandru Lica Voievod 
şi-n zilele P. S. Episcop al Râmnicului 
Matei Zugravu Constantin,  nov 12, 1837. 

 Pictura din pridvor se păstrează 
în condiţii bune pentru că aici nu a fost 
igrasie şi fum. Scenele aici şi-au păstrat 
prospeţimea, aşa se poate observa din 
figura Pantocratorului ori a lui Isus. 
Scenele biblice sunt zugrăvite pe nivele şi 
cu toate că dau senzaţia unei acumulări 
ele îşi păstrează acurateţea mai cu 
seamă la nivelul bolţii.  Scena de pe 
partea laterală a uşii s-a şters din cauza 
factorilor atmosferici şi reprezintă Iadul.  

În pronaos sunt ctitorii care aparţin 
familiei boiereşti Burnaz şi care ţin macheta 
bisericii deasupra uşii. În prim plan pe 
partea dreaptă apare Jupan Ioan Burnaz cu 
sotia sa Ana. Portretele sunt aproape şterse 
de vreme şi chipurile nu se mai disting prea 
bine, dar se remarcă vestimentaţia aparte 
care aduce într-un fel cu cea descrisă de 
Nicolae Filimon pentru personajele sale de 
roman. Boierul poartă anteriu lung de 
culoare neagră şi boieroaica are o rochie 
lungă de culoare deschisă şi un taior verde-
crud. Interesantă este legătura pe care o 
poartă în jurul capului care este prinsă 
deasupra frunţii sub forma unei fontiţe.  

Pe peretele din stânga intrării este 
fiul lui Ioan, pe nume Costache Burnaz, cu 
soţia sa Roxandra şi cu cele două fetiţe. 
Boierul este mai tânăr, are faţa ovală şi ochii mari bine conturaţi, cu sprâncenele 
arcuite şi poartă o mustaţă scurtă. Este îmbrăcat într-un anteriu lung până la 
pământ de culoare închisă cu mânecile largi. Pe dedesubt poartă haine de culoare 
deschisă cu dungi roşii şi verzi, iar la mijloc este încins cu un brâu lat cu dungi roşii 
şi albe. Alături de el se află soţia a cărei figură este puţin mai ştearsă, dar se impune 
prin costumaţia viu colorată. Ea are pe cap o pălărie albă de cucoane şi  o rochie 
lungă, decoltată, dintr-un material alb, presărat cu motive florale. Pe umărul drept 
şi la spate ţine o eşarfă dintr-un material purpuriu. Are mâna dreaptă deasupra 
capului unei fetiţe, iar boierul arată cu mâna stângă spre cealaltă fetiţă care se află 
lângă el.   

 
 

Macheta bisericii  

 
 

Ctitori bisericii(C. Burnaz cu soţia sa) 



Părintele Nistoran ne-a povestit că 
fetele ar fi avut o soartă tragică, fiind 
înmormântate chiar în faţa bisericii. Deasupra 
sunt medalioanele unor sfinţi, înconjurate de 
motivul viţei de vie, iar pe bolta pronaosului 
este zugrăvită Maica Domnului cu Pruncul, 
Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. 
Dumnezeu Tatăl stă pe  un nor  şi deasupra e 
Duhul Sfânt sub formă de porumbel şi în 
cealaltă parte e Dumnezeu Fiul. Icoanele din 
pronaos sunt într-o stare gravă de deteriorare 
poate şi pentru faptul că sunt puse direct în 
zid şi pe lângă carii le-a afectat şi igrasia. 
Icoana Maicii Domnului este distrusă complet 
în partea de jos şi nici icoana Mântuitorului nu 
se prezintă în condiţii mai bune. În pronaos se 
mai află şi 4 sfeşnice vechi.  

Chiar la intrarea în naos 
se află prorocul Zosima pe care 
l-am mai întâlnit la biserica din 
Godeanu şi pe partea opusă este 
Maria Egipteanca. Scaunul 
arhieresc este vechi şi celelalte 
scaune au spătar înalt din lemn,  
fiind lucrate de un meşter din 
Baia de Aramă. Sfinţii sunt 
dispuşi pe trei nivele la fel ca la 
biserica din Baia şi de la 
Glogova, menţionate anterior. 
Acest element iese în evidenţă 
peste tot putând fi remarcat chiar 
din pridvorul bisericii. El poate fi 
pus însă mai bine în evidenţă în 
interior, la nivelul celor 4 arcade laterale ale naosului.  

Pe partea dinspre sud  se poate observa o astfel de scenă care prezintă la 
nivelul de jos Tângiurea lui Petru, la mijloc, alte 3 scene biblice mai mici, separate 
între ele şi în partea de sus, răstignirea Mântuitorului alături de cei doi tâlhari. Ceea 
ce ne-a surprins a fost faptul că unii sfinţi au aureolele ieşite în relief, afumate acum 
şi înnegrite de vreme, dar altădată trebuie să fi avut un aspect cu totul aparte. 
Asemenea aureole am văzut aplicate şi pe  câteva icoane vechi  de la biserica din 
Baia de Aramă. Sfinţii sunt zugrăviţi şi în spaţiile laterale ale ferestrelor, păstrându-
se în condiţii  bune, aşa cum e cazul Sf Cosma şi Pantelimon. La nivelul bolţii sunt 
câte două nişe pentru aerisire şi, prins pe două lanţuri de părţile laterale ale bolţii, 
atârnă un candelabru cu mai multe braţe.  

 
 

Ctitori – I. Burnaz cu soţia Ana 

 
 

Sf. Pantelimon 



Pe peretele din partea stângă sunt 
zugrăviţi 6 sfinţi: Sf. Hristofor, Sf. Mina, Sf. 
Teodor Tiron, Sf. Mercurie, Sf. Nestor, Sf. 
Dimitrie. Ne-a surprins primul sfânt, 
Hristofor, care ţine suliţa în mâna stângă, 
iar cu dreapta strânge la piept mantia 
purpurie,  iar  înfăţişarea este zoomorfă 
(cu cap de oaie), privirea blândă şi 
urechile lungi, lucru rar întâlnit prin 
bisericile noastre. L-am întâlnit apoi şi la 
biserica de la Cleşneşti care este o copie 
fidelă a celei din Crainici. Pe bolta 
naosului domină Pantocratorul înconjurat 
de îngeri şi de cei patru evanghelişti. 
Obiectele bisericeşti din naos sunt puţine, 
vechi şi în stare avansată de degradare: 2 
sfeşnice mari în formă de trident, alte 4 
sfeşnice ornate cu ciucuraşi în partea de jos, 
2 iconostase care nu mai sunt cele originare. 
Când spunem aceasta ne bazăm pe faptul că 
în camera aflată sub clopotniţă am mai văzut 
asemenea sfeşnice vechi şi resturi  de 
icoane.  

Şi catapeteasma este structurată pe 
aceleaşi trei nivele de zugrăveală, păstrată în 
condiţii destul de vitrege pentru că este o catapeteasmă din cărămidă şi zugrăveala 
s-a înnegrit de fum şi de patina vremii. Ea cuprinde praznicele, apostolii şi pe Isus 
Hristos răstignit pe cruce. Crucea este în relief şi are sub braţele ei pe cei doi 
arhangheli şi alături cele două molene, iar de  o parte şi de alta,  câte trei sfinţi în 
medalioane încadraţi în motive florale.  

Icoanele împărăteşti sunt 
cele tipice: Mântuitorul, Maica 
Domnului, Sfinţii Arhangheli şi Sf. 
Nicolae. Două dintre aceste 
icoane au fost recondiţionate, 
după mărturisirea părintelui 
Nistoran, prin donaţia unei 
nepoate a lui Orleanu din 
Sărdăneşti, care locuieşte 
actualmente în Bucureşti. 
Operaţia a fost foarte dificilă 
întrucât s-a lucrat pe bucăţi şi 
foarte costisitoare, dar ea trebuie 
aplicată întregii biserici şi 
mobilierului său. O icoană 
deosebită este cea a Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena ferecată în metal argintat. 

 
 

Sfânta Troiță(Duhul sfânt) 

 
 

Sf. Hristofor 

 
 

 Catapeteasma(detaliu) 



 În altar sunt zugrăviţi sfinţii Atanasie, Chiril, Ioan Gură de Aur, Vasile cel 
Mare, Nicolae, Spiridon, Grigore Decapolitul şi cei doi arhidiaconi: Ştefan şi 
Laurenţie. La proscomidiar scrisul abia se mai cunoaşte.  În biserică există  destul 
de puţine donaţii de dată recentă cum ar fi: o icoană a Maicii Domnului, donată de 
familia Picioruş de la 
Cătune, două covoare, 
donate de doamna Dorina 
Crăiniceanu din Crainici şi 
alte câteva obiecte dăruite 
de familiile Neamţu Petre 
şi Gheorghe Dobre. 

Am descoperit  
câteva  cărţi vechi pe care scrie direct cu litere de tipar Biserica Burnaz (Crainici), 
fapt care demonstrează că ele au fost tipărite la comandă specială, dându-ne 
certitudinea că au existat mai multe asemenea cărţi care au dispărut. Dintre 
celelalte cărţi vechi rămase menţionăm Penticostariul din anul 1889 pe care se 
află o însemnare a lui Constantin Bădescu, cântăreţ bisericesc şi o amintire 
datată:1919, maiu 11. Alte câteva însemnări, făcute în creion, sunt aproape şterse. 
Au mai rămas în schimb  câteva minee: Mineiul lunii martie, pe care se află o 
însemnare a cântăreţului bisericesc C. Giurescu. Acelaşi cântăreţ consemnează 
moartea preotului Ion Giurescu pe Mineiul lunii iulie: 

Anul 1935, iulie 3, a încetat din viaţă preotul Giurescu făcând seviciu ca 
preot paroh la această Sf  biserică de la anul 1877 şi până în anul 1928, scris pentru 
pomenire şi ţinere de minte, de mine fiul său, C. Giurescu, cântăreţ. 

 Mineiul lunii iunie are o însemnare din anul 1921 a lui C. Giurescu şi N. 
Popescu. Mineiul lunii iulie, tipărit în acelaşi an, are pe pagina a doua scris: 

Spre ţinere de minte am scris aicea în cartea aceasta în ziua de 9 martie 
1915 când s-a acoperit Sfânta Biserică cu tablă zincată în acest an spre amintire, 
C Giurescu. 

Pe Mineiul lunii octombrie din anul 1896 am descoperit textul: Am scris 
aicea azi, 2 octombrie 1910, în calitate de cântăreţ la această Sfântă Biserică şi am 
scris spre suvenire fiindcă mâna omului putrezeşte şi scrisul se pomeneşte. 
N.Popescu, pensionar, Crainici şi delegat al Sfatului. Pe acelaşi minei se află şi 
două însemnări în chirilică. Acelaşi cântăreţ lasă şi o însemnare din 1926 notând şi 
numele epitropilor bisericeşti de atunci: D.Dobre şi Gh.Jieanu. Pe Sfânta şi 
Dumnezeiasca Evanghelie, tipărită în anul 1888, preotul Ion Giurescu  a făcut o 
însemnare în anul 1895 cu următorul conţinut: 

Preotul I Giurescu, parohul acestei parohii, Crainici, născut la anul 1853 şi 
preoţitu la anul 1878 şi devenitu preot la 1894 la această parohie Crainici ,am scris 
în această Sf. Evanghelie pentru memorie. 

Paroh I Giurescu 1895, Martie 12 
 Iar pe pagina următoare se află  o însemnare a lui D. Popescu din anul 

1897. Alte însemnare interesantă este cea a lui Gr. Cleciu: Gr. Cleciu, cântăreţi 
titular al parohiei Bala de Sus cu şcoala de cântăreţi din Turnu Severin la anul 1897-
1898. Anumite însemnări prezintă interes prin conţinutul lor emoţional precum  cea  
de mai jos: 

 
 

Inscriptie chirilica - 1858 



În ziua de 23 februarie în săptămâna mare am înmormântatu nevasta lui 
Ion Oprişan, fata lui Vasile Scurtu în etate de ani 
30 care i-a rămas 5 copii mici şi eu cu cântăreţul 
parohiei Rudina am fost la înmormântarea lor cu 
preotu Şt. Sgândăr suplinitoru. Am scris ca să se 
ţină minte, căci mâna peste timp va putrezi şi 
însemnarea se voiu pomeni.  

1911, februarie 23. 
Pe o Evanghelie recentă, donată de 

Veronica  Muja Negreanu în anul 1970 se 
păstrează însemnarea acesteia care dovedeşte 
legătura unor oameni aflaţi departe cu locurile lor 
natale: 

În amintirea anilor copilăriei mele şi a 
legăturilor sincere şi dezinteresate cu părinţii mei care m-au născut şi m-au crescut 
în spiritul credinţei ortodoxe şi a prietenilor mei din parohia Crainici donez cu tot 
sufletul meu, cu toată dragostea şi credinţa mea, această Sfântă şi Dumnezeiască 
Evanghelie bisericii parohiale din satul Crainici cu hramul Intrarea în biserică a 
Maicii Domnului spre folosirea celor în drept de ea şi pentru sănătatea, norocul şi 
fericirea familiei mele:  

Ticu, Ticuţa şi Ada 
Veronica Negreanu, născută Muja, medic primar internist, strada Sucevei, 

nr.12, Tomis Nord, bl.V4, ap.48, et.I, Constanţa 
La această biserică au slujit mulţi preoţi, după cum a  remarcat părintele 

Nistoran, actualul paroh, amintindu-i pe: popa Vasile, Dină Crăciunescu, Ion 
Giurescu, Geană Constantin, Vrapcea Gheorghe. Dintr-o însemnare a cântăreţului 
Grigore Cleciu am aflat că la această parohie a lucrat şi preotul Mochie Teodorescu 
de la Ponoare, care a suplinit 4 ani: 

Anul una mie nouă sute cinci, mai 15, vreme frumoasă, dar cam multă 
ploaie. Am scris spre memorie, căci mâna putrezeşte, condeiul rugineşte, iar 
cuvântul însemnat rămâne-n veci neuitat. Preotul Mochie Theodorescu, parohul 
comunei Ponoarele, suplinitor aici de 4 ani în locul decedatului pr. Nicolae 
Nicolicescu. Gr. Cleciu cântăreţ, 1915. 

Biserica din Crainici a suferit multe reparaţii de-a lungul vremii, după cum 
sublinia şi N. Stoicescu în lucrarea sa: Crainici, jud Mehedinţi (casa Burnaz, 1765, 
dărâmată; M.bis. intrarea în biserică, 1818, construită de Const şi Ion Burnaz pe 
locul uneia mai vechi, zugrăvită în 1837 reparată 1914, 1932 şi 1968; păstrează 
fresca din 1837 cu interesante elemente populare).33 

Dintre preoţii care au slujit timp mai îndelungat în ultima perioadă  la această 
parohie se numără I. Giurescu, Gh.Vrapcea (1928-1973) şi I. Nistoran (1973-2006).   
De la acelaşi paroh, Ion Nistoran, am aflat că un brad secular a fost smuls de o 
furtună şi a căzut pe turla bisericii, în timpul părintelui Vrapcea. În anul1965 s-a 
refăcut acoperişul şi, biserica fiind monument istoric, a trebuit să fie acoperită cu 
şiţă de brad. Aceasta a fost înlocuită cu şindrilă de stejar în anul 1975, în timpul 
părintelui Nistoran Ion. Atunci a suferit biserica o ultimă reparaţie de amploare. Pe 
                                                 
33 N. Stoicescu, op. cit.,p.210.  

 
 

Icoană „ferecată” 



vremea comuniştilor, cu puţin timp înainte de Revoluţie, a existat  un  proiect de 
restaurare al ei, care n-a mai putut prinde viaţă și așa se întâmplă că biserica 
arămas aproape în stare de ruină. Acum e şi mai mare sărăcie şi o nevoie acută 
de bani. Cu toate acestea, o intervenţie cât mai urgentă  şi de mare amploare se 
impune la această biserică pentru a-i  consolida structura de rezistenţă  afectată  
de cutremur, de igrasie şi de mucegai. Lucrarea nu poate aştepta nici cea mai mică 
amânare pentru că biserica riște să se prăbușească la o nouă mișcare seismică și 
vom asista  neputincioşi la dărâmarea ei ca şi la aceea a culei  Burnaz pe care o 
evoca Nicolae Iorga la începutul secolului al XX-lea. 

Preotul Nistoran a lucrat aproape 40 de ani la această parohie după el a 
venit preotul Rață care administreaza numai biserica din Crainici. 

Cimitirul aflat în jurul bisericii este 
îngrădit şi destul de bine întreţinut de enoriaşi. 
O cruce veche de piatră, a preotului 
Crăciunescu se află foarte aproape de naos. În 
faţa bisericii, lângă clopotniţă,  se găseşte şi 
crucea părintelui Vrapcea. Cruci vechi am 
descoperit mai puţine pentru că majoritatea 
celor de lemn au fost înlocuite. 

 Printre cruci se ridică şi câte un brad şi 
atunci când moare vreun tânăr apare şi bradul 
pus la capul mortului, numit prăjină sau suliţă.  

Crucile de lemn putrezesc  la capul 
morţilor sau printre morminte. În spatele bisericii, chiar lângă zid, se află o cuce din 
piatră cu inscripţii şterse de vreme. 

 Doar biserica în odăjdiile ei albe veghează ca un paznic printre crucile albe 
şi alături de ea clopotniţa, cu acoperişul ruginit de tablă.Mormântul lui Nil 
Dorobanțu. 

Privită din drum biserica pare o adevărată minune dumnezeiască rătăcită 
aici, la poalele pădurii şi cu toate eforturile pe care trebuie să le facă societatea 
românească în veşnică 
tranziţie pentru 
restaurarea ei, e  strict 
necesar s-o readucem la 
strălucirea de odinioară. 

Ăn Crainici a 
exittat un cimitir mai 
vachi  care a fost în locul 
numit Mmaidan, aprope 
de cei trei  goruni. Nu 
departe se află și vechea 
biserică  din care n-a mai 
rămas decât clopotnița.  

 Bisericuța din 
Giureşti 

 

 
 

Cimitirul şi biserica din Crainici 

 

 
Loc pentru parastase 



Satul este menţionat încă din anul 1511 prin Boia din Giureşti, jurător al 
mănăstirii Tismana şi amintit în 
anul 1667. Prima bisericuţă de 
lemn este atestată documentar 
de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea: 

1779.nov.8. Se 
inaugurează biserica de lemn 
Sf.Voievozi construită de Nică 
Ivan şi Iancu Giurescu, biserica 
reconstruită în anul 1884.34  

În catagrafia de la 1845 
biserica  apare prezentată 
alături de cea din Iupca: 

27.Iupca, proprieta-tea 
d-lui pitar Tomiţă Iupceanu; 52; 
de lemn ; Sf. Nicolae; 1 preot: Gheorghe sin 
Stancu Ereu; 282; 1827; iunie 2; Intrarea în 
Biserică din satul Peşteana; slujitor; 1 cântăreţ: 
Dumitru sin Răducan Chiţimiea; 1 paracliser: Ioan 
sin popa Gheorghe. Mahalaoa Giureşti de Iupca 
(s.n.), proprietatea d. boer Dinu Giurescu, 
împreună cu ceilalţi megieşi; 50; de lemn; Sf. 
Voevozi; 1 preot: Dumitraşcu sin Ioan 17; 1843; 
mai 31, Sf. Voezozi din această mahala; slujitor; 1 
paracliser: Constantin sin popa Pătru Giurescu.35 

Este o bisericuţă mică din lemn aşezată în 
centrul satului Giureşti, cu hramul Sfinţii Voievozi. 
Pe lângă casele impunătoare ridicate în ultimul 
timp, biserica a rămas o construcţie pitică, 
ascunzându-şi parcă înfăţişarea modestă. Cum 
intri în curtea ei, pe partea dreaptă, se ridică 
clopotniţa închisă în partea de jos, servind drept 
magazie 
şi acoperită cu tablă. Biserica 
este scundă, cu o turlă din lemn şi 
acoperiş de tablă, pus peste stratul de 
şindrilă, având două ferestre  pe 
părţile naosului şi alte două 

ferestruici, una spre sud, mai 
mărişoară şi alta cât palma spre nord. 
Uşa este cea veche lucrată din bucăţi 
de scândură în formă de 
parchet la fel ca cea din Prejna. Pisania e scrisă la intrare deasupra uşii: 

                                                 
34 C.Bărbulescu-Vîrciorova,op.cit., vol.I, p.233. 
35 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845, p.829. 

 
 

Biserica din Giureşti, înainte de renovare 
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Această sfântă şi Dumnezeiască Biserică ce îşi are hramul Sf. Voievozi Arh. 
Mihail şi Gavril s-au făcut acum a 
doua oară la 1882 Noe, 21 în zilele… 
(rând şters) cu Binecuvântarea Sf. 
Arhiepiscop al Eparhii Rîmnicului şi 
Noului Severin D. D. Iosif şi s-au făcut 
cu cheltuiala şi stăruinţa D-lor Oprea, 
Giureasca, Ţăpârdea, Teodor 
Ţăpârdea, preotu I. Giurescu, Ioniţă 
Giurescu, George P Croitoru, George 
R Chiţimia, D. Nişulescu şi a tuturor 
lăcuitorilor ai cătunei Giureşti şi 
Chiţimii şi s-au zugrăvit acu la 1884 
de mine Simeon Ionescu din Tr 
Severin. 

În pridvor, pe părţile laterale, sunt două scene biblice refăcute în anul 1970 
de către Ion Gogan din Valea Mănăstirii care s-a 
semnat dedesubt. Din fericire am mai păstrat şi 
câteva fotografii făcute înainte de ultima 
intervenţie. Aici erau scenele: Intrarea Maicii 
Domnului în biserică şi Adormirea Maicii Domnului.  

La intrare pe pereţii laterali ai pronaosului 
sunt Sf.M. Marina şi Sf. M Ecaterina, Sf. Filofteia şi 
Sf. Varvara. Pe partea din faţă, deasupra intrării în 
naos sunt scenele biblice Ispitirea Evei şi Greşeala 
lui Adam, iar la mijloc sunt Împăraţii Constantin şi 
Elena. Pe bolta pronaosului lucrată din scândură 
este zugrăvită sub forma unui medalion Maica 
Domnului cu Pruncul în dreptul pântecului. Pe 
peretele din faţă sunt icoanele: Isus Hristos, Maica 
Domnului, Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Mihail, icoana 
hramului.   

În naos pe pereţii laterali sunt zugrăviţi 
sfinţii: Sf. T.Tiron, Sf. Gheorghe, Sf. Ioachim 

(dreapta) şi Sf. Pantelimon, 
Sf. Dimitrie şi Sf: Ana 
(stânga). Bolta pronaosului 
şi a naosului e făcută din 
scândură pe care 
zugrăveala s-a realizat sub 
forma unor icoane 
semicirculare în care se 
prezintă scene biblice şi la 
mijloc este Pantocratorul. 

Dintre aceste scene biblice menţionăm: Sf. Evanghelist Marco (sic), Cristos 

 
 

Maica Domnului cu Pruncul 

 
 

Catapeteasma 

 
 

Icoană Isus - 1884 



înaintea lui Pilat şi altele scene din Patimile Mântuitorului. Scenele sunt aproape 
similare cu cele de la biserica din satul Comăneşti.  

Catapeteasma este lucrată din lemn, cu două rânduri de icoane încadrate 
în ramă. Icoanele împărăteşti sunt bine realizate reprezen-tându-i pe Isus Hristos, 
Maica Domnului, Sf. Nicolae şi Sf. Mihail.  

Mântuitorului se impune prin acurateţea realizării, 
iar pe cartea pe care Mântuitorul o ţine în mână scrie: 
1884, decembrie 14, probabil data la care a fost realizată 
pictura.  Uşile împărăteşti sunt similare cu cele de la Bala 
de Sus ca manieră de execuţie, având-o pe Maica 
Domnului în stânga şi îngerul vestitor în dreapta, Pe 
cărţile bisericeşti sunt câteva însemnări interesante. Pe 
Mineiul lunii iulie scrie: 

Astăzi 3 iulie 1935 încetat din viaţă preotu I. 
Giurescu născut în 1855 iulie 13, preoţitu la anu 1877 
fiind preot paroh la parohia Crainici şi s-a înmormântat la 
biserica filială Sfinţii Voievozi din satul Giureşti, spre 
ţinere de minte. Cântăreţi C. Giurescu 1935 iulie 6.  

Pe acest minei, la sfârşit, se mai află o însemnare 
a cântăreţului bisericesc: Aceste mineie sunt luate de 
Janeta Balaban dând 19 poli de aur spre a se înmormânta la această biserică 
pentru care s-a aprobat cererea, spre ţinere de minte, am scris eu cântăreţi C. 
Giurescu, 1900, ianuarie 1. Janeta Balaban are într-adevăr crucea chiar în curtea 
bisericii şi acum din păcate s-a rupt . 

Pe Mineiul lunii august din acelaşi an este scris: 
Anul 1918, aprilie ,1 din război fiind în Moldova de 2 ani de zile, cântăreţi la 

această biserică, am scris spre ţinere de minte. Anulu 1918 din războiul Mondial, 
fiind în Moldova, spre ţinere de minte am scris aicea. Sergentu Const. Giurescu, 
cântăreţi, parohia Crainici. Pe un Triodiu din 1887 care poartă ştampila sf sinodic 
din anul1873 se poate citi: Preot I. Giurescu, paroh parohia Crainici de la anulu 
1894, iar preoţitu la anu 1878, martie 12 pe obrazu 
biserica Iupca cu hramu Sf. Nicolae şi născutu la 
anu 1853. Am scris aici pentru ţinere de minte I. 
Giurescu 1901. 

Clopotniţa se află la intrarea în curtea 
bisericii, pe dreapta. Are partea de jos din lemn şi 
serveşte drept magazie, iar partea de sus este 
deschisă. Ceva mai jos, aproape de biserică, se 
află mormântul preotului Giurescu. Acum la 
această bisericuță, prin grija părintelui CotoiXXXXX 
s-a făcut împrel,jmuirea bisericii,refăcându-se 
clopotnița chiar deasupra porții de la 
intrare.Cimitirul propriu-zis este aproape de 
şoseaua care intră în sat.Aici era o troiță ridicată de 
Nicolicioiu.Prin grija preotului și a sătenilor în locul ei a fost ridicată o capelă de 
toată frumusețea care ine locul unei biserici pentru că are și altar unde se pot face 
slujbe religioase.La construirea ei au contribuit toți sătenii cu bani, dar contribuția 

 
 

Cruce Pr. Ion Giurescu 

 
 

Clopotniţa 



cea mai importantă la zidirea și înălțarea ei  a fost a  domnului inginer  electronist 
Bădârcă și a soție sale, doamna Tamara..Și Primăria a contribuit cu sume 
importante. La tâmplîrie a lucrat Crișan Nicolae din Bala de Sus, iar pictura a fost 
realizață de domnul Nicolae Plăveț din Rudina și sponsorizată de domnul primar 
Valentin Mândruț Ohima. 

 
 

 
Capela Cătunelor Chițimii și Giurești 

 
 În comuna Bala mai există un cimitir, la Iupca, unde a fost şi o  biserică 

atestată în catalogul localităţilor din Mehedinţi în anul 1723. Între anii 1706 -1723 
apare numele lui popa Iupceanu de la Iupca. Mormântul acestei familii l-am 
identificat, familia Iupcenilor fiind o familie înstărită. Biserica din Iupca  făcea parte 
din parohia Crainici şi în anul 1900 era consemnată în anuar ca biserică din zid de 
la anul 1884.Tot acolo a existat şi o biserică anterioară construită din lemn: 



1763, 6 dec. Se inaugurează biserica de lemn construită de Costi, 
Dumitrache şi Matei Iupceanu.36 

 

 
Capela din cimitirul Iupca 

 
 Ultima construcţie s-a dărâmat în prima jumătate a secolului al XX-lea, 

după cum ne-a mărturisit părintele Nistoran. El ne-a spus că oamenii mai în vârstă 
au prins-o, dar că în prezent nu se mai 
cunoaşte bine nici locul. În cimitirul, rămas 
fără gard acum, am mai găsit doar 
clopotniţa de lemn prin care se urcă pe o 
scară direct la clopot pe care nu se află 
nici o însemnare. Spre surprinderea 
noastră, la coborâre, am descoperit aici, 
printre obiectele depozitate, masa 
altarului de la vechea biserică şi o cruce 
de metal care bănuim că a fost  chiar 
crucea bisericii dispărute între timp. După 
părintele Nistoran la Giurești s-au 
succedat o serie de preoți  în prezent  
funcționând un preot din Gorj  pe nume XXXXXIon Cotoi. 

                                                 
36 C.Bărbulescu Vîrciorova,,op.cit, vol.I, p.235. 

 
La maslu în biserica din Giurești 



Noua construcție din cimitirul satului, o capelă cochetă care s-a înnălțat într-
un timp scurt s-a înălțat în locul uneia mai mai vechi care era aproape dărâmată 
Această capelă a fost construită prin contribuția domnului inginer Bădârcă 
Constantin. Pictura  a fost sponsorizată de către domnul primar Valentin Mândruț 
Ohma. Părintele Cotoi care a venit în această parohie din județul Gorj s-a străduit  
să ridice o asemena  capelă și la iupca unde fusese pe vremuri o biserică 

 
Parohia din Dâlma 

 
Din această parohie fac parte bisericile din Dâlma şi Runcşor avându-l ca 

preot paroh pe părintele Diaconescu Luca, născut chiar în această localitate. 
 

 Biserica din Dâlma 
 

Sat aflat la depărtare de  peste 15 km. de Bala, Dâlma se află mai izolată 
de prefaceri şi de alte schimbări, rămânând într-un fel conservatoare. Este o 
localitate de tip risipit ale cărei rădăcini 
coboară până în epoca romană prin 
descoperirea arheologică menţionată în 
monumentala lucrare a lui D. Tudor,  
descoperire care demonstrează că aici a 
fost un cimitir roman: 

Dîlma. (Com Rudina): În locul 
„vârful popii” de pe dealul Vîlculeştilor, se 
găsesc urme de zidării, monede de la 
Gordian şi un cimitir roman. De aici s-a 
scos în anul 1883 o inscripţie funerară 
romană (CIL, III, 13729=14485), folosită 
câţiva ani ca bază pentru altarul bisericii şi 
apoi adusă (în 1892) de Tocilescu la M. N. 
A.37 

Această descoperire a fost făcută 
întâmplător de oamenii locului, dar 
valorificată aşa cum trebuie a avut câteva 
consecinţe benefice pentru localitate, 
după cum subliniază un om din partea 
locului, fostul revizor şcolar şi autorul 
unuia dintre dicţionarele de referinţă ale 
judeţului nostru pentru care a obţinut premiul Academiei, N.D.Spineanu : 

                                                 
37 Ibidem, p.226. 
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Ca loc istoric în această comună este dealul Vîlculeştilor, Vârful Popii, 
pentru că aici se află niste urme de ziduri vechi în pământ unde s-au găsit monede 
şi pietre cu inscripţiuni din care una a fost luată şi pusă în temelia bisericii din sat 
până în anul 1892, Aprilie, când pentru importanţa inscripţiei ce purta a fost ridicată 
de autorul acestui dicţionar în calitate de Revisor Şcolar, în baza adresei D-lui 
Director al Museului Naţional din Bucureşti şi trimisă Muzeului unde se conservă şi 
astăzi. De notat că această piatră cu inscripţiuni locuitorii n-au vrut s-o dea nici unei 
autorităţi ce au vrut s-o ridice mai înainte şi dacă au dat-o astăzi au făcut-o numai 
în dorinţa cea mare ce aveau de a li se deschide şcoală în comună pentru instruirea 
fiilor lor: aşa că numai după ce li s-a promis şcoala ce s-a şi deschis în toamna 
anului 1892 şi după ce li s-a oferit o sumă de bani pentru  repararea bisericii a putut 
fi ridicată această piatră. Credinţa locuitorilor este că în interiorul acestei pietre  a 
fost ascunse comori  mai ales că se bănuieşce că piciorul prestolului este făcut tot 
dintr-o piatră cu inscripţiune veche, luată tot din acel loc.38  

Atunci când am vizitat 
localitatea împreună cu domnul 
primar Constantin Chiţimia şi domnul 
viceprimar Valeriu Ohima care 
mergeau acolo într-o şedinţă de 
lucru, am văzut cum oamenii îşi 
vânturau grâul după metodele mai 
vechi, cu un trior manual, pentru că 
aici combinele ajung foarte greu, iar 
grâul se mai treieră şi acum cu calul, 
la arie. Locurile sunt sărace, dar 
oamenii se îndârjesc să le smulgă tot 
ce pot să le ofere. Biserica se află 
undeva mai jos de şcoală, lângă o 
casă de lemn, veche care pe vremuri 
era a cooperaţiei şi acum a rămas o ruină. Am apucat s-o fotografiem înainte de a 
fi dărâmată, deoarece primăria hotărâse acest lucru pentru a mai  folosi de la ea  
ţigla. Abia pe  urmă am sesizat însă, că biserica aflată  lângă această casă prezintă 
vizibile similitudini ca mod de construcţie, semn că bisericile fuseseră construite  
dintotdeauna după modelul căsuţelor de la ţară.  

În dicţionarul său, de care am amintit deja, C. Bărbulescu - Vârciorova 
menţionează o biserică ridicată în 
anul 1733.39 Că aici a existat o 
biserică mai veche se poate 
deduce şi din lucrarea lui 
N.Stoicescu: Dîlma, com. 
Rudina, jud. Gorj (bis de lemn 
Sf.Ilie,1833, reclădită1903). 40 În 
Anuarul de la 1900 biserica este consemnată ca fiind în reconstrucţie şi avându-l 
                                                 
38 N.D.Spineanu, Dicţionar geografic al judeţului Mehedinţi, Bucureşti, 1894, p.103. 
39 1733, iulie 20. Se inaugurează biserica de lemn construită de locuitori; C Bărbulescu Vârciorova, op cit. vol.I., 
p.168. 
40 N.Stoicescu, op. cit., p.176. 

 
 

Clădirea fostei cooperaţii din Dâlma 

 
 

Pisania 



ca preot pe Gh. Izverceanu, hirotonisit în anul 1884.  
Această construcţie existentă acum s-a ridicat  mult mai târziu. Ea are un 

pridvor deschis cu două arcade în părţile laterale şi turlă mică deasupra 
pronaosului. Pe faţadă este zugrăvit patronul, Sf. Proroc Ilie într-o ramă de lemn, 
acoperit cu o fâşie de tablă în partea de sus pentru a fi mai ferit de ploi. Uşa de la 
intrare este veche făcută din tăblii şi prinsă în balamale de metal asemenea porţilor 
de lemn de altădată. Pisania este scrisă chiar deasupra ei: 

Acest Sfânt locaş, cu ajutorul lui D-zeu şi 
Sf Treime s-a reclădit din temelie în anul 1903 pe 
locul celui vechi clădit în anul 1833… (urmează 
două rânduri şterse în care este vorba despre 
rege), fiind Episcop al Eparhiei Râmnicului Noului 
Severin P.S.D.D. Athanasie Mironescu, iar 
Protoereu al Judeţului Iconom D. Goliciu, stăruind 
preotul Gh. I. Isverceanu şi primarul Gh.P. 
Mănescu, cu ajutorul pioşilor creştini şi al 
enoriaşilor Dâlmeni. 

Pictată de Fr. Drabec Vaidingher, Pictor 
Diplomat, Tr. Severin, Str. Aurora, nr.9 (Piaţa de 
Fân). 

 În pridvor, pe dreapta, cu figură ştearsă şi 
aureolă în jurul capului, este zugrăvit Sf. Apostol 
Pavel, iar pe partea opusă mai bine conturat, cu 
aspectul unui bătrân cu barbă, ţinând în mâna 
stângă cartea şi cheile, Sf. Apostol Petru.  

În pronaos, la intrare se află scena biblică: Adormirea Maicii Domnului, iar 
pe părţile laterale sunt sfintele: Paraschiva, Ecaterina, Marina, Filofteia. 
Cuv.Paraschiva îmbrăcată într-un strai de culoare închisă  ţine în mâna dreaptă 
crucea şi are semnul crucii şi pe partea superioară a încălţămintei. În contrast cu 
aspectul ei tern apare Sf. Ecaterina  cu coroană pe cap şi aureolă deasupra, 
înveşmântată cu haină de culoare roşie, ţine în mâna stângă roata. Pe scena biblică 
Adormirea Maicii Domnului, în partea de jos, scrie numele pictorului. Sf. Marina   
care în majoritatea bisericilor apare ţinându-l în mână pe un drăcuşor, aici este 
zugrăvită într-o ipostază deosebită. Ea ţine în mâna stângă o torţă aprinsă, iar în 
dreapta crucea într-un fel aproape similar. Diferenţiată doar prin vestimentaţie este  
Sf. Filofteia, desculţă, cu barda lângă piciorul drept,  la care se vede o rană parcă 
sângerândă.  

Icoanele împărăteşti constituie o realizare deosebită: Mântuitorul cu cartea 
deschisă în mâna stângă şi cu dreapta ridicată, Maica Domnului ţinând în braţe 
Pruncul. Naosul este mai încăpător, cu câteva scaune şi bănci pe părţile laterale. 
Scaunul arhieresc este aproape unul obişnuit diferenţiindu-se doar prin faptul că 
poartă  semnul crucii.  

 
 

Sf. Petru 



Deasupra lui este Sf. Arhanghel Mihail cu sabia de foc în mână şi în 
continuare vin sfinţii: Sf. M. Eustatie Placida ţinând în mână o pictură pe care se 
află un cerb, Sf. Pantelimon care are în mâna stângă o cutie de lemn cu doctorii, 
Sf.M Gheorghe în postură de soldat cu scut şi cu suliţă şi Sf. Nicolae ţinând în mâna 
stângă crucea şi mătăniile. Pe cealaltă parte a naosului sunt zugrăviţi: Arhanghelul 
Gavril, Sf. M. Teodor Tiron şi Sf. M. Nestor în poziţie războincă, iar pe partea 
laterală, spre altar, Sf. Ana cu copilul în braţe. Pe bolta naosului este Pantocratorul 
înconjurat de două figuri de îngeri şi cei patru evanghelişti. Catapeteasma se 
impune prin trei rânduri de icoane bine lucrate şi icoanele împărăteşti: Sf. Ilie 
(icoana hramului) cu cuţitul într-o mână şi Isus Hristos,  Maica Domnului şi  Sf. 
Nicolae. 

La mijloc sunt uşile împărăteşti 
lucrate într-o manieră simplă ca şi 
catapeteasma, iar în  altar sunt zugrăviţi 
sfinţii canonici: Sf. Grigore, Sf, Vasile cel 
Mare, Ioan Teologul şi Arh. Ştefan 
şi Laurenţiu. La 
proscomidiar este  
scena biblică 
Închinarea 
Magilor, iar pe 
boltă Maica 
Domnului 
înconjurată de 
îngeri. În altar se 
află o cruce de 
lemn care are pe părţile laterale Soarele şi Luna.  

În Dâlma viaţa religioasă şi cea spirituală în 
general s-au desfăşurat în deplină normalitate din 
vechime. La 1845 era menţionată aici o biserică de 
lemn: 

Idem Mahalaoa Dîlma, megieşască; 31; de 
lemn; Sf. Ilie; 1 paracliser: Istrate Voicuţ Croitoru.41 

Aceeaşi viaţă a fost aici şi în secolul al XX-lea, aşa cum arată un document 
de la jumătatea lui, referitor la această localitate: 

Dâlma alcătuită din satele Dâlma cu 132 familii, 500 suflete; Runcşor cu 100 
familii, 430 suflete în total 232 familii şi 930 suflete. Biserica parohială cu hramul Sf 
proroc Ilie, din satul Dâlma a fost construită din lemn în 1903 şi este în stare bună 
şi nu-i asigurată. Biserica filială cu hramul Sf. Gheorghe a fost construită din lemn 
în anul 1884. Biserica este închisă cultului şi nu-i asigurată. Atât biserica parohială 
cât şi cea filială au fiecare câte un cimitir. Alte imobile nu mai au. Cor bisericesc nu 
este. Biblioteca parohială, înfiinţată în 1925 are 98 volume cu 45 cititori în 1940. 
Căminul cultural, înfiinţat în 1938 sub denumirea „Tudor Vladimirescu” are 
preşedinte pe paroh. Viaţa spirituală şi morală bună. Intelectuali ridicaţi din parohie: 
1 preot şi 3 învăţători. În ultimii 10 ani s-au colectat de la enoriaşi 20 000 lei în 
                                                 
41 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845,  p.818. 
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Adormirea Maicii Domnului 



vederea construcţiei din Runcşor, 22 000 lei de la Prefectura judeţului pentru 
acoperirea bisericii parohiale şi 25 000 lei pentru şcoala din Dâlma. Săracilor li s-
au împărţit în ultimii 10 ani 6000 lei. Cantina şcolară, înfiinţată în 1939 este 
susţinută de enoriaşi. Paroh Pr. Mihai Dobrescu, născut în 1905 în Dâlma, 
Mehedinţi, seminarist gr. II, hirotonit 1929. Cântăreţi: Gh. Isverceanu, născut 1889, 
numit 1920, şcoala de cântăreţi; C. Bejat, născut 1897, numit 1927, şcoala de 
cântăreţi.42 

Preoţii care au slujit această biserică au fost: Izverceanu Ilie, Dobrescu 
Mihail, Mărgeanu Cornel, Ciuca Dorian şi în prezent Diaconescu Luca. 

Cu toată vechimea bisericii aici nu am găsit cărţi demne de remarcat. Deşi 
locurile sunt sărace şi oamenii asemenea lor, părintele Diaconescu Luca se 
străduieşte să păstreze bisericuţa curată şi aranjată  pentru desfăşurarea în condiţii 
bune a serviciului religios. 

Cimitirul se află în afara satului, de 
la biserică la cca. 500 m. spre răsărit, pe 
locul numit Cosiacu, şi are mai multe cruci 
de lemn decât de piatră sau mozaic. 
Crucile din lemn sunt simple şi unele au 
două scânduri formând un „V”, aşezate 
simbolic cu vârful spre cer, sugerând 
direcţia înălţării sufletului celui îngropat. 
Crucile din piatră sau mozaic sunt puţine, 
ascunse de tufe de liliac şi lămâiţă, pe ele 
am citit câteva nume: Pîrvănescu Şt. 
Gheorghe şi soţia Elisabeta, Floaria 
Diaconescu,… 

 
 

 Biserica din Runcşoru 
 
 

După ce pleci din Bala de Jos şi urci dealul Rudinii trecând apoi  prin satul 
cu acelaşi nume, drumul de ţară o apucă spre dreapta, iar la stânga o ia cel care 
coboară spre Vidimireşti şi Ohaba. Drumul urcă 
treptat şi când ajunge mai sus, aproape  de 
culme,  în partea stângă se văd satele Studina 
şi Runcu, iar după ce străbaţe o pădurice de fag 
aproape că dă buzna în satul Runcşor. De aici  
se deschide o altă minunată panoramă a 
locurilor şi a munţilor până departe, spre Piatra 
Cloşanilor şi spre  ceilalţi munţi de dincolo de 
Cerna. Se spune că satul s-ar trage de la doi 
fraţi pe nume Cerbu Alb şi Cerbu Negru, ciobani 
care s-au stabilit aici făcându-şi bordeie, deşi e 

                                                 
42 AMO, p.479 
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Biserica din Runcșoru 

(acoperită cu șiță) 



atestat documentar  abia din anul 1819. Biserica este atestată din prima jumătate 
a sec al XIX-lea, aşa cum reiese din catagrafia din 1845: 29. Runcşoru, 
megieşască; 21; de lemn; Sf. Gheorghe.  

Idem mahalaoa Dîlma, megieşască; 31; de lemn; Sf. Ilie; 1 paracliser: Istrate 
Voicuţ Croiroru.43 

După ce treci de primele case, 
chiar la răscrucea în care   drumul o ia 
spre biserică, se află un monument al 
eroilor din 1877 şi 1916-1919,  care 
forma unui obelisc cu un vultur cu aripile 
deschise în vârf, pe care scrie: Ridicat 
cu stăruinţa comitetului de iniţiativă, 
1927. Alături un alt monument ridicat de 
curând (1994) pentru Veteranii de 
război din Runcşor, 1940-1941, sub 
forma unei plăci de marmură, pe care 
sunt notate următoarele nume: Cerbu D. 
Dumitru, Mărgelu P. Ilie, Raia C. 
Dumitru, Trulescu T. Ion, Vulcănescu I 
Petre, Vulcănescu Ilie, Pârvănescu P. Dumitru, Mazilu D. Ion, Boşomete Gh. 
Constantin, Crăciunescu P Constantin. 

Bisericuţa este puţin mai jos, la câteva sute de metri de monument, pe o 
ulicioară marcată de prezenţa clopotniţei, o bisericuţă mică,  înconjurată de crucile 
din cimitir. 

De remarcat este cazul singular întâlnit, la bisericile din Plaiul Cloşani, când 
clopotniţa nu se află în apropierea bisericii, amplasarea ei aici, pe drumul principal 
ce străbate satul, fiind justificată de semnalarea existenţei bisericii în apropiere, dar 
ascunsă vederii. 

Pridvorul este din lemn,  deschis, sprijinit pe 4 stâlpi. Construcţia are ferestre 
micuţe fiind tencuită şi vopsită în alb, fără zugrăveli interioare şi exterioare. Aceste 
câteva elemente ar pleda pentru o notă vizibilă de arhaicitate, după cum sublinia 
savantul şi istoricul N.Iorga: 

                                                 
43 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845, p.818. 
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Prima biserică a noastră a fost fără 
îndoială de lemn. Bisericile acestea nu erau 
zugrăvite nici înăuntru şi nici în afară.44 
Dacă adăugăm acestor elemente şi faptul 
că biserica are peretele dintre naos şi 
pronaos plin, iar clopotniţa nu se află 
integrată în cadrul bisericii propriu-zise am 
ajunge la concluzia că biserica este mai 
veche decât pare, mai cu seamă pentru că 
nici nu are o pisanie.  

În Anuarul pe 1900 ea este 
consemnată ca biserică de lemn cu hramul 
Sf. Gheorghe, construită în anul1834, mai 
veche decât cea din 
Dîlma, avându-l la 
1900 ca preot pe G. 
Izverceanu, cântăreţi 
pe Raia Cerbu şi Ilie P 
Mihuţescu, iar epitrop 
pe Gh. P Mănescu. 
Cel mai important 
cercetător al 
monumentelor feudale, N.Stoicescu menţionează 
aceeaşi dată în lucrarea sa: 

Runcşoru, com. Rudina, jud.Mehedinţi (bis de 
lemn Sf. Gheorghe,1834, refăcută 1859). 
Uşa bisericii este una obişnuită, dar nu pare a fi cea 
originală, dată fiind maniera de lucru. Cu toate că nu 
depăşeşte ca vechime secolul al XIX-lea biserica 
se impune ca o construcţie micuţă, sobră, specifică 
satelor noastre de munte şi valoarea ei deosebită este 
dată aşadar de prezenţa icoanelor zugrăvite pe 
lemn. În pridvor sunt: icoana Mântuitorului, Maica Domnului, Sf. Nicolae şi Sf. 
Paraschiva. Se poate observa că Sf. Cuvioasă Paraschiva nu aparţine aceluiaşi stil 
fiind o icoană mai târzie pe care scrie cu litere latine. Celelalte icoane sunt 
deosebite, similare într-un fel cu cele de la Costeşti şi Selişte, caracterizate în 
primul rând prin sobrietatea tonurilor şi a culorilor. Deosebite de acestea sunt 
câteva icoane din naos care se vede că sunt achiziţii mai noi, aşa cum este 
Înălţarea lui Isus sub care scrie numele Pandelie, Elena, Elisabeta, iar în partea de 
sus: Gh. Căpruşa, Maria Ion, Paraschiva, 1907. 

La fel se întâmplă şi cu icoana Sf. Împăraţi Constantin şi Elena pe care scrie: 
Această sfântă icoană s-au făcut cu cheltuiala d-lui Constantin Drăcea şi 

Dumitrana, lăcuitori din Bala de Sus. Am dăruit şi 4 pogoane pentru sfânta biserică 
din Runcşoru: Sava, Ana, Gheorghe, Ioana. Pogoanele s-au dat din proprietatea 
noastră. 
                                                 
44 N.Iorga, Ce este vechea noastră artă?, în BCMI, p.131. 
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Icoana Sf.Împăraţi 
C.tin şi Elena, 1884 



1884, august 7.  
Tot aici se află şi icoana care-l reprezintă pe Sf. Gheorghe cu suliţa în mână 

având o figură aproape feminizată, sub care se află scris: 
Această sf. icoană s-au făcut cu cheltuiala D-lui Gh. Mazilu şi soţia Anuţa 

din cătunu Runcşoru care au dăruit şi trei pogoane de pământ sf. biserici Runcşoru: 
Raia, Ana, Ion, Dorel, Ion,                         1884, August, 2. 

Cele două icoane sunt importante 
pentru donaţiile menţionate şi pot deţine 
valoarea unor documente de instanţă 
judecătorească, dovedind dreptul de 
proprietate asupra pământului.  

Mobilierul este sărăcuţ: strana, 
iconostasul, două sfeşnice mari, o măsuţă 
şi câteva băncuţe fără spătar şi un scaun 
similar cu cel pe care l-am văzut în biserica 
de la Selişte şi care pare a fi  ţinut locul de 
scaun arhieresc. Valoarea aparte a 
bisericii este dată de catapeteasmă, de 
uşile şi de icoanele împărăteşti. 

Catapeteasma cuprinde trei 
rânduri de icoane bine lucrate, despărţite printr-un motiv geometric format din linii 
care se întretaie şi alt motiv care prin alternanţă sugerează tricolorul, iar în partea 
de sus se află un alt motiv floral spiralat. Chiar lângă boltă este crucea cu 
Răstignirea Mântuitorului, având alături două molene cu chipuri feminine şi  în 
părţile laterale Soarele şi Luna. 

Acestea au chipuri omeneşti fiind înconjurate de trei cercuri şi de raze. 
Icoanele împărăteşti sunt cu totul deosebite. Mântuitorul şi Maica Domnului stau pe 
câte un jilţ şi sunt zugrăviţi în culori sobre, cu straie aurii şi coroană pe cap. Maica 
Domnului este bine individualizată prin straiul auriu şi ţinuta împărătească. Pe colţ 
se află icoana Arhanghelul Mihail cu sabia ridicată şi pe partea laterală Sf. Mucenic 
Gheorghe (icoana hramului bisericii). 

În altar  domină masa din lemn de stejar cu piciorul în formă se cupă, cu 
crucea de lemn. Pe perete este prins sfântul antimis şi se află o placă de marmură 
cu donatorii clopotului: Acest clopot a fost donat în memoria părinţilor noştri 
Dragomir, Mihai şi Elisabeta, familia Rădulescu Gelu şi Lucia cu concursul familiei 
Băluţescu Nicolae. 

 
 

Detaliu – spatele bisericii 



Cimitirul se află în partea de sud-
vest a bisericii şi are majoritatea crucilor 
de piatră. Am identificat cu uşurinţă una 
dintre crucile familiei Cerbu, care ne 
sugerează o istorie tristă, una dintre 
familiile întemeietoare ale satului.  La 
Runcșoru bisericuța din cimitir a rămas  
ca un martor al altor vremuri și de aceea 
oamenii s-au hotărât să ridice un edificiu 
nou. Umai că acest lucru era greu depus 
în aplicare din lipsa fondurilor 

 
 
 
 
 
 
 
Biserica nouă din Runcșor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Noua Biserică  din Runcșor este construită din cărămidă, pe fundație de 

beton, acoperită cu tablă și dotată cu turlă deasupra pridvorului, deși clopotul este 
montat în partea stângă la intrare. Donatorii terenului  au fost Constantin și Angela 
Mărgeanu  și Constantin și Alexandrina Cerbulescu. Piatra de temelie s-a pus în 
mai 2006, când a slujit părintele Nicodim cu un sobor de preoți. Piatra a adus-o 
Popescu Dănică, zidul l-au făcut Vrăteanu Dumitru și Trușcă Sabin. Parintele paroh 
Diaconescu mi-a spus că fiundația au săpat-o și au turnat-o preoții. Parinelle 
episcop nicodim i-a adunat pe toti, în jur de o sută de preoți și într-o zi au terminat 
șanțurile și au turnat fundația:Acesta a fost începutul care mi-a dat un elan 
dumnezeiesc, căci părintele episcop a lucrat înpreună cu noi. M-a ajutat și Consiliul 
județean și primarii Constantin Chițimia, Ciută Vasile, Valentin Ohima.La cupolă m-
a ajutat domnul Nicu Ploscaru cu meșterii lui care au lucrat cofragul  și fierul. Tabla 
a pus-o Giugiuc Constantin din Ohaba. Giurgiuvelele le-a donat Mărgeanu Victor 
iar ușile e la intrare Aurel Popescu dar greul a căzut pe Constantin 
CerbulescuXXXXXXXXXx 

Cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, în anul 2014, s-au demarat 
lucrările de pictură, cu pictorul Vâlcu Nicolae, din localitatea Pitești. 

 Analizând perioada scurtă de la demararea lucrărilor de construire până la 
începerea lucrărilor de pictură, comparate cu populația scăzută și puterea 
financiară precară a satului, constatăm o credință vie și lucrătoare a creștinilor 
ortodocși, ai acestor meleaguri. 
 
 

FOTOXXXXX 

 
 

Cimitirul – cruce C.tin Cerbu de 21 ani şi  
fratele Ion Cerbu de 19 ani, dec.2 XI 1947 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Parohia Rudina 

 
Cuprinde bisericile din Rudina şi Vidimireşti, sate vechi, cu tradiţie culturală 

şi religioasă. Ne-a surprins faptul că în lucrarea sa despre biserici N.Stoicescu 
menţionează de la început biserica din Rudina cu numele de mânăstire: 

Mânăstirea Rudina, fostă în judeţul Mehedinţi (începutul sec al XVII-lea, 
Sf.Nicolae, altă bis. de la sfârşitul sec al XVII-lea şi bis. Sf.Nicolae 
Vladimireşti.1806, reparată1894).45 

Menţiunea unei mânăstiri în acest sat se bazează pe un document din 20 
mai 1610 prin care se întăreşte mânăstirii Rudina ocine la Rudina şi Vladimireşti.46 

                                                 
45 N. Stoicescu, op. cit.,  p.554 
46 Documente, 17, vol. I, p. 469-470. 



Tot în secolul al XVII-lea, în 2 aprilie 1699 este menţionat un document prin 
care Preda Duncea dă popii Gheorghe din Rudina ocină să aibă a-şi face biserică 
şi casă.47 

În catagrafia de la 1845 biserica e prezentată astfel: 
28. Rudina, megieşască; 81; de lemn; Sf. Nicolae; 2 preoţi: Ioan sin popa 

Stoica; 275; 1811; ghenarie 8; pă această biserică; slujitor; Gheorghe sin popa 
Ioan; 276; 1833; iunie 7; idem; idem; 1 cântăreţ: Badea sin Ioan Gozob; 1 
paracliser: Gheorghe Godescu.48 

În Anuarul pe anul 1900 la parohia Rudina este menţionată o biserică de 
lemn construită în anul 1800 cu hramul Sf. Nicolae şi la Vidimireşti o biserică din 
anul 1853, cu acelaşi hram. Ca preot este parohul V. Drăgănescu, cântăreţ I. C. 
Iacobescu şi I. C. Totir, iar epitropi C. Bonescu şi Gh. Cerbulescu, iar în anuarul din 
1941 se face menţiunea directă la biserica actuală: 

Biserica parohială Sf. Nicolae din Rudina, construită din zid, sfinţită în 1915. 
Stare generală foarte bună. Asigurată. Biserica are şi un cimitir. Tot de biserica din 
Rudina se serveşte şi satul Bereşti. Biserica filială din satul Vidimireşti, construită 
din lemn, în 1905, în locul celei vechi. Are un cimitir lângă biserică.49 

 
 

 Biserica din Rudina 
 

La Rudina se ajunge trecând pe şoseaua care duce spre staţiunea balneo-
climaterică Bala. De aici drumul urcă  până în Dealul Bereştilor sau Culmea Rudinii 
de unde se se vede biserica la care vin enoriaşii din cele trei cătune: Bereşti, Gozobi 
şi Plăveţi care compun satul. N.D Spineanu în dicţionarul său menţionează urmele 
unui cimitir: 

În dealul Stăicului este un mic platou care poartă numele de morminţi şi pe 
care locuitorii îl cultivă. Despre acestea se povesteşce că ar fi nişce morminte 
ungureşti.50  

                                                 
47 Arh. St. Bucureşti, ms. 1234, f. 465. 
48 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845, p.818. 
49 Vieaţa  bisericească în Oltenia, p.540-541. 
50 N.D.Spineanu,op.cit, p.249. 



Accesul la biserică se face din drumul principal printr-o alee pe care  mergi 
cam vreo 50 de m până la poarta bisericii. 
Hramul bisericii este tot Sf. Nicolae ca şi la 
Bala de jos şi Bala de Sus. Curtea este 
îngrijită, închisă cu plăci de beton şi cu porţi 
metalice. O alee pietruită  mărginită de 
bănci duce până la treptele bisericii. Pe 
partea stângă a acestei alei se află o troiţă 
de lemn ridicată în anul 2004, spre 
pomenirea ctitorilor şi a preoţilor slujitori ai 
acestei sfinte biserici. Se vede că atât 
curtea cât şi biserica au suferit o renovare 
recentă pentru că arată foarte frumos. 
Treptele care duc la pridvor sunt placate cu 
gresie, iar pridvorul este închis pentru a 
proteja pictura. Faţada este zveltă cu turla 
ridicându-se deasupra pronaosului. Pe 
fronton într-o nişă dreptunghiulară e 
zugrăvit Sf. Ierarh Nicolae, iar pe părţile 
laterale sunt cei doi apostoli: Sf.Petru şi 
Pavel. Sub portret este scrisă deviza: 
Nimic fără Dumnezeu, traducere a 
dictonului latin: Nihil sine Deo. Alături sunt 
zugrăviţi Sf. Prooroc Ioan, cei doi arhangheli şi cei patru evanghelişti sub forma 
unor medalioane. Chiar sub nivelul acoperişului sunt câteva linii care formează un 
degradeu şi o funie a cărei împletire sub forma unui nod se realizează chiar pe 
faţada bisericii, sub turlă.  

În pridvor sunt zugrăviţi Sf. Apostoli, iar pe tavan Dumnezeu Tatăl şi Sf. 
Prooroc Ilie cu căruţa trasă de cai. În partea stângă e scara care duce la clopotniţă, 
iar deasupra uşii, într-un chenar cu semnul crucii, e scrisă pisania:  

Cu vrerea Tatălui, cu conlucrarea Fiului şi desăvârşirea Sf. Duh ziditu-sa din 
temelie această sfântă dumnezeiască biserică şi s-a înfrumuseţat zugrăveală şi 
alte odoare prin 
bunăvoinţa şi cu 
cheltuiala credincioşilor 
creştini şi a obştei din 
satul Rudina ajutaţi şi 
de alţi creştini din satele 
vecine şi s-a sfinţit 
biserica de Pre Sfinţitul 
Episcop al Râmnicului 
şi Noului Severin D. D. Sofronie, în anul 1914.  

Pictor, Gh. Bărbulescu, Tismana. 
Pronaosul aproape face corp comun cu naosul. Nu are nici o menţiune 

despre ctitori şi nici un portret al acestora pe pereţii de la intrare. Doar în partea de 
sus, la cafas, de unde se cântă prohodul în noaptea de Paşti, sunt trei portrete 
înrămate ale principalilor donatori care s-au ocupat de ridicarea bisericii. Tabloul 

 
 

Biserica din Rudina 

 
 

Ctitorii: C. Bănescu, Ion I. Popescu şi Ana I. Popescu 



din stânga îl înfăţişează pe învăţătorul C.tin Bănescu, ctitor al acestui sfânt locaş şi 
al şcoalei din acest sat – aşa cum reiese din textul scris pe spatele tabloului. 
Celelalte două tablouri înfăţişează pe Ion I. Popescu şi respectiv Ana I. Popescu, 
care au înscris sub fotografii acelaşi text: Donator (Donatoarea), locul Sfântului 
locaş al Bisericii  Rudina.1932/1933.Așadar învățătorul  Bănescu și cei doi membriii 
ai familiei Popescu  au fost donatorii terenului. Și alături de ei a fost preotul 
Sgândăr, una dintre cele mai importante personalități ale zonei. Preotul scotea 
împreună  cu învățătorii din zonă o„ foaie independentă de ănfrățire a preoților cu 
învățătorii, de  educație  cetățenească și critică socială”, numită „Strigătul vremii ”  

Din arcadele pronaosului se desprinde un candelabru mic. Despărţirea de 
pronaos se realizează sub forma unei arcade la baza 
căreia sunt icoanele mari cu suport de lemn, aşa cum 
am remarcat şi la biserica din Balta. Ele poartă 
deasupra semnul crucii şi au câte o candelă.  Pe 
coloanele de la intrarea în naos mai sunt zugrăviţi Sf. 
M. Ladian şi Sf. Chiril.  

 În naos se află scaunul arhieresc masiv cu un 
spătar în relief pe care se află două simboluri: crucea 
şi cheia. De jur împrejur sunt câte 12 scaune şi 3 
ferestre de fiecare parte între care sunt zugrăviţi 
Sf.Trifon, ţinând în mână crucea şi în cealaltă un 
ciorchine de struguri şi Sf. Dimitrie cu crucea într-o 
mână şi în cealaltă cu suliţa şi scutul. Pe arcada care 
desparte naosul de altar sunt zugrăviţi Sf Ioachim şi 
Sf. Ana. Obiectele de mobilier sunt cele specifice ritualului bisericesc: 2 mese, 2 
scaune, 2 iconostase, 2 strane şi 4 sfeşnice: două mari şi două mici Pe unul dintre 
iconostase este prinsă icoana Maicii Domnului, iar pe celălalt se află aceeaşi icoană 
învelită într-un metal argintat. Pe boltă domină Pantocratorul şi evangheliştii.  

Catapeteasma este 
lucrată din lemn şi zugrăvită în 
culori ceva mai deschise, 
similare într-un fel cu cele de la 
Balta, fapt care dă bisericii un 
aspect plăcut şi primitor. Icoanele 
împărăteşti sunt: Sf Nicolae, 
Isus, Maica Domnului, Sf. Petru 
şi Pavel, Sf. Ioan Botezătorul şi 
Împăraţii Constantin şi Elena. 
Între ele se află şi icoanele Sf 
Arhangheli Mihail şi Gavril făcute 
direct pe uşile diaconeşti. Aceste 
icoane sunt noi şi nu prezintă o 
valoare deosebită, după cum se poate observa chiar din icoana care reprezintă 
hramul bisericii. Cu mult mai valoroase sunt icoanele vechi pe care le-am 
descoperit în cafas. Unele dintre ele se vede că au fost  la  vreo troiţă pentru că 
sunt prea spălate de ploi şi de vânturi. Aşa sunt icoanele: Maica Domnului, Sf. 
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Nicolae şi Isus Hristos pe spatele cărora scrie: Aceasta icoană s-au făcutu cu 
cheltuiala D-lor Vasile Rădulescu şi soţia sa Roxandra, 1887, ianuarie 19.  

Tot aici se află câteva icoane mai vechi, cu numele sfinţilor scris în chirilică, 
fără precizarea anului picturii sau a autorului, vechimea acestora fiind o dovadă că 
au fost la vechea biserică. Aceste icoane înfăţişează pe: Maica Domnului, Sf. 
Paraschiva cu Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe cu Sf. Dimitrie, Isus, Sf. Nicolae (identificat 
după înfăţişarea bonomă) şi două icoane mai întunecate, fără inscripţii, care 
înfăţişează pe Sf. Ioan (identificat prin faptul că îşi ţine propriul cap într-o mână) şi 
cealaltă icoană înfăţişează, într-o formă mai stilizată, pe arhanghelii Mihail şi Gavril. 

În altar domină sfânta masă şi pe pereţi, de jur împrejur, sunt zugrăviţi sfinţii 
canonici. De-a lungul vremii enoriaşii satului s-au îngrijit tot timpul de biserică atât 
prin reparaţii cât şi prin donaţii. S-au făcut lucrări de 
modernizare a bisericii în perioada imediat următoare 
celui de-al doilea război mondial când satul beneficia de 
statutul de comună, dar şi după Revoluţia din 1989. O 
parte a acestor lucrări au fost consemnate pe filele unei 
evanghelii, alături de alte donaţii importante făcute 
pentru biserică:  

În ziua de 11 iulie 1954 s-a aşezat pentru sfânta 
slujire noul altar cu data de sfinţire 5 aprilie 1953 de I.P.S. 
Firmilian, mitropolitul Craiovei şi de preotul Ştefan 
Cotorman. Au contribuit la plata lui 23 de cetăţeni: 
Scurtu, Pârvulescu, Pană, Brânzan, Plăveţi, Zgândăr, 
Zarafu, Totir, Lătoroşanu, Pupăză, Roată. S-a făcut şi 
una masă mică din aceleaşi surse. În 8 aprilie 1956 din 
materialele rămase de la biserica din cimitir s-a construit 
o troiţă pe locul vechii biserici. Au lucrat în mod voluntar: N. Popescu, Nicu Plăveţi, 
Ion Dragotă, Ion Nodiţ, Gh. Scurtu, Sabin Murdeală, Stanciu Giurea, Ion Suflea. S-
a adunat suma de 6 035 lei în anul 1955-1956 şi din această sumă cu 400 lei s-a 
plătit 1 000 kg. tablă galvanizată pentru acoperişul bisericii, iar 2 035 lei s-au depus 
la CEC. 

În 1959 Elisabeta Prundeanu a donat bisericii un 
epitaf şi un rând de odăjdii bisericeşti. În 1970 Mihai şi 
Eufrosina Plăveţi domiciliaţi în Câmpina au donat 
bisericii un rând de veşminte. În 1982 octombrie s-a 
vopsit tabla de pe biserică şi s-a împrejmuit cimitirul. În 
1984 Covlea I. Elena a cumpărat pentru biserică un 
epitrahir şi o cădelniţă. În 1993 s-a început acoperirea 
bisericii cu tablă de aluminiu şi s-a terminat primăvara. 
La 16 ianuarie 1999 Lătoroşanu Grigore a donat bisericii 
un potir de porţelan. La 26 octombrie 2003 Costin 
Cerbulescu a donat o cădelniţă din Grecia şi 2 sfeşnice 
de alamă. 

Putem sesiza faptul că în aceste note se face 
referire la o biserică de lemn care exista în cimitir şi în 
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locul căreia s-a ridicat o troiţă. Aşa cum am 
subliniat, recent biserica a suferit o importantă 
renovare fiind  restaurată pictura, pangarul şi 
construit gardul,  aleea, troiţa, o sobă de 
teracotă și un iconostas   prin donaţia lui 
Costin Cerbulescu, care se trage din acest 
sat. După terminarea acestor lucrări biserica 
parcă s-a îmbrăcat în haine noi, de sărbătoare 
şi a fost resfinţită pe data de 10 octombrie 
2004 cu participarea unui sobor de preoţi în 
frunte cu I.P.S. Nicodim şi a unui mare număr 
de credincioşi din satele vecine. La biserică s-
a succedat un număr mare de preoţi a căror listă n-am putut-o stabili din lipsa 
documentelor. Printre primii trebuie considerat popa Iancu, aşa cum se poate 
desprinde dintr-un document: 1838 (decembrie 28). Jalbă. Popa Iancu şi moşnenii 
Gozobi din Rudina se plâng domnului Ţării Româneşti împotriva moşnenilor Croitori 
care le cotropiseră o parte din moşie, ei neputându-şi dovedi stăpânirea căci 
pierduseră cărţile moşiei.51 În Catagrafia din 1845 sunt menţionaţi doi preoţi care 
la rândul lor sunt copii de preot: Ion sin popa Stoica şi Gheorghe sin popa Ioan. 
Ultimul preot pe nume Gheorghe s-ar putea să fie cel care  a avut şi calitatea de 
primar a comunei, stârnind admiraţia scriitorului Ion Ionescu de la Brad prin spiritul 
gospodăresc.  Înainte de anul 1868 când a făcut călătoria de documentare, 
scriitorul remarca frumuseţea şi buna organizare a gospodăriei de tip ţărănesc a 
acestui preot care avea 12 boi, 4 vaci cu lapte, 2 cai de trăsură, 1 de călărie şi 200 
de capre.52 

Un asemenea preot constituie un adevărat 
model pentru că el are casa mereu deschisă atât 
străinului, cât şi omului sărac ori văduvei şi de 
aceea scriitorul concluziona: 

                                                 
51 N. Chipurici, op.cit., p.207. 
52 În cassa este unu salonu mare, de o parte şi alta doue camere. La ferestrele salonului sunt flori şi fară în grădină, 
sub ferestrele cassei flori. La intrarea salonului sunt puşi leandri mari ca nişte copaci. În salonu sunt doue paturi, 
unulu la unu perete şi al douilea la altulu, cu covoare la pereţi, cu saltele pre paturi învălite şi ele cu covoare foarte 
frumoase. Între paturi este o massa coperita cu unu covoru greu de o lucrare aleasă. De la un patulu până la altulu 
se întinde  unu covoru de 5 stânjeni de lungu şi duoi de latu. Totulu în cassa, în curte, în grădina este de o curăţenie 
care uimeşce şi încântă pe străinulu care nu se aşcepta a găsi în munţi aceste fapte. I. Ionescu de la Brad, op.cit., 
p.418. 
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Pentru aceste virtuţi concetăţenii l-au onoratu încingându-l cu brâul tricolor 
al ţerei. Puterea în mâna preotului este binefăcătoare, răcoritoare şi dătătoare de 
virtuţi ca roua dimineţii.53, conchide cercetătorul.. Cântăreţul bisericii ne-a spus că, 
printre alţii, aici au slujit preoţii: Sgândăr din Brebina, Mereuţă din Gărdăneasa şi 
Semenescu din Ohaba şi mulţi suplinitori. Cărţi foarte vechi nu am găsit  cu tot 
numărul mare (400) de volume indicat în perioada interbelică. Dintre ele  
menţionăm un Triod din 1891, Carte de cântări bisericeşti, Octoihul mare, fără 
an, Utrenier, Mineie  tipărite 1908-1910, un Liturghier pe care este scris numele 
preotului Semenescu suplinitor la această parohie. Majoritatea însemnărilor sunt 
de dată recentă. Ne-a surprins tocmai lipsa cărţilor vechi, cu toate că aici a existat 
una dintre cele mai vechi biblioteci din zonă.54 Ne surprinde faptul că la biserică 
biblioteca parohială este foarte săracă, deşi în perioada interbelică erau menţionate 
400 de volume: Biblioteca parohială are 400 volume şi circa 100 cititori anual, cămin 
cultural înfiinţat în 1939 şi o societate culturală „Vestirea”, persoană morală şi 
juridică cu o bibliotecă de peste 1000 volume şi broşuri înfiinţată de învăţători, preot 
şi tineretul cult plecat din sat, ajută la luminarea poporului. Nu este nici un sectant. 
Intelectuali ridicaţi din parohie: 6 învăţători, un profesor secundar, un profesor 
universitar, 1 avocat, 2 magistraţi, 2 ofiţeri, 1 inginer, 3 funcţionari superiori. S-au 
colectat 25 000 lei pentru repararea 
acoperişului bisericilor, 20 000 lei pentru 
acoperirea şcoalei primare din Rudina. 
Sumele au fost date astfel: d-l Iuliu 
Predescu, fost prefect al judeţului   30 
000 lei, preotul paroh 10 000 lei şi 5 000 
lei de la enoriaşi. Este cantină şcolară, 
înfiinţată în 1939, dă ceaiu dimineaţa la 
toţi elevii, precum şi un dispensar 
medical. Paroh, pr. Şt. Sgândăr, născut 
1883 în comuna Baia de Aramă, 
Mehedinţi, seminarist gr. II, hirotonit 
1907. Cântăreţi: Stanciu Giurea născut 
1885, numit 1906, şcoala de cântăreţi; C. V. Totir născut 1903, numit 1936, şcoala 
de cântăreţi.55 Interesantă ni s-a părut cea referitoare la reparaţia bisericii: Pe data 
de15 oct. 1958 s-au început lucrările de acoperire a bisericii parohiale cu tablă. Pe 
data de 5 decembrie s-au terminat lucrările de acoperire precum şi a clopotniţei şi 
a capelei din cimitir. Dacă  toate lucrările importante ar fi consemnate într-un jurnal 
anume şi bine păstrate într-o arhivă care ar trebui să existe în mod obligatoriu la 

                                                 
53 Idem, p.419. 
54 În  perioada 1890-1900 au mai fost înfiinţate în Mehedinţi încă 31 asemenea biblioteci, cele mai vechi fiind 
organizate la Lupşa de Sus (1890), Şovarna de jos (1893, Rudina (1894), Vânju Mare (1894), Izverna (1898); P. 
Ciobanu, M.Măneanu, Din începuturile vieţii cultural- artistice mehedinţene, în Mehedinţi istorie şi cultură I, 
Drobeta Turnu –Severin, 1978, p.282. 
55 Vieaţa bisericească în Oltenia, p. 541. 
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fiecare biserică şi nu acasă la preot, atunci ar exista o mai mare transparenţă şi 
orice istoric al bisericii respective ar fi mult mai uşor de întocmit.  

Biserica are două clopote şi o toacă din lemn, aflate în turla bisericii care 
are  şi rolul de clopotniţă. Pe unul din clopote este inscripţionat numele bisericii din 
comuna Rudina, hramu Sf. Nicolae, în 
amintirea locuitorilor care au contribuit. 
Făcut în anul 1890. Clopotele sunt bine 
întreţinute, cu lagărele bine unse, fapt 
subliniat cu multă mândrie de nea 
Grigore Lătoroşanu, epitropul bisericii, 
căruia îi adresăm mulţumirile noastre, 
pentru că a avut bunăvoinţa să ne fie 
îndrumător atât la această biserică cât 
şi  la cea din  satul vecin, Vidimireşti. 

În curtea bisericii, în partea 
stângă lângă gard, se află câteva cruci 
şi o boltă. O cruce, singură, cu fotografii 
are înscrise numele ctitorilor Ion şi Ana I. 
Popescu. Alte trei cruci, mai în spate, 
aliniate, sunt ale înv. C.tin Bănescu, pr. 
Şt. Sgândăr şi prof. Iulian Marinescu.  

 
.Învățătorul Bănescu constata 

slăbirea sentimentului religios: 
„ Ar trebui ca țara să aibă grijă și 

de partea morală a fiilor ei. Astfel  
pierzând religia(credință), se pierde și 
țara”. Preotul cu cele mai convingătoare 
rezultate din perioada interbelică a fost preotul Ștefan Sgîndăr care a fost ctitorul 
bisericii și autorul foii„ Strigătul vremii” mai sus menționată. După el au  continuat 
această activitate în parohieO întoarcere spre credință după rătăcirile din perioada 
comunistă era cu siguranță binevenită și aș putea spune că acest lucru s-a realizat 
la începutul mileniului trei. După  Ștefan Sgândăr au mai slujit în biserica din Rudina 
următorii preoți: Gheorghe Zavadovschi,Ștefan Cotoman,Sergiu Mirăuț, Ion 
Semenescu, Dorian Ciucă,Ion Viorel Văcariu,Dan Cosmin Bobic,Marius Ionuț 
Pălărie. 

INTERNETXXXXXX 
 
Această revenire la credință s-a petrecutîn parohia la Rudina prin repararea 

bisericii și construirea unei capele în cimitir. În ambele situații un rol esențial l-a avut 
un fiu al satului care nu a făcut neaparat un gest de mândrie 
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Vidimireştiul este un sătuc aflat la câţiva 
kilometri de Rudina pe drumul care merge pe 
lângă firul apei ieşind la Ohaba. Satul este vechi 

şi marcat în documente şi cu 
numele Vladimireşti, biserica 
fiind menţionată încă din anul 
1730.56 Într-un document din 
anul 1837 este amintit popa 
Trăilă din acest sat care se 
judeca cu Gheorghe şi Grigore Ghebaur pentru câteva părţi de moşie din satul 
Iupca.57 

În anul 1845 la Vidimireşti exista un preot care la rândul său este fiul unui 
alt preot: Gheorghe sin popa Ioan, fapt care demonstrează că aici  a fost cu mulţi 
ani înainte o biserică: 31. Vidimireşti, megie-şască; 35; de lemn; Sf. Nicolae; 1 
preot: Gheorghe sin popa Nicolae; 2; 1841; aprilie 14; Sf. Nicolae din acest sat; 
slujitor; 1 cântăreţ: Nicolae Siminescu; 1 paracliser: Vintilă sin popa Negoiţă.58  

Cum vii din Rudina, după ce ai intrat în sat te abaţi puţin la stânga şi, abia 
după ce ai trecut puntea peste firul apei zăreşti bisericuţa aflată în centrul satului, 
în apropierea şcolii, pe un pinten de deal .  

La intrare te întâmpină clopotniţa ve-che de lemn acoperită de iederă în care 
se găseşte clopotul mai nou pe care scrie că a fost cumpărat în anul 1930 prin 
stăruinţa enoriaşilor şi a pr. Şt. Sgândăr, de la fabrica Nicolae Ionescu.  

Clopotul este prins într-un jug metalic, iar clopotniţa este o construcţie tipică, 
făcută numai din lemn, în partea de sus având doar două deschideri sub forma unor 
ferestre, iar jos o magazie pentru depozitarea unor obiecte. Lucrată din lemn de 
stejar, clopotniţa credem că datează din acelaşi timp cu biserica.  Bisericuţa  are 
acoperişul de tablă vopsit pentru a nu rugini. Tabla este pusă peste un strat de 
şindrilă, fapt care dovedeşte că acesta a fost acoperişul iniţial.  

                                                 
56 1730 dec.6. Se inaugurează biserica de lemn Sf.Nicolae,construită de Nicolae, fiul lui 
Pârvan Totir, Costi, fiul lui Frâncu, Pau, fiul lui Tudor, Barbu, fiul lui Dumitraşcu,  
C. Bărbulescu-Vîrciorova, op. cit., vol.II, p.621. 
57 N. Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene, p.197. 
58 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845, p.829–830. 
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Pridvorul este deschis, susţinut pe stâlpi din lemn de stejar îmbrăcaţi acum 
în scândură. Stâlpii au fost sculptaţi, 
după cum am putut observa privind cu 
atenţie în partea de jos a unuia dintre 
ei unde scândura începuse să se 
îndepărteze de lemn. La intrare au fost 
două pietre cioplite care acum sunt 
prinse în ciment şi formează două 
trepte. Pe grinda de deasupra intrării, 
în partea netencuită se mai văd două 
rânduri de ornamente sub forma unor 
triunghiuri săpate în lemn. Uşa de la 
intrare este simplă şi pare a nu avea 
nici un ornament împrejur. Deasupra 
ei s-a aplicat tencuiala şi acolo se află zugrăvit triunghiul cu ochi în mijloc, simbol 
al dumnezeirii. De o parte şi de alta, sub formă de icoane sunt zugrăviţi Isus Hristos 
şi Sf. Nicolae, care reprezintă şi hramul bisericii.  

În pronaos lumina se filtrează printr-o ferestruică cu gratii metalice aflată în 
partea de sud. La intrare deasupra uşii cu câteva rânduri greu descifrabil este scrisă 
pisania: Cu ajutorul Sfintei Treimi, Tatăl şi 
Fiul şi Sfântul Duh. Această biserică cu 
hramul Sf. Nicolae clădită din temelie de la 
anul mântuirii cu binecuvântarea P.P.S. 
părintelui episcop al eparhiei Râmnicului şi 
Noului Severin. D.D. Ghenadie Enăşescu 
şi-n zilele protoereului Dimitrie Golici 
reparată de enoriaşii cătunei Vidimireşti în 
anul 1890 prin stăruinţa preotului Vasile 
Drăgănescu, Ioan C. Totir epitrop, cu 
ajutorul lui Dumnezeu am terminat 
această biserică cu zugrăveală de la anul 1895, pictor Rotescu N. Din pisanie sunt 
şterse trei rânduri, care e uşor de presupus că se refereau la rege, aceasta fiind 
una din metodele comuniste de măsluire a istoriei. 

Pe pereţii pronaosului sunt zugrăvite 
doar două sfinte: Sf. Varvara (dreapta) şi Sf. 
Ecaterina (stânga). Între pronaos şi naos 
este un perete despărţitor în care se află 
două părţi goale asemenea unor ferestre fără 
ochiuri de geam, aşa cum am mai văzut la 
Gornoviţa. Pe acest perete al pronaosului se 
află icoanele: Isus Hristos, Maica Domnului, 
Sf. Arhangheli, Sf. Nicolae (icoana hramului). 
Icoanele sunt prinse într-un jug de lemn şi 
pot fi scoase la nevoie. Una se află pe 
peretele din faţă şi celelalte pe peretele lateral, pe colţ. 

 
 

Pridvorul bisericii 

 
 

Pisania 

 
 

Sf.Dimitrie şi Sf.Nichita 



 Naosul e ceva mai încăpător decât pronaosul pentru că aici se găsesc şi 
câteva scaune pe margini. Bolta este 
realizată din scânduri pe care pictura 
s-a şters din cauza fumului sau poate 
din cauza unui incendiu din care au 
avut de suferit şi icoanele pe care se 
vede vopseaua coagulată. Pe boltă 
abia se mai zăresc Pantocratorul şi se 
bănuiesc evangheliştii. Chiar de la 
mijloc atârnă pe un lanţ metalic 
candelabrul. Pe peretele sudic în 
culori vii şi mai bine conservaţi se află 
zugrăviţi cei doi mucenici: Dimitrie şi 
Nichita, ambii cu suliţa şi crucea în mâni, iar pe partea nordică sunt înfăţişaţi Sf. M. 
Teodor Tiron şi Sf. M. Gheorghe. 

 Mobilierul bisericuţei este sărăcuţ, pe măsura lăcaşului: câteva scaune cu 
spătar, o măsuţă, două sfeşnice mari, două mici, o 
strană care are în partea de jos un dulap pentru păstrat 
cărţile.  

Catapeteasma e dominată de uşile împărăteşti 
şi de icoane: Isus, Maica Domnului, Arhanghe-lul 
Mihail şi Sf. Nicolae, la fel ca în pronaos. Aceste icoane 
sunt opera unui zugrav renumit, pe nume Ghiţă 
Zugravul, cel care a realizat şi icoanele de la Pistriţa. 
Deasupra icoanelor împărăteşti se află un rând de 
motive florale similare celor de la Cănicea sau 
Godeanu pe care sunt puse icoanele praznicelor. Al  
doilea rând de icoane, ale sfinţilor apostoli, este prins 
pe o blană pe care e  zugrăvit  motivul frunzei de stejar 
pe care nu l-am mai întâlnit la bisericuţele din lemn. În 
partea de sus este crucea  cu Răstignirea Mântuitorului 
şi pe părţile laterale Soarele şi 
Luna.  

Uşile împărăteşti sunt din 
lemn, fără ornamente deosebite, 
având pictate scene intitulate în 
chirilică, Buna Vestire.  

În Sfântul Altar este notat 
pomelnicul ctitorilor (intitulat 
Pomenirea Omenirei) la 
proscomidiar, iar zugrăveala cu 
greu se mai poate distinge. Pe 
masă  am găsit un antimis îmbrăcat 
în piele  şi deasupra lui, două cruci: 
una de vreo 30 cm, din tablă şi alta mai micuţă, din lemn, cu suport metalic.  

 
 

Punte peste un fir de apă 

 
 

Catapeteasma 

 
 

Uşile împărăteşti 



O surpriză plăcută la această biserică au constituit-o cărţile vechi: Sfânta 
Evanghelie (1888), reparată de preotul. Ştefan 
Cotorman din Trelujeni-Orhei, refugiat, care lucra 
la Rudina la anul 1952 VI-14. Pe această carte se 
află o însemnare pe fila a II-a, scrisă în creion: 

În ziua de 16 decembrie 1955 s-a format 
întovărăşirea agricolă în satul Vidimireşti, 
semnătura preotului Cotorman 

O Evanghelie mai nouă, fără an, 
Dumnezeieştile liturghii  pe care scrie D. 
Moşteoru. Mineele sunt unele dintre cele mai vechi 
întâlnite la bisericile din plaiul nostru, respectiv din 
anul 1843. Mineiul lunii ianuarie are două însemnări ale lui N. Cerbulescu din 1908 
şi 1925. Mineiul lunii februarie conţine două  
însemnări pe ultimele pagini în limba chirilică datând 
din anul 1855, 22 şi 27 martie. O însemnare se referă 
la pilda pâinii şi paharului de vin, împărţite de Isus în 
joia dinaintea răstignirii, relatată în Biblie în cartea I a 
Sf.Ap.Pavel, iar cea de-a doua însemnare este o 
descriere a orânduielilor bisericeşti ce trebuie 
respectate în Sfânta şi Marea Vineri  dinaintea 
Paştelor, intitulată Buna Vestire.  Cele două 
însemnări sunt scrise de aceeaşi persoană, care 
semnează la sfârşit: Priotu Gheorghe Inălcău(?). Pe 
Mineiul lunii aprilie întâlnim semnătura lui Constantin 
Totir, cântăreţ bisericesc şi anul 1945, Iunie 16. Pe 
Mineiul lunii mai este o însemnare din 22 ianuarie 
1927 şi alta din aprilie acelaşi an făcută de cântăreţul 
bisericesc Stanciu Giurea.  

Pe Cazania din 1850, scrisă cu litere chirilice, 
există o însemnare din anul 1899 şi alta a lui Ioan C. Totir, din anul 1894, referitoare 
la anul greu cu lipsă de porumb. Pe ultima filă scrie: Anul 1898, Popa a făcut 
serviciul în ziua Paştilor la Rudina. Foarte interesantă este cartea numită Octoihul 
Mare, tipărită în limba slavonă în anul 1859. Se poate observa că aici literele 
chirilice se îmbină cu cele latine, sugerând în felul acesta momentul trecerii spre 
scrierea cu litere latine. Una din cele mai importante cărţi este un Penticostarion, 
tipărit în anul 1841 în timpul împăratului Ferdinand şi al episcopului Vasile Moga al 
Ardealului la tipografia lui Gheorghe de Klosiu. Pe ultima filă a acestei cărţi este o 
însemnare din 1896:  În anul 1896 au nins în Săptămâna luminată şi n-au sămănat 
nici care până după Duminica Tomii.  

Un steag ce înfăţişează Botezul lui Isus, pictat de D. Velici, a fost donat de 
locuitorii satului Vidimireşti în 1963. 

 
 

Antimis din piele 

 
 

Însemnare chirilică, 1855 



Cimitirul se află chiar în 
jurul bisericii şi este destul de bine 
îngrijit ca majoritatea cimitirelor de 
ţară.  Mai sunt şi unele cruci de 
lemn printre care au crescut florile 
sălbatice. Crucile foarte vechi sunt 
destul de puţine pentru că fiind de 
lemn au căzut pradă timpului. În 

faţa bisericii, în dreapta, o cruce cioplită 
în piatră, are inscripţionat următorul 

text: Aici odihneşte Const. D. Totir, 
mort în anu 1897 marte 2, fiind cea 

mai 
veche cruce identificată în cimitir. Alte cruci 
indică numele cel mai des întâlnit aici, Totir: 
Vasile N. Totir, Totir Constantin, Totir 
Janeta, învăţătoare, iar pe o cruce din 
marmură albă, frumos sculptată, scrie: Aici 
odihneşte Ana lui Sgândăr, învăţătoare 
decedată 7 mai 1939, în etate de 29 ani. În 
iarba mare câteva cruci din lemn stau parcă 
gata să-şi ia zborul.Bisericuţa se menţine ca 
un paznic credincios al satului vechi care s-
a mutat treptat aici, pe deal, mai aproape de 
cer. 

După revoluție în societatea românească s-au petrecut niște schimbări 
importante, din păcate, mai mult de fațadă, adică în ceea ce privește latura 
exterioară..Biserica a câștigat teren în această perioadă și a avut un adevărat 
reveriment. S-a investit mult, s-au construit multe biserici noi   și s-au resfințit cele 
vechi fîcându-se eforturi considerabile pentru readucerea tuturor enoriașilor la 
credința străbună. Meritul principal este al părintrelui episcop Nicodim , al părintelui 
protopop Vasile Ganțu de la protopopiatul din Baia de Aramă dar și al celorlaiți 
preoți  din parohii. Acum trebiue să se zdească și latura înterioară, cea sufletească. 

 

 
 

Cruce Const. D. Totir, 1897 

 
 

Cruci din lemn 
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