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Un monument al arhitecturii ecleziale tradiionale din nordul
Olteniei: biserica de lemn din Igoiu
Luiza Barcan
luiza.barcan@tvr.ro
De-a lungul mai multor ani, îndemnai de regretatul profesor Petre Bardau,
probabil cel mai avizat cunosctor al patrimoniului cultural din zona Olteniei de Nord,
am desfurat o campanie de cercetri, urmate de o serie de monografii ale bisericilor
de lemn din judeul Vâlcea, publicate de Fundaia HAR. Demersul nostru (o echip
format din arhiteci, artiti plastici, istorici de art, restauratori, lingviti) a fost
încununat, am putea spune, cu restaurarea unui astfel de monument reprezentativ al
arhitecturii ecleziale tradiionale, în cadrul Muzeului Satului Vâlcean de la Bujoreni:
biserica de lemn de la Mreneti-Creeni. Acesta a fost doar unul dintre proiectele
derulate de Fundaia HAR la Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu Muzeul Judeean,
care au avut ca obiect o necesar punere în discuie a raporturilor dintre tradiie i
(post)modernitate.
Pe msur ce am cunoscut arhitectura eclezial în lemn, i nu doar pe cea
din ara Româneasc, am cptat convingerea c edificarea ei, cu predilecie în
secolele XVII-XIX (monumentele mai vechi de acest tip pstrate fiind relativ rare), are
loc în condiii istorice i sociale aparte i c un anumit tip de mentalitate conduce la
naterea i perpetuarea acestei arhitecturi. Foarte pe scurt încercând a rezuma, vom
încerca s expunem aici doar câteva dintre concluziile la care am ajuns de-a lungul
timpului, în contact direct cu monumentele studiate dar i cu toate sursele
documentare la care am avut acces.
Arhitectura eclezial în lemn din ara Româneasc în general, din nordul
Olteniei în special, cunoate o mare înflorire începând din secolul al XVIII-lea.
Bisericile de lemn sunt cel mai adesea ctitorii moneneti în satele care tot din acest
secol, începând cu dominaia austriac i continuând în prima jumtate a secolului
urmtor cu Regulamentul Organic, sunt regularizate. Dar exist i situaii în care
biserici mai vechi de secol XVIII au drept ctitor o fa bisericeasc, un episcop, un
mitropolit sau un simplu monah. Dac în Bucovina, de pild, sub dominaie austriac,
ridicarea bisericilor de zid era interzis, creându-se astfel condiiile unei ample
campanii de construire a bisericilor de lemn ce au ca model marile biserici de zid,
ctitorii aulice, în ara Româneasc lemnul nu e folosit din pricina unor constrângeri de
ordin politic ori din „srcie”, cum au încercat s ne conving unii istorici, ci din raiuni
care împletesc pragmatismul cu rigorile doctrinare. i aceasta pentru c lemnul, aflat
din belug la îndemân în zon, este totodat un material înzestrat cu atributele
sacralitii înc de la începutul lumii. Mai mult, desvâritul meteug al prelucrrii
acestuia, de care dau dovad artizanii constructori din orice perioad, ne arat c
prea puin cauzele exterioare au condus la apariia acestor bijuterii de arhitectur
tradiional, ci doar tradiia însi a consolidat din punct de vedere spiritual lcaul de
rugciune ridicat din lemn. Biserica de acest tip are o arhitectur aparte, impus atât
de rigorile cultului cât i de natura materialului. Toate aceste aspecte sunt mai pe larg
expuse în monografiile bisericilor de lemn de pe teritoriul judeului Vâlcea, mai sus
amintite (bisericile din Grmeti - Costeti, Ciungetu, Malaia, Maria, Brezoi,
Copceni-Racovia, Mreneti – Creeni)
În anul (2006) am avut ocazia s mai cunoatem un monument al arhitecturii
tradiionale în lemn din ara Româneasc, exemplar conservat i pstrat in situ, de
data aceasta la grania judeelor Vâlcea i Gorj, aflat totui pe teritoriul primului:
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biserica de lemn din satul Igoiu, comuna Alunu. Meritul pstrrii astzi în cele mai
bune condiii a acestui lca de cult plin de istorie, ca mai toate bisericile de lemn de
oriunde s-ar afla ele, îi aparine printelui paroh tefan Boiangiu. Prin bunvoina sa
am putut cerceta în detaliu monumentul i am avut acces la sursele documentare
aflate în patrimoniul bisericii.
Scurt istorie a satului
Veche aezare, încrcat de istorie, comuna Alunu este situat în partea de
vest a judeului Vâlcea, la grania cu judeul Gorj, pe valea râului Olte, în partea de
apus a Subcarpailor Vâlcii.
Alctuit din satele Alunu, Igoiu, Bodeti, Colteti, Ilaciu, Roia i Ceracu,
comuna Alunu a aparinut de-a lungul timpului fie judeului Vâlcea, fie vecinului su,
Gorj. A fcut parte, pân la noua împrire administrativ - teritorial a României, din
Raionul Horezu.
Numele localitii este pomenit în mai multe documente, cel mai vechi dintre
ele fiind, pare-se, cel datat 10 februarie 1525, unde se precizeaz c Radu Voievod,
Domnul rii Româneti, confirm satul Alunu mânstirii Bistria „ca s le fie un sat
anume Alun cu tot hotarul i cu toate morile pentru c le-a druit jupan Stanciu de la
1
Baia acel sat Sfintei Mnstiri dela Bistria” . Prin hrisovul din 3 septembrie 1568,
domnitorul Alexandru Vod d satul Alunu lui tefan Dumitru, Decuci i Badea, partea
strmoului lor Danciu Zman. Acelai hrisov consemneaz c Igoii aveau pretenie
asupra satului Alunu, dar în urma Judecii, pretenia s-a dovedit neîntemeiat2. Prin
hrisovul din 8 mai 1583, domnitorul Mircea Voievod confirm satul Alunu i alte sate
jupâniei Velica de la Baia. Un document datat 1611, februarie 27, atest c Radu
Vod Basarab confirm lui Preda tefulescu, mare slujer, stpânirea pe jumtate din
averea lui Czan din Baia de fier, Ciuperceni i Alunu3.
Satul Igoiu apare consemnat i în Hrisovul de la 16 mai 1793 unde se spune
c Alexandru Vod Moruzi acord mânstirii Megaspolion din Mora „mil din vinriciu”
(adic drept de vinarici, respectiv cot parte din producia de vin) din mai multe sate
ale plii Olteu, printre care se numr
Igoiu, Turceti, Berbeti, Slveti etc.4 Un document de la 1800 consemneaz c
Popa Costandin din Bodetii Mateetilor, împreun cu fratele su Ion „s’au împrumutat
de la mânstirea Hurez cu 75 de taleri i pentru facerea de bine s’au legat prin zapis
s aduc pieatr dela Igoi, cu carle lor, într’un an, pentru trebuina sf. mânstiri”5.
În toate timpurile, locuitorii comunei Alunu au avut îndeletniciri diverse, asigurându-i existena prin practicarea muncilor agricole, viticultur, creterea animalelor.
Meteuguri ca cioplirea lemnului6, esutul pânzelor i al covoarelor la rzboi, prelucrarea lânii au cunoscut o larg rspândire. Îns meteugul pentru care, mai ales
satul Igoiu era renumit, a fost cioplirea pietrei din cariera local. Din piatra de Igoiu

1
Monografia Comunei Alunu, întocmit de F.N. Vleanu, Comitetul pentru Cultur i Art al
Judeului Vâlcea, apud tefulescu Alexandru, “Documente slavo-române”, p. 168-169
2
Idem
3
Ibidem
4
Popescu Cilieni I., „Biserici, târguri i sate din judeul Vâlcea”, editura Ramuri, Craiova, 1941,
p. 107, apud Urechia V.A.., „Istoria Românilor”, vol. VI, Bucureti, 1893, p. 235.
5
Idem, apud Ionacu I., „Anexe”, în „Arhivele Olteniei”, nr. 83-85.
6
Pe vremuri, dealurile ce înconjoar aezarea erau acoperite cu pduri seculare de gorun i
stejar, disprute se pare datorit unor schimbri de clim, dar mai ales defririlor masive din
ultimele decenii.
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(sau de Dealul Mare) meterii au cioplit cruci de o real frumusee i valoare artistic,
unele dintre ele pstrându-se i astzi, ca o emblem a aezrii.
Istoria bisericii i câteva probleme legate de datarea ei
Lcaele de cult ortodox de pe teritoriul comunei Alunu au fost destul de
numeroase de-a lungul timpului, fapt explicabil prin tipul de locuire devlma,
specific zonei. Documentele menioneaz atât bisericile disprute, cât i pe cele ce
se mai pstreaz înc7. Materialul cu predilecie folosit pentru ridicarea lor este
lemnul. Ni se pare just aprecierea istoricului Radu Creeanu, privitoare la bisericile de
lemn din arealul aceasta i din cel de sud al judeului Vâlcea: „Zonele Bazinul Olteului
i Zona Drganilor constituie domeniul prin excelen al bisericilor de lemn,
reprezentate prin exemplare valoroase, atât pe planul materialului folosit (grinzi
masive de 15-16 cm grosime i pân la 50 cm slime), cât i al acurateei lucrului,
constatându-se uneori sisteme constructive dintre cele mai ingenioase8”. Faptul
acesta este explicabil i prin existena la Târgu Gânguleti, comuna Berbeti, deci
foarte aproape de Alunu, a unui celebru centru al meterilor de biserici din lemn.
În tabelul bisericilor din lemn, întocmit de Radu Creeanu la sfâritul studiului
deja amintit, biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva, din satul Igoiu, comuna Alunu,
este datat 1752. Aceasta pare s fie, de altfel, data real a ctitoririi monumentului, cu
toate c alte surse documentare dau informaii contradictorii asupra anului ridicrii
bisericii.
I. Popescu Cilieni insereaz în lista sa de monumente eclesiale trei biserici din
lemn ridicate în satul Igoiu: cea din mahalaua Vleni, cu hramul Sf. Dimitrie, datat
1810, cea din mahalaua Lazu, cu hramul Sfântul Dimitrie, datat 1792 i cea din
mahalaua Psreti, cu hramul Sfântul Nicolae, „fcut de d. Lpdat i Costandin
9
Pasre în anul 1787, mai 21” . Aceasta din urm pare s fie, dup toate probabilitile,
biserica ce face obiectul acestui studiu. Monografia comunei Alunu preia informaia
preotului Cilieni, prezentând fotografia bisericii monument istoric datat de Radu
Creeanu la 1752. Considerm c este vorba despre o eroare perpetuat, atât în ce
privete anul ctitoririi, cât i în ceea ce privete hramul bisericii. Contradictorie este i
informaia provenit din „Marele Dicionar Geografic al României”10 unde sunt
menionate dou biserici de lemn în Igoiu: „cea numit din – Vale, cu hramul Cuvioasa
Paraschiva, fondat la 1813 de enoriai i cea a Igoiului - din Deal, cu hramul Sf.
Dumitru, fondat la 1838 de I. Bue i alii”. În „Eparhia Râmnicului i Argeului”11 se
menioneaz c biserica filial cu hramul Cuvioasa Paraschiva, sat Igoiu, e construit
din lemn i zid la o dat necunoscut i reparat în 1945, iar în „Eparhia Râmnicului
Noului Severin12, în lista anexat a monumentelor istorice, se precizeaz c biserica
filial cu hramul Cuvioasa Paraschiva e fcut din lemn în anul 1793. Catalogul

7

Citând « Marele Dicionar Geografic al României » al lui George Ioan Lahovari (Bucureti,
1901), Monografia comunei Alunu menioneaz existena a ase biserici în localitate, în satele:
Cornet, Roia, Poduri, Igoiu, mahalaua Lazu, Igoiu, mahalaua Psreti, Igoiu, mahalaua
Leurda. Nu se precizeaz materialul din care erau construite, dar se poate deduce cu uurin
c e vorba despre lemn, dat fiind frecventa lor dispariie sau refacere.
8
Creeanu Radu, „Bisericile de lemn din Vâlcea”, în „Mitropolia Olteniei”, anul XXXIII, nr. 1-3,
ian – martie 1981, Craiova, p. 105
9
Popescu Cilieni I., op. cit.
10
Volumul IV, ediia 1901
11
Monografie, vol. II, 1976, Râmnicu Vâlcea, pag. 890
12
Anuar pe anii 1921 – 1925, Tipografiile Române Unite, 1924
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bisericilor din judeul Vâlcea13 ofer cele mai multe informaii despre biserica cu
hramul Cuvioasa Paraschiva din Satul Igoiu, comuna Alunu, precizând c este
monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice14: „Biserica se afl pe un
dâmb de deal la mijlocul comunei i este construit din bârne de stejar netencuit, cu
temelie de piatr, pardosit cu lespezi de piatr i acoperit cu i de brad. Nu are
pisanie i nici un înscris pe bârne, ca s cunoatem când a fost construit. În schimb,
în partea de miaz-zi, lâng biseric se afl o cruce veche, cu inscripie chirilic în
relief”. E vorba despre impuntoarea cruce din piatr, prezent i astzi în curtea
bisericii, pe partea de sud, i a crei inscripie este în întregime redat în volumul lui
Constantin Blan, „Inscripii medievale din epoca modern a Românei”15. Pe latura de
sud scrie: „Cu voia Tatl/ui i cu a Fiiu/lui i cu a D(u)hului Sf(â)ntu, / aminu. Ridic/
atu-s-au aceas/t sf(â)nt (i) du/mnezeiasc c/ruce, în hramu/ lu Sfintei P/riacuviosi
Paraschivei:/ Feodoru mon/ahu petrariu, Gheorghe, Dumi/tru, Ptru, Io/na, Ionu,
Sta/na, D(u)mitru, S/tanca, Smi/ onu, Mrgr/ita, Mriia, / Ilinca, Pt/ru, Stanciu,
M/riia, Via, M/ariia, Badia, / Bdi, Ionu”.
Aceeai inscripie apare descifrat i în studiul preotului Ilie Gh. Diaconescu,
intitulat „Reliefuri i inscripii pe cruci de piatr feudale în nord-vestul Ungrovlahiei”16,
îns apar unele diferene semnificative de transcriere. Astfel, textul de pe latura de
sud, sun astfel, în traducerea preotului. Diaconescu: „Cu voia Tatlui i cu (a) Fiului
i cu a Duhului (sfnt), amin. Rdicatu-s-a aceast sfnt i dumnezeiasc cruce în
hramul sfintei pria cuvioasi Paraschievei. Teodor monah, pietrari Gheorghe, Dumitru,
Ptru, Ion etc”.
Indiferent de inadvertenele din traduceri, pisania de pe latura de miazzi a
acestei cruci consemneaz clar un hram, pe cel al Sfintei Paraschiva, care este i
hramul bisericii de lemn în discuie, precum i dou nume importante. Primul nume de
ctitor este cel al lui Teodoru Monahu, desigur o fa bisericeasc implicat în ridicarea
de monumente eclesiale, aa cum se întâmpl în mod frecvent în secolele XVII-XVIII
17
în Muntenia , iar cel de al doilea nume este evident al pietrarului care a cioplit crucea,
pe numele su Gheorghe. Latura de miaznoapte a crucii îniruie la rându-i nume de
donatori. Înaintea altui ir de nume, tot pe latura de miaznoapte, apare anul 7260,
adic 1752, probabil argumentul ce l-a îndreptit pe Radu Creeanu s dateze
biserica de lemn lâng care se afl crucea în anul respectiv. i aceasta deoarece
crucile de ctitorii erau frecvente în zon, aa cum pune în eviden preotul Diaconescu
în studiul citat: „Redactate cu formele începtoare, paleo-slave, ori tlmcite în grai
local de ctre zugravul ambulant, grmtic, iereu sau logoft, textele sunt precedate,
ca i în zugrvie, de monogramele rstignirii i Precistei, (…) de numele hramului
sau hramurilor bisericilor ctitorite i târnosite, de obicei în vremea ridicrii i
sfinirii crucii, pe care se spa pisania sau pomelnicul de obte (s.n.)18. Aceasta
poate de altfel s explice lipsa unei pisanii scrise în interiorul bisericii de lemn de la
Igoiu. Satul are printre cele nou cruci monumentale din patrimoniul local i alte cruci
de ctitorie, cum ar fi cele din mahalaua Leurda (menionând hramul Sf. Mucenic

13

Întocmit la 1 aprilie 1972, în colaborare cu Episcopia Râmnicului i cu Muzeul Judeean
Vâlcea, aflat la Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Vâlcea
14
2004, cu codul VL – II – m – B - 09789
15
Editura Academiei Române, Bucureti, 2005, p. 593
16
în „Glasul Bisericii”
17
Biserica de lemn din Grmeti este ctitoria Mitropolitului tefan, iar cea din Malaia a
mitropolitului Iosif Argeiu
18
op. cit, p. 856
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Dimitrie), din cartierul Laz (tot cu hramul Sf. Dimitrie), ori cea de pe cornia stâng a
Olteului (cu hramul Sf. Arhiereu Nicolae i a Sf. Cuvioase Paraschiva)19.
În partea dreapt a pridvorului bisericii de lemn din Igoiu se afl astzi o piatr
de dat recent, cu un text inscripionat în alfabet latin, prezentând tersturi,
corecturi i unele erori de datare, dar care conine totui câteva informaii preioase
despre destinul lcaului în secolele XIX-XX: „S-a ridicat din temelie în anul 1652
(cifra ase e scris peste cifra apte) sub Domnia lui Matei Basarab20. S-a reparat în
1848 de Dumitru Lapadat. S-a reparat radical în 1945 cu cheltuiala proprie i struina
d-lui Gheorghe Cooreanu ajutat de preotul paroh Aurel Popescu i ali enoriai ai
satului Igoiu i s-a redeschis la 14 octombrie 1945 sub domnia Regelui Mihai I i sub
pstoria preasfinitului Episcop Atanasie Bârldeanu”. Urmeaz, conform tradiiei, lista
donatorilor21.
La biserica de lemn din Igoiu mai exist i alte inscripii interesante, care în timp
au stârnit interesul cercettorilor. În pridvorul i în pronaosul lcaului, în mod cu totul
neobinuit în cazul bisericilor de lemn, sunt înmormântai câiva membrii de vaz ai
comunitii, aa cum atest inscripiile de pe lespezile funerare, frumos executate din
piatr de Igoiu. Astfel, pe piatra de mormânt din partea stâng a pridvorului scrie:
„Suptu aceast pisanie / s hodinescu doi fii / ai lui Nicola dinu Igoi, / pietrariu; au
încetat / amândoi odat la anu / 18(00) luna… / Costa/ndinu; Costa/ndina22. E vorba,
prin urmare, despre mormântul celor doi copii ai pietrarului Nicola i fiindc „au
încetat” amândoi odat e în mod sigur vorba despre un eveniment nefericit care a
marcat viaa obtii. Iar pietrarul Nicola trebuie s fi fost un personaj important, poate
staroste al meterilor pietrari din sat. Acestea sunt îns doar ipoteze.
A doua lespede funerar, aflat în partea dreapt a pronaosului e înc i mai
veche, datat, conform inscripiei la 7282, adic 1774. Textul ei este urmtorul: „Suptu
aceast/ pisanie s / odihniate o(a)s/le rposatu <robu> l/ui D(u)mnezeu, du/mnialui
Radu Ig/oianu, ficioru / lui Ionu I / goianu; i s-au f/cutu cu ostn/iala i cu toat chieltuiala du/mnialui; 7282”23. Trebuie s fi i de data aceasta vorba despre membri de
vaz ai obtii, probabil boiernai, având în vedere preluarea numelui localitii, ca
nume de familie, respectiv Igoianu. A doua piatr funerar din pronaos, aflat tot pe
latura de sus, nu are decât un început de inscripie funerar, i aceasta substanial
deteriorat. Pe ea nu este inscripionat nici un nume i nici o dat. În partea superioar e ornamentat cu simbolul crucii i semnele Iisus NIKA încadrate în cinci cercuri
înlnuite.
Lâng crucea mare de ctitorie, de pe latura exterioar de sud a bisericii se mai
gsete înc o cruce de piatr, funerar de data aceasta, de mai mici dimensiuni, pe
care scrie: „La ace(a)s/t cruce / s odih/nescu o(a)s/le rposat/ului rob/ului
Dumi/tru. Pomenete Doamne: Gheo/rghe, Nicola/e, Costand/inu, Blaa, / Ionu,
24
Ptru, / Iona, Iona”. Pe latura din dreapta este scris anul 7320, adic 1812 .

19

Idem
Eroare sau deformare voit a realitii, probabil dintr-un exces de patriotism local. Tocmai de
aceea cifra ase e scris peste cifra apte, ca s devin veridic datarea bisericii în epoca lui
Matei Basarab.
21
“Gheorghe Cooreanu Aurelia Gheorghe Angelica Ion Gabriela Demetru Cornelia Valeria
Nicolae Florentina Maria Gheorghe Gheorghe Paul Constantin Maria Drago Constantin Preotul
Aurel Popescu Ioana Ereia Mihail Pruncul Ecaterina Sndulescu Ion Constantinescu Ana Gh
Diaconu Const. Pietrroiu S.D. Mitu”
22
Blan Constantin, op. cit., p. 594
23
Idem
24
Ibidem, p. 595
20
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Dou inscripii apar la biserica de lemn din Igoiu i pe dou icoane din lemn,
reprezentându-i pe Sfânta Paraschiva i pe Sfântul Ioan Boteztorul, ambele aflânduse i astzi în patrimoniul lcaului de cult. Ambele sunt datate de Constantin Blan la
1841. Textul scris pe icoana de hram este urmtorul: „+ S-au fcutu cu ostenea(la) lor:
/titor diiaconu Lpda(tu)25, titor Costa(n)dinu / Igoianu i soia sa, Iona, di(a)coneasa,
Marica”26. Pe icoana Sfântului Ioan Boteztorul st scris: „Popa Gheorghe Igoianu,
Du(m)itru s(i)nu diaconu L()pdatu, / titori; Mriia lui Dumitru, Gheorghe, Mihai i
soia lui, Iona”. În partea inferioar a icoanei e trecut data: 1841 iunie 1927. Ctitorii
trebuie s fie de fapt donatorii principali ai celor dou icoane, printre ei numrându-se
un diacon pe numele Lpdatu, un preot, pe nume Gheorghe Igoianu i o soie de
diacon, pe nume Marica.
Nu putem încheia fr a trage câteva concluzii necesare. Biserica de lemn din
satul Igoiu, cu hramul Cuvioasa Paraschiva este o ctitorie moneneasc, asemenea
majoritii lcaelor de cult ortodoxe din Muntenia veacului al XVIII-lea. Un aport
semnificativ la ridicarea lui îl are i de data aceasta o fa bisericeasc (Teodor
Monahul, conform pisaniei de pe crucea de ctitorie).
Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva este construit în întregime din grinzi
masive de stejar (40-50 x 10-12 x 800-1200 cm), pe temelie din piatr de Igoiu,
realizat iniial în tehnica zidriei uscate, ulterior reparat cu mortar de var i recent cu
mortar de ciment. Este uninavat, cu plan dreptunghiular simplu, iar distribuia spaiilor
de cult este cea obinuit: pridvor, pronaos, naos i altar. Altarul este decroat de
naos. Întreaga biseric e pardosit cu dale din piatr de Igoiu, aezate piezi.
Acoperiul e învelit cu i de brad executat prin despicare.
Contribuie, dup obicei, la construirea bisericii, întreaga obte (fiecare dup
puteri), numele celor mai importani dintre donatori fiind inscripionate i ele pe crucea
de ctitorie. Anul 1752 reprezint cea mai plauzibil dat de fondare a bisericii, fapt
întrit i de inscripiile de pe mormintele din interiorul bisericii. Dac lcaul ar fi fost
ctitorit la 1787, cum susine I. Popescu Cilieni, ar însemna c respectivul mormânt
datat la 1774 exista dinainte i ar fi fost încorporat în construcia bisericii, fapt de altfel
cu totul neobinuit.
De-a lungul timpului, membrii mai înstrii ai comunitii au contribuit la
întreinerea i împodobirea lcaului cu obiecte de cult, având grij s-i lase numele
încrustat pentru posteritate pe lucrurile donate, pe cruci sau chiar pe pietrele funerare
ce particularizeaz în mod deosebit biserica aceasta.
În ce privete destinul actual al bisericii de lemn din Igoiu, ea se numr printre
puinele ctitorii din lemn „norocoase”, de pe teritoriul Vâlcei, al României, în general.
Contient de valoarea ei, actualul paroh al comunei Alunu, printele tefan Boiangiu
s-a îngrijit de conservarea în bune condiii a lcaului, întreprinzând necesare reparaii
la temelie i la acoperi, fr a provoca modificri sau deteriorri ale monumentului.
Mai mult, biserica este din nou în cult, fiind pstrat i cinstit aa cum se cuvine de
ctre steni. O realitate aproape de necrezut, dac ne gândim la rapida degradare i
dispariie a monumentelor similare din ara Româneasc.
25

d. Lpdatu apare la Popescu Cilieni menionat drept ctitor al bisericii de lemn cu hramul Sf.
Nicolae din Igoiu (vezi mai sus), adic al bisericii din mahalaua Psreti, datat 1787, i care
presupunem a fi de fapt biserica în discuie, ce are hramul Sfânta Paraschiva i a fost ctitorit în
1752. E posibil ca eroarea de datare a lui Cilieni s se datoreze interpretrii eronate a
inscripiilor de pe cele dou icoane.
26
Ibidem, p.595
27
Ibidem, p. 595-596
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Summary
The wooden ecclesial architecture from the Romanian Country in general, and
from northern Oltenia in particular, has known a flourishing since the eighteenth
century. The wooden churches are mostly foundations made by aboriginal people in
the villages which have been regularized during this century, starting with the Austrian
domination and continuing in the first half of next century with the Organic Statute. But
there are situations when older churches, from the eighteenth century, are foundations
made by either a clergyman, a bishop, a metropolitan or a simple monk.
In the Romanian Country, wood is not used because of political constraints or
the "poverty", but for reasons that combine pragmatism and doctrinal rigors. This
happens because the wood, found in abundance at hand in the area, has also been a
material endowed with sacred attributes since the beginning of the world. Moreover,
its perfect processing craft, the artisans of all times demonstrate, shows that little
external causes have led to the birth of these jewels of traditional architecture, but
tradition itself has spiritually consolidated the wooden temple of prayer. This kind of
church has a unique architecture, imposed both by the rigors of religion and the nature
of the material.
The wooden church from Igoiu, Alunu, dedicated to the Pious Parascheva, is
an aboriginal foundation, like most Orthodox temples of worship in Wallachia from the
eighteenth century. A significant contribution to the raising of it has a clergyman,
according to the inscription on the cross foundation, the Hermit Theodore.
The church, dedicated to the Pious Parascheva, is constructed entirely by
massive oak beams (40-50 x 10.12 x 800-1200 cm), on a stone foundation, initially
produced in dry masonry technique, then repaired with lime mortar and recently with
cement mortar. It has a single nave, with a simple rectangular plan and the distribution
of the places of worship is the usual one: porch, narthex, nave and altar. The altar is
unhooked from the nave. The whole church is paved with stone slabs from Igoiu,
obliquely placed. The roof is covered with shingle of fir executed by splicing.
The whole parish contributed, as usual, to the church building, and the names
of the most important donors are printed on the cross foundation. The year 1752 is
printed on the tombs inside the church and it represents the most plausible date of the
foundation of the church. If the church were founded in 1787, as I. Popescu Cilieni
claims, it would mean that the tomb, dated in 1774, had existed before and it had been
incorporated into the construction of the church, which is quite unusual.
Over time, the wealthiest members of the community have contributed to the
maintenance and decoration of the church with religious objects, being careful to leave
their name carved, for posterity, on the things they had donated, especially on the
crosses and tombstones.
Nowadays, the wooden church from Igoiu, is among the few "lucky", wooden
foundations of the Valcea county, and of Romania, in general. Aware of its value, the
current vicar of the Alunu village, Father Stephen Boiangiu took care of the proper
storage of the church, by undertaking the necessary repairs to the foundation and the
roof without causing changes or damages to the monument. Moreover, the church is
again in worship, being maintained and honored as appropriate by the villagers. An
almost unbelievable reality, if we think of the rapid degradation and dissolution of
similar monuments in the Romanian Country.
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