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BISERICI DE LEMN

CUPRINS
COMUNA

COZMEȘTI
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din Sat Bălești
Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din Sat Cozmești

COMUNA

MICLEȘTI
Biserica de lemn ”Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” din Sat Popești

COMUNA

OȘEȘTI
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Oșești

COMUNA

RAFAILA

Biserica de lemn ”Sf.Arhangheli Mihail și Gavril” din sat Rafaila
COMUNA

SOLEȘTI
Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din sat Știoborăni

COMUNA

ȘTEFAN CEL MARE
Biserica de lemn Sf.Voievozi din sat Muntenești

COMUNA

TANACU
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Tanacu

COMUNA

TODIREȘTI
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Cotic
Biserica de lemn ”Sf.Gheorghe” din sat Drăgești
Biserica de lemn ”Cuvioasa Parascheva” din sat Sofronești

COMUNA

VĂLENI
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din sat Văleni

COMUNA

VULTUREȘTI
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din sat Buhăești

COMUNA

ZĂPODENI
Biserica de lemn și vălătuci ”Sf.Împărați Constantin și Elena” din sat Butucăria
Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din sat Ciofeni
Biserica de lemn și vălătuci ”Sf.Dumitru” din sat Dobroslovești
Biserica de lemn și vălătuci ”Sf.Voievozi” din sat Telejna
Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din sat Zăpodeni

COMUNA

DOLHEȘTI
Mănăstirea Brădicești din Sat Brădicești

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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Teritoriul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord este amplasat în mijlocul Podișului
Central Moldovenesc, întins pe șesuri și dealuri domoale, întrerupte din loc în loc de
culmi și văi abrupte.
Recunoscută ca o zona lipsită de putere economică, microregiunea formată din
comunele Bălteni, Boțești, Cozmești, Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel
Mare, Văleni, Vulturești, Tanacu, Todirești, Zăpodeni și comuna Dolhești (din judetul
Iași) se poate mândri, la prima vedere, doar cu lanurile de grâu, porumb, rapiță și
floarea soarelui, produse ale strădaniei neobosite a micilor fermieri locali.
Căutând însă mai departe de drumurile principale, microregiunea ascunde o
adevărată bogăţie. În sate uitate de lume, adeseori depopulate sau îmbătrânite, se
ascund mici biserici din lemn, construite în sec. XVIII-XIX, ştiute doar de localnici,
ascunse în cimitire, unele în stadiu avansat de degradare, altele cu mici reparaţii
făcute în timp. Majoritatea acestor biserici din lemn au fost ridicate la iniţiativa
boierimii mici, unde meşterii locului au găsit soluţii proprii specifice lemnului,
începând cu sistemul de închidere al uşilor cu zăvor şi manea, sau a uşilor cu doi
cilindri, ce excludeau prezenţa metalului, de la ferestre până la sfeşnice, strane, jilţuri
până la crucile de mână şi altar.
Cronica lipsă a banilor este invocată pentru abandonul acestor “bijuterii” din lemn,
dar stăruință credincioșilor și bunavoința aleșilor locali (în limita posibilităților) le fac
să dăinuie de sute de ani.
„Bisericile de lemn de pe teritoriul actualului judeţ Vaslui sunt expresia unei tradiţii
constructive străvechi, continue, perisabilă prin natura materialului din care erau
făcute, reuşind să vieţuiască tocmai acestui fapt, oferind în acelaşi timp un aspect
local, înrudit cu fenomenul ce s-a numit: arhitectura populară în lemn”, ne spune prof.
Doina Rotaru în lucrarea „Bisericile din lemn din judeţul Vaslui: tradiţie şi viitor”.
Noi am identificat și vizitat 16 dintre ele, care sunt incluse pe lista monumentelor
istorice categoria B, având intenţia de a le include într-un circuit turistic.
Vi le prezentăm în continuare, cu credință, fără a supăra pe nimeni, că
„Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici”.
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BISERICI DE LEMN

Comuna Cozmești
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din Sat Bălești
Datare: 1806
Hram: Adormirea Maicii Domnului
Localizare: nr. 277 , în centrul satului,
în cimitir
Adresa: Sat Balești, Comuna Cozmești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06718

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din Sat Cozmești
Datare: construită în jur de 1732, transformată în 1931 (căptușită cu scândură, acoperită cu
tablă)
Localizare: nr. 71, în centrul satului
Adresa: Sat Cozmești, Comuna
Cozmești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06787
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BISERICI DE LEMN

Comuna Miclești
Biserica de lemn ”Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” din Sat Popești
Datare: construită în anul 1793 în satul Popești din comuna Miclești, fiind ctitorita de spătarul
Dimitrie Miclescu (proprietarul moșiei Miclești) și soția sa, Ileana.
Istoric: De-a

lungul

timpului,

biserica a duferit mai multe
lucrări de restaurare: în anul 1943
si în anul 1953.
Arhitectura:

Biserica

este

construită în totalitate din bârne
de brad masiv, care au fost placate
ulterior cu scânduri de culoare
albastră.

Inițial

acoperită

cu

șindrilă, ea are astăzi învelitoare
din tablă.
Localizare: în partea de NE a satului, cca.
500 m, în cimitir
Adresa: sat Popești, Comuna Miclești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06868

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Oșești
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Oșești
Datare: 1815
Trăsături: Construcția este alcătuită din
bârne transversale dreptunghiulare. Prezintă
o absidă pentagonală pe latura estică
(altarul). Intrarea se face pe latura de vest,
printr-un pridvor de lemn. Ca și alte biserici
de lemn din județ, nu are turlă. Construcția
este acoperită cu tablă. În partea de sud a
bisericii se găsește clopotnița de lemn.
Hram: Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Adresa: nr.256, în partea de NE a satului, Sat Oșești, Comuna Oșești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06864

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Rafaila
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Rafaila
Datare: În istoricul Mănăstirii Rafaila stă
consemnat că bisericuța ar fi fost ridicată
de călugărul Rafail la 1531, din lemn de pe
loc, pentru a servi drept schit de călugări.
Cu toate acestea, prima atestare
documentară a sa apare abia în anul 1599,
într-un hrisov al domnului Ieremia Movilă.
Hram: Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Stilul arhitectural: Biserica „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” din Rafaila este construită din bârne de stejar, încheiate la
colțuri „în cheotori”, după obiceiului locului. Atât la exterior, cât și la interior pereții de bârne
au fost acoperiți cu scândură de brad, pentru a feri interiorul de curenții de aer și de frigul
iernilor. Pridvorul, altădată deschis, este acum capitonat și el cu scândură. Acoperișul, inițial
de șindrilă, este învelit cu tablă zincată. Deasupra pridvorului se află turnul-clopotniță. În
decursul veacurilor, bisericuța a fost reparată în mai multe rânduri. Cea dintâi mare refacere
a fost chiar în 1838, când a fost strămutată, căci atunci, așa cum se precizează în istoricul
Mănăstirii Rafaila, era „ruinată”.
Adresa: nr.645, în centrul satului,
în cimitir, Sat Rafaila, Comuna
Rafaila
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06874

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Solești
Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din sat Știoborăni
Datare: În anul 1726 ctitorul Grigoraș
Mardare a construit biserica de lemn azi
monument istoric. A fost strămutată pe locul
actual între 1943 şi 1945, din cauza
alunecării terenului din noaptea de 29/30
martie 1942. Remontarea s-a făcut de către
meşterii locali: Iorgu Mardare, urmaş al
ctitorului, şi Gheorghe Bodaie din Iaşi, pe
baza devizului alcătuit de V. Moisescu, aprobat de Comisiunea Monumentelor Istorice. Cu
această ocazie, pe latura de sud s-a realizat pridvorul în acelaşi stil cu monumentul.
Stilul arhitectural
Biserica "Sfântul Nicolae” este construită din bârne de stejar încheiate la colțuri „în cheotoare
dreaptă”, așezate pe talpă de stejar și pe temelie de piatră. Din loc în loc se observă cuiele de
lemn, ce însăilează bârnele „în sfredelitură”. La exterior, pereții prezintă o splendidă suită de
registre sculptate. Primul a fost incizat cu motivul „dinți de fierăstrău” chiar deasupra talpei.
Urmează brâul median, sub forma frânghiei răsucite, apoi sus, sub poala acoperișului, un
delicat brâu de ocnițe. Ancadramentele ferestruicilor sunt decorate cu câte două acolade
miniaturale, sculptate în lemn. Pridvorul deschis, adăugat în anii 1943-1945, când a avut loc
strămutarea, a fost închis ulterior, pentru a proteja interiorul. Cu
toate acestea, pot fi admirați și acum grațioșii stâlpișori pe care se
sprijină, ciopliți și decorați în același ton cu trupul bisericii.
Acoperișul, inițial de șindrilă, are acum învelitoare de tablă.
Adresa: nr.271, în centrul satului, în cimitir, Sat Știoborăni,
Comuna Solești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-A-06884

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord

pagina 13

pagina 14

BISERICI DE LEMN

Comuna Ștefan cel Mare
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Muntenești
Datare: 1785
Hram: Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Adresa: nr.31, în partea de NV a
satului, în cimitir, Sat Ștefan cel Mare,
Comuna Ștefan cel Mare
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06860

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord

Comuna Todirești
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Cotic
Datare: construită în jur de 1850, reparată
1954. Construită pe locul altei biserici mai
vechi, temelie de piatră, căptușită cu
scânduri de stejar,(la interior și exterior),
învelită cu tablă.
Hram: Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Adresa: nr.148, în partea de SV a satului,
în cimitir, Sat Cotic, Comuna Todirești
Județul: Vaslui

Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06786
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BISERICI DE LEMN

Biserica de lemn ”Sf.Gheorghe” din sat Drăgești
Datare:

1783,

refăcută

în

1860,

reparată în 1953, 1997 (pardosită cu
scândură)
Adresa: nr.150, în partea de N a satului
Sat Drăgești, Comuna Todirești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06792

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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Biserica de lemn ”Cuvioasa Parascheva” din sat Sofronești
Datare: construită în 1788, transformată în
sec XIX– XX, reparată în 1957 (căptușită cu
scândură la interior și exterior, înlocuită
învelitoare de șindrilă cu tablă).
Adresa: nr.85, în partea de SE a satului, în
cimitir, Sat Sofronești, Comuna Todirești
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06880
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BISERICI DE LEMN

Comuna Tanacu
Biserica de lemn ”Sf.Voievozi” din sat Tanacu
Datare: Precum se spune iniţial a fost construită din lemn, de întemeietorii satului - Tanacu
şi Miliana. Biserica a ars pe la anul 1800 – 1810, iar în 1826 a fost sfinţită altă biserică tot din
lemn construită prin contribuţia enoriaşilor din Tanacu. În 1928 s-a executat o reparaţie
radicală, astfel s-a tencuit cu ciment temelia din piatră, s-au căptuşit pereţii din lemn cu
scândură nouă la exterior, înlocuindu-se cea veche şi s-a acoperit cu tablă galvanizată. Nu au
fost administrate forme de modificare noi la construcţie. Stilul în care se poate încadra
construcţia este cel moldovenesc, fără brâul în relief şi alte sclupturi în lemn pe mijlocul
construcţiei, caracteristică satului. Biserica anterioară a fost căptuşită cu scândură în
interior, uleită şi fără picturi. In prezent interiorul bisericii este tencuit şi are reprezentate
picturi murale.
Hram: Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Stil arhitectural: Construcția este alcătuită din bârne transversale dreptunghiulare. Prezintă
o absidă pentagonală pe latura estică (altarul). Intrarea se face pe latura de vest, printr-un
pridvor de lemn. Ca și alte biserici de lemn din județ, nu are turlă. Construcția este acoperită
cu tablă. În partea de sud a bisericii se găsește clopotnița de lemn.
Din obiectele de valoare istorică ale bisericii se enumără:
- Sfântul Epitaf foarte frumos cusut în fir de aur pe catifea maro, cu frumoase floraţii pe
margine şi frumoase litere chirilice pe care este scris TROPARUL; - Iosif cel Bun chip în limba
slavonă; - O icoană „Sfântul Munte Athos” şi câteva icoane vechi toate consemnate în
inventarul bisericii.
Adresa: nr.119, în centrul satului, în
cimitir, Sat Tanacu, Comuna Tanacu
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06885

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Văleni
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din sat Văleni
Datare: 1811-1815
Hram: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: În centrul satului, în cimitir, Sat Văleni, Comuna Văleni
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06894

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Vulturești
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din sat Buhăești
Datare: 1798-1830, ctitor Ștefan Caracas, stră-străbunicul lui Emil Racoviță
Hram: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: nr. 347, „La Cărăcășeni”, la marginea de S a satului, în cimitir
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06768

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Zăpodeni
Biserica de lemn și vălătuci
”Sf.Împărați Constantin și Elena” din sat Butucăria
Datare: 1834
Adresa: nr.30, în centrul satului, în
cimitir,

Sat

Butucăria,

Zăpodeni
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06770

Comuna

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din sat Ciofeni
Datare: 1819
Adresa: nr.31, În partea de SV a satului, aprox.1 km, în cimitir , sat Ciofeni, comuna Zăpodeni
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06783
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BISERICI DE LEMN

Biserica de lemn și vălătuci ”Sf.Dumitru” din sat Dobroslovești
Datare: 1852, transformări sec. XX
Adresa: nr. 32, în partea de SE a satului, în cimitir , Sat Dobroslovești, Comuna Zăpodeni
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06789

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord

pagina 27

Biserica de lemn și vălătuci ”Sf.Voievozi” din sat Telejna
Datare: 1816
Adresa: nr.21, cartier Telejna Deal, la V de
sat, cca. 2 km, în cimitir, sat Telejna, comuna
Zăpodeni
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06889
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BISERICI DE LEMN
Biserica de lemn ”Sf.Nicolae” din sat Zăpodeni

Datare: 1770 - 1775
Adresa: nr. 18, Cartier Zăpodenii de Sus, în partea de NE, în cimitir, Sat Zăpodeni, Comuna
Zăpodeni
Județul: Vaslui
Regiune istorică: Moldova
Cod LMI: VS-ll-m-B-06898.01

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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BISERICI DE LEMN

Comuna Dolhești - jud.Iași
Mănăstirea Brădicești din Sat Brădicești
HRAM: Buna Vestire (25 martie)
TIP: mănăstire de calugări
CTITOR: Episcopul VARLAAM al Hușilor
DATARE: anii 1691-1692
(sfârșitul secolul al XVII-lea)
AȘEZARE GEOGRAFICĂ: în satul
Brădicești, comuna Dolhești, jud. Iași, la
56 km SE de Iași și 45 km N de Vaslui

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
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Date de contact:
adresa: sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare
județ Vaslui, cod poștal 737495
telefon: 0235/342 528
e-mail: gal.burcel@yahoo.ro
site: www.gal-movilaluiburcel.ro

Asocia ția GAL Movila lui Burcel V aslui Nord
UNIREA NE DĂ PUTEREA DE A RENAȘTE!

Material realizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Movila lui Burcel, cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
- Acest material se distribuie gratuit -

