
 

 

          

 

 

 

 

 

                                   

 

 

RUTA BISERICILOR DE LEMN DIN JUDEȚUL CLUJ 

 

1. Denumirea rutei: Ruta bisericilor de lemn  

2. Tematica rutei: descoperirea locaşurilor de cult edificate în lemn de strămoşi 

şi pictate cu măiestrie şi har divin 

3. Descrierea obiectivelor turistice 

 

1. Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Cizer Cluj-Napoca  

În anul 1956 este adusă în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei una 

din cele mai importante biserici de lemn din zona transilvană, biserica cu hramul 

Sf. Nicolae din satul Cizer județul Sălaj. A fost construită în anul 1773 de către o 

echipă de meșteri în lemn coordonată de Nicola Ursu, cel care a fost cunosut sub 

numele de Horea în timpul revoltei țărănești din 1784 din Transilvania, al cărui 

conducător a fost. Pictura interioară respectă cadrele erminiei picturii bizantine și 

este exectutată în tehnica tempera. 

Biserica aparține unui plan arhitectural evoluat, cu pridvor pe trei laturi și 

capete poligonale, arcadele bogat sculptate. Pe grinda boltei sunt sculptate 

cuvintele Lucrat Ursu H(orea). Biserica a fost restaurată între anii 2014-2017 în 

cadrul proiectului Conservarea-restaurarea și punerea în valoare a bisericilor din 

Petrindu și Cizer, realizată prin fonduri norvegiene. 
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2. Biserica ,,Sfinții Arhangheli”, Sânpaul, Sumurducu  

Biserica cu Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Sumurducu, 

comuna Sânpaul a fost construită în anul 1715 și este adusă din localitatea vecină 

Berindu. A fost realizată din bârne de stejar, în tehnica clasică pentru acest tip de 

edificii: coadă de rândunică. Unul din elementele ce o identifică în peisajul 

bisericilor de lemn este pridvorul ce se continuă pe ambele părți ale 

monumentului până la altar, oferind impresia unui târnaț lung de casă țărănească. 

Ușa de la intrare este sculptată în lemn masiv, în partea superioară fiind incizat 

anul 1715. Deasupra intrării a fost ridicat un turn clopotniță de mici dimensiuni, cu 

o înălțime de 4m. 

 

3. Biserica ,,Sfinții Arhangheli” Straja, Căpuş  

Localitatea Straja, azi aflată în comuna Căpușu Mare a fost atestată în anul 1219. 

Biserica ortodoxă de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil a fost 

construită în a doua jumătate a secolului al XVI-lea în satul Finciu, comuna 

Călățele, de unde a fost adusă în secolul al XVII-lea. Edificiul este realizat din bârne 

de stejar și brad, sub formă de navă și are dimensiunile: lungime 15 m, lățime 6 m, 

înălțime 15 m. Pictura murală este realizată în anul 1806 de către meșterul Dimitrie 

Ispas din Gilău ce a fost ajutat de către fiul său Ștefan. În partea superioară a 

iconostasului se află Răstignirea, pe care este incizat anul 1796. 

Patrimoniul bisericii din Straja cuprinde o colecție de icoane și cărți de cult de o 

valoare deosebită: 7 icoane pe lemn, 4 icoane pe sticlă. 

 

4. Biserica ,,Sfânta Treime” Agârbiciu, Căpuș  

Satul Agârbiciu din Comuna Căpușu Mare este atestat în anul 1448, iar locutorii 

acestuia au fost exclusiv români de confesiune ortodoxă. Unul dintre cele mai 

importante monumente de arhitectură în lemn se păstrează în acest sat, fiind 

reprezentat de biserica cu hramul Sf. Treime. Conform documentelor parohiei 

Agârbiciu, locașul de cult este construit în anul 1792 și a înlocuit un altul, tot din 

lemn, ce data din secolul al XVI-lea.  În actualul edificiu se păstrează un triptic din 

anul 1555 ce a aparținut vechii biserici. 

 A fost construită din bârne de lemn de stejar, pe o fundație de piatră adusă din 

cariera locală, iar înălțimea turnului este de 19,45 m. Pictura este realizată de către 

unul dintre maeștrii picturii din Transilvania, Dumitru Ispas din Gilău în două 

etape: altarul și naosul în anul 1801, iar pronaosul în anul 1818. 



 

 

În patrimoniul bisericii se mai află și o colecție de obiecte din secolul al XIX-lea 

de o deosebită valoare: Maica Domului cu Pruncul, Sf. Nicolae, Sf. Arhangheli – 

icoane pe sticlă, o icoană a Mântuitorului pe lemn, o strană pictată din anul 1801. 

 

 

 

5. Biserica ,,Înălţarea Domnului” Bica, Mănăstireni  

În satul Bica, situat în partea de nord a comunei Mănăstireni, se află biserica 

ortodoxă de lemn cu hramul Înălțarea 

Domnului. A fost construită în anul 1674 din 

bârne de lemn și brad, cu o lungime de 13,55 m 

și o lățime de 5,50 m. În turn întâlnim două 

clopote, unul datând din 1770 și altul din 1922. 

Pictura a fost realizată în stil bizantin, pe 

pânză și datează din anul 1770, numele 

pictorului nefiind cunoscut. Pictura din altar și 

pronaos a fost restaurată în anul 1998. Icoanele 

pe lemn sunt pictate în același stil bizantin, iar 

cromatica folosită indică faptul că au fost 

pictate de același pictor.  

Dintre acestea cele mai importante sunt: 

Icoana Maicii Domnului cu pruncul, Icoana Sf. 



 

 

Trei Ierahi, Icoana Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil. În patrimoniul bisericii se mai află 

și o colecție de carte veche. 

 

6. Biserica ,,Sfinții Arhangheli” Finișel, Săvădisla  

Biserica de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Finișel, 

comuna Săvădisla este atestată documentar în anul 1758. Acest an este indicat 

într-o inscripție din spatele iconostasului care îl indică și pe primul pictor al bisericii 

zugravul Petru. Același an este inscripționat pe peretele de sud al naosului alături 

de numele pictorilor. Pictura actuală a bisericii a fost realizată de către pictorii 

Dumitru Ispas și Ursu în anul 1807, conform unei inscripții păstrate desupra ușii 

naosului. În patrimoniul parohiei se află icoane de secol al XVIII-lea semnate de 

pictorul Nistor din Feleacu. 

 

7. Biserica ,,Cuvioasa Parascheva” Stolna, Săvădisla  

Satul Stolna din localitatea Săvădisla este atestat în anul 1448, biserica de lemn 

cu hramul Sf. Cuvioasă Parascheva, ce se află azi în cimitirul satului, fiind construită 

în anul 1730.  A fost realizată din bârne de stejar, sub formă dreptunghiulară cu 

pronaos, naos și altar în formă poligonală cu patru laturi. Intrarea în biserică se 

realizează printr-un pridovor situat pe latura sudică. Turnul clopotniță se află plasat 

deasupra intrării și are o înălțime de 11 m. 

Pictura murală inițială a fost realizată în anul 1730, iar în anul 1772 a fost 

rezugrăvită complet după cum este indicat într-o inscripție păstrată până azi. Din 

acea pictură se mai păstrează: pe bolta altarului icoana Sf. Treimi, pe peretele 

nordic al altarului chipul lui Iisus Hristos, și chipurile Sf. Trei Ierarhi Grigore, Vasile și 

Ioan; sfinți mucenici militari în naos și chipuri de mironosițe în pronaos.  O scenă 

ce o identifică în cadrul celorlalte biserici de lemn este o friză cu îngeri: Sf. 

Arhanghel Mihail cu o cruce în mâna stângă și sabia în dreapta, doi îngeri care 

străjuiesc intrarea și Sf. Arhanghel Gavriil pe peretele de sud. Este o temă unică în 

tabloul iconografic al unei biserici de lemn. Din patrimoniul inestimabil al bisericii 

s-au mai păstrat doar trei icoane: două icoane pe lemn - Maica Domnului cu 

Pruncul Hodighitria, Intrarea în Ierusalim și o icoană pe sticlă a Maicii Domnului. 

 

8. Biserica ,,Sfinții Arhangheli” Pădureni, Ciurila  

Biserica de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Pădureni, 

comuna Ciurila, datează din anul 1730. Lemnul utilizat a fost stejarul, bârnele fiind 

îmbinate în tehnica coadă de rândunică. Monumentul păstrează un bogat decor 



 

 

sculptat la nivelul ancadramentului și bolților. Pictura inițială datează din anul 1793 

și a fost realizată de către Vasile Popovici. 

Pe laturile de sud și est se păstrează un târnaț de lemn, element arhitectonic 

specific bisericilor de lemn din zona Hășdate -Turda. În patrimoniu se mai 

păstrează patru icoane din secolul al XVIII-lea: Iisus Hristos Pantocrator, icoana Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavriil – 1769 Gheorghe zugravul - icoana Maicii Domnului cu 

Pruncul și icoana Sf. Nicolae. 

 

9. Biserica ,,Sfântul Dumitru” Ţaga, Sântjude  

Satul Sântejude (Sfântul Egidiu) din comuna Țaga a fost atestat documentar în 

anul 1173.  Biserica de lemn cu hramul Sf. Dumitru a fost ridicată în anul 1701, acest 

fapt fiind menționat de către Kadar Iosef în Monografia Județului Someș publicată 

în anul 1895. Pictura murală datează din secolul al XVIII-lea, cea mai bine păstrată 

porțiune fiind cea din pronaos unde întâlnim reprezentări ale sfinților în mărime 

naturală. În anul 1858 pictura a fost renovată, mărturia fiind o inscripție de pe 

iconostas ce indică acest an. 

Pe ușile împărătești identificăm icoana Bunei Vestiri încadrată de chipurile 

celor patru evangheliști și decorațiuni din lemn traforat reprezentând simbolul 

viței de vie. Cele trei clopote au fost turnate la Sibiu, două în anul 1860 și unul în 

anul 1923. Ultima renovare a bisericii a fost realizată în anul 1980 când a fost 

înlocuită șindrila de pe acoperiș. 

 

10. Biserica ,,Sfinții Arhangheli” Sic  

Biserica de lemn Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Sic este construită în anul 

1731 și a fost catalogată drept monument de arhitectură de interes național.  A fost 

construită din lemn de stejar, având un plan dreptunghiular. Intrarea se află pe 

portalul de sud, deasupra acestuia fiind sculptată o cruce, iar în partea de jos a 

crucii anul 1731.  

Biserica păstrează pictura originală: în naos sunt pictate scene din Vechiul 

Testament legate de viața Sf. Prooroc Ilie și din Noul Testament - scene legate de 

răstignirea lui Iisus Hristos. În sfântul altar întâlnim reprezentări ale Arhanghelului 

Mihail, Fecioarei Maria și Sfintei Treimi.  Icoanele pe lemn datează din secolul al 

XVIII-lea, cele mai semnificative fiind icoana Maicii Domnului cu Pruncul și Icoana 

Sf. Gheorghe. Sticla de la ferestre este din perioada în care a fost construită 

biserica și este de manufactură. 



 

 

 

11. Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, Fizeşu Gherlii, Nicula 

Biserica de lemn a Mănăstirii Nicula a fost inițial biserica parohiei satului Gostila, 

comuna Poiana Blenchii din județul Sălaj. Se presupune a fi construită în anul 

1738, an ce se găsește inscripționat la intrarea din naos. Este o biserică de mici 

dimensiuni, cu un turn clopotniță amplasat deasupra pronaosului. A fost adusă la 

mănăstirea Nicula în anul 1973 după ce un incediu a distrus vechea biserică de 

lemn din incinta ansamblului monahal. 

 

 

 



 

 

12. Biserica ,,Sfinții Arhangheli” Vad, Câlna  

Biserica de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Câlna, 

comuna Vad, a fost construită în anul 1671. Bârnele din care a fost realizată sunt din 

stejar, îmbinate în tehnica coadă de rândunică. Biserica are împărțirea clasică: 

pronaos, naos și altar, turnul clopotniță fiind ridicat pe intrarea ce se situează pe 

partea de vest. Deasupra portalului de la intrare este incizată inscripția:  „văleat 1671 

i cra[li]e Arde[a]lu c[r]aiu Mihai Apafi”. 

Pe latura de sud întâlnim o prispă sprijinită pe șase stâlpi sculptați. Se păstrează 

câteva cadre din pictura originală realizată de către un pictor anonim: Sf. Apostoli 

pe iconostas, Sf. Ioachim și Ana, Răstignirea lui Iisus, Ridicarea lui Iisus cu crucea. 

Biserica a fost restaurată în anul 2000. 

 

13. Biserica ,,Sfinții Arhangheli” Chiuieşti, Strâmbu  

Biserica de lemn din satul Strâmbu, comuna Chiuiești datează din secolul al 

XVIII-lea, în anul 1764, călugărul Filip Georgiu, care a înființat și mănăstirea de la 

Cășiel, fiind cel care a contribuit la o primă renovare. Particularitatea acestei 

biserici constă în faptul că îmbină elemente de construcție în lemn cu elementele 

de construcție de zid, pe părțile laterale pereții fiind sprijiniți de contraforți. Bolta 

de lemn a naosului mai păstrează elemente din pictura originală: în centrul bolții 

pronaosului întâlnim reprezentarea Sf. Ilie, iar în partea inferioară a acesteia scene 

din ciclul hristologic. Printe elementele inițiale ce se păstrează într-o stare bună se 

regăsesc ușile împărătești și pictura ornamentală interioară cu motive vegetale. În 

anul 2005 acoperișul de șindrilă a fost renovat. 

 


