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euprinsâ într-o străveche vatră româ
nească, întorsura Buzăului este târziu
menţionată documentar, conscripţiile veacu
lui al XVIII-lea, inclusiv cea a generalului
Bucov (1161-1162), nu o înscriu, ştirile din
protocoale, realităţile pe care le conţin, au
darul să suplinească fie şi parţial lacunele
susmenţionate.
în conscripţia românilor ortodocşi din
1805 este înregistrată o biserică la întorsura
Buzăului, iară alte precizări privind mate
rialul de construcţie sau hramul. (...) O
sursă de datare, mai apropiată de zilele de
început ale bisericii o constituie clopotul mic
(strămutat de ia ea in tumul celei de piatră),
după tradiţie de la Ştefan cel Mare, de fapt
din al XVIII-lea veac, după anul înscris pe ei
(posibil 1775).
Prin 1830 obştea de la întorsura Buzăului
este cuprinsă de desnădejde din pricina
stării in care ajunsese biserica lor de lemn,
in hramul Cuvioasei Paraschiva:
„ (...) drept aceea văzăndu-se şi aicea în
parohia aceasta ce se numeşte întorsura
Buzăului sfânta biserică de lemn de brad.

făcută şi tencuită cu var, din care pricină a
fost ars lemnul, de toate putrede şi derepănată-i, fără de a se putea mai mult prin
nici-o mijlocire a se ajuta sau cărpăi, fiind
gata spre surpare, de nu prin mai multe
proptele fiindu agăţat şi sprijinit coperişul
ce era făcut din şindrilă. (...). întru acea
vreme aflăndu-se slujitori bisericeşti şi
preoţi adică preot bătrân şi duhovnic
sfinţ<ia> <sa> păr<intele> Gheorghe
JNeagoviei sen<ior>; preot tânăr păr.
(Sheorghe Neagovici jun<ior>; Gociman
Niculae Stanciul, aceştia ca nişte
osârduitori împreună şi cu alţi bătrâni cu
chip de juraţi şi anumiţi întocma ostenitori,
cel dintâi ca dascăl şi cantor Moisi
Neagovici, Nicolae Tohănean, Gheor.
Crăciun, Radu Mocanu, Nicol<ae> Blidaru,
Goci. Kicol<ae> Aldea, Toma Bularca
aceştia, ca întrupaţi, luând în sine dumne
zeiesc îndemn şi râvnă numai prin mijlocirea
şi ajutoml Prepodoamnei Paraschiva ca
patron al sfintei biserici vechi, ca numai cu
toţi să se apuce la cele de lipsă, mai întâi de a
zidi şi a ridica sfânta biserică nouă de piatră
in întorsura Buzăului (...)" (...).
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A fost înştiinţat erai birăul locului
Tâmpa Janos, locuitor în Boroşneul
Mie, care nu numai că a fost îndemnător,
dar eu cheltuiala sa au pus să ardă două
cuptoare de var (SS buţii), obştea mai
adăugând până la 49 buţii. (...) Pentru
zidărie au fost tocmiţi meşteri saşi din
Braşov, dar pentru prelucrarea lemnului „au
fost tocmit maistor român de 1a Braşov eu
numele Gheorghe Şindilică”. (...)
în iunie 1836 a fost deschis şantierul
bisericii noi, eu blagoslovenia Episcopului
Vasile Moga, in hramul 6uv. Paraschiva
(J(.A.: Hram ulterior înlocuit eu acela in
numele Sf. Gheorghe, posibil pentru comu
nitatea de nume a celor doi preoţi Heagovici.
O fi fost dat eu prilejul sTinţirii, nu ştim,
apare in acest hram in darea de seamă din
6 februarie 1854, pe perioada 1850-1854),
„aproape de biserica veche, pe un loc mai
ridicat pentru a putea susţine greutatea
zidirii”. Acolo, „către apa Buzăului se afla

stătătoare şi casa parohială eu tot cuprinsul
ei: şura, grajdurile şi altele”. Pământul ii
fusese „din vechime spre acest sfârşit închi
nat şi dăruit de către vrednici de pomenire
răposaţi părinţi, moşi şi strămoşi, aşa şi
acum intru asemenea, fără de nici o plată
sau dare, s-au îngăduit şi de către următorii
fii şi moştenitori grof Nemeş lanoş
lăc<uitor> la Hăghig, ca să se ridice şi
zidească sfântă casă de rugă sau bise<rică>
spre veşnica pomenire a tot prea fericit
neam”. (...)
Astfel gătată biserica a fost sfinţită, in
luna noiembrie acelaşi an, 1836, prin
îngăduinţa şi blagoslovenia Episcopului
Vasile Moga, „prin protopopul Haromsecului Petru Pop, paroh al Breţcului,
Împreună eu alţi părinţi, spre a se putea, mai
încolo, prin parohii locului a se sluji sfânt
liturghie.”

Faţă de secolul trecut şi chiar de prima
jumătate a- secolului al XlX-lea
construirea bisericii de la intorsură este, din
ceea ce cunoaştem până acum, o adevărată
premieră prin numărul însemnat de
contribuabili (86) din afara obştii. (...)
Cuvioşi şi recunoscători, cei de la Intorsură
au dat întăietate, în protocol, celor 46 de
„străini”, localnicii urmând apoi, sub 176
numere curente, mulţi dintre aceştia fiind
înregistraţi eu două sau chiar trei „daturi”.
Ei nu reprezintă insă totalitatea contri
buabililor in bani, căci cei care şi-au adus
obolul după 1837 sunt grupaţi, in darea
de seamă din mai 1841, in rânduri de
„ajutorinţe”, fără numele fiecăruia. Sunt
menţionate patru rânduri de „ajutorinţe” ce
totalizează 278 poporeni (şi 1437fl. r. 27 cr.).
(...) Se aflau, sigur, intre contribuabili,
Moldoveana şi Olah, întâlniţi ca juraţi la
darea de seamă din 1854. Vom cita, in cele ce
urmează, nume de familii reprezentative,
întâlnite şi printre juraţi, epitropi,
„ostenitori”, precum Bularca, Baciu,
Tohăneanu, Noriceanu, Niţă (Niţu),
Mocanu, Măcelaru, Munteanu, Aldea,
Blidaru, Barbu, Radu, Gărstea, î)espa. (...)
Participarea „de obşte” dar şi aceea a

„străinilor” in construirea bisericii de piatră
de la intorsură Buzăului imprimă acesteia
puterea de simbol al „solidarităţii
româneşti”.
în Protocoale, specificaţii, samodaşe au
fost scrişi toţi binefăcătorii după numele br,
ei neputănd fi, in nici un caz, trecuţi ca atare
în pisania bisericii. Nu ştim care a fost
conţinutul inscripţiei originare dispărută
ulterior. Deasupra intrării in biserică, pe
Vest, este înflorat în stuc anul 1840. Va fi fost
la acea dată executată şi podoaba picturii, a
tâmplei. (...) în insenmarea de repictare, din
1956 (in altar pe Sud), este reamintit anul
1840 pentru ridicarea bisericii iar pentru
ctitori, obştea, ajutată de persoane din
Săcele, Purcăreni, s. a. (...)
Samodaşul din 1854 înscrie biserica din
întorsura Buzăului in rândul celor avariate
şi jefuite in zilele revoluţiei paşoptiste. (...)
Subliniem cheltuielile făcute eu reparaţia
bisericii, cei 309 fl. r., 5 ereiţari, strânşi eu
discul „pre 22 de foi sau câştigat” dar „şi
dăruirea înaltului nostru împărat ia anul
1852 mai 30, spre despăgubirea sfintei
noastre biserici din vremea revoluţiei”, (200

n.r.).(...)

în darea de seama (1854 feb. 6) se relua:
„casa preoţească este făcută de obşte şi casa
de şcoală, şura, grajdul, casa cea din curte şi
fântâna de preotul acum slujitor şi anume pr.
Gheorghe Neagoviei”. (...) Surpată, posibil
de vreme, casa parohială dispare, la 1868
menţionăndu-se lipsa acesteia. Nu deţinem
informaţii a construirii alteia până ia cea
actuală. (...)
easa de şcoală este menţionată la 1854,
dar existenţa ei anterioară nu poate fi
pusă la îndoială. (...) Printre „osărduitoiii”
şi juraţii de ia construirea bisericii, era
trecut, mai întâi, ca dascăl şi cantor, JUfoise
Neagovici. (...) în 1868, easa de şcoală din
lemn avea două odăi, iar pentru întreţinere
108 ferdele de bucate pe aii. La întorsura
Buzăului, că pretutindeni in Transilvania,
biserica şi şcoala au fost nedespărţite, ele
fiind instituţiile reprezentative ale poporului
român. (...) în darea de seamă de la
începutul anului 1854, se consemnează:
„cercetăndu-se şi şcoala s-au aflat in stare
bună şi copii umblători in şcoală, nr. 70, care
cercetăndu-se de învăţătură, se arată a
merge bine”. Pentru că învăţătorul de prunei
Ieremia Neagoviei a căpătat darul preoţiei

„cinstita obşte” a plătit lui Johan Sârbul,
locuitor in sat, până la o altă rânduială „ca să
nu fie învăţăturii scădere”. (...) Curând este
menţionat ca dascăl Solomon Barbu. în 1856
feb., fiind iar lipsă de învăţător de prunci
şi prunce, a fost primit, la cursul de vară,
JSfiţă Zugravu „ca să nu rămăie pruncii
fără învăţătură”. (...) în darea de seamă, din
11 noiembrie 1864, a fondului şcolar erau
indenmaţi şi alţi poporeni să se înscrie „căci
pentru binele, luminarea şi fericirea
tinerimii” s-a înfiinţat această fundaţie. (...)
Cu acest prilej a fost tocmit învăţătorul
Eoseanu Dogariu, până la Sfântu (Sheorghe
1868, cu un salariu de 50 cr., lemne şi
locuinţă. în 1893, in centrul comitatului Trei
Scaune, doar la Dobolii de Jos mai exista
şcoală românească graţie preotului luptător
Nicolae Puianu. Şcolile supravieţuiseră in
comunele de sub munte, in unele dintre ele,
printre care şi întorsura Buzăului, acestea
erau: „eu câte două sau trei puteri didactice
foarte bune”. (...) Era învăţător pe atund şi
Gheorghe Zaharia, om al satului (N-A.:
înaintaşii familiei sale apar printre ctitorii
biseridi; Dumitru Zaharia, Văduva Bucura
Zaharia), marcantă personalitate a
învăţământului românesc din Trei Scaune.

Oe dimensiuni apreciabile, pentru acea
vreme, monumentul ce va rămâne
istoriei, înfăţişează planul triconic, eu absi
dele poligonale, cu câte cinci laturi. (...)
Dacă în elevaţia navei regăsim bolta semicilindiică, penetrată deasupra ferestrelor,
in acea a altarului o semicalotă, partea
centrală a pridvorului este acoperită eu o
cupolă de pandativi şi arce dublouri, de
certă influenţă muntenească. (...) Faţada
părţii centrale, inclusiv a turnului, este
delimitată de pilaştri semiangajaţi.

Pisania din altar (nord), din 1956.
consemnează pictarea „din nou” a
bisericii, mărturie a decoraţiei murale ante
rioare. Nu putem să nu observăm o respec
tare a iconografiei tradiţionale, menţionând
in acest sens reprezentările „Deisis
(Rugăciunea)”, Sfinţii împăraţi Constantin
şi Elena, din conca sudică. Nu s-au mai aflat
nici icoanele, existente in 1868, cele opt
împărăteşti (patru la femei, patru la
bărbaţi) si alte 12 miei (poate prăznieare).
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obştea era copleşită de tristeţe

pentru părăginitul lăcaş de lemn,
aceasta remarca; „măcar că era pe din
lăuntru împodobit eu slujitori şi preoţi
vrednici”. Aceştia erau duhovnicul
Gheorghe Neagoviei cel Bătrân şi preotul
Gheorghe Neagoviei cel Tânăr. Seniorul este
atestat preot aici în 1805, sub numele de
Gheorghe Neaga, hirotonit in 1801 la Arad,
familia, sub nume variate. Neaga, Neagu,
Neagoe, inseriindu-se printre ctitorii

localnici. Preotul tânăr Gheorghe Neagoviei
şi-a început activitatea păstorească in 1830.
Prin 1848-1849, protopopul Petru Pop
cerând o conscripţie eu numele gazdei, a
soţiei, a pruncilor, exemplifica prin cazul
preotului (Sheorghe Neagoviei, ce avea soţie
pe JUaria şi şase prunci (trei parte bărbă
tească, trei parte femeiaseă). Unul dintre fii
era Alexie, îndatorat in 1856 a veghea
şcoala. în 1858, la întorsură erau preoţi
Alexa Negoviei (paroh) ş\ GYveorg)ve
Neagoviei, care primesc atunci ruga obştii
de a le fi şi învăţători, ajutaţi de tinerii Alexa
(fiul preotului Gheorghe) şi de (Sheorghe
Neagoviei. Preotul paroh Alexie Neagoviei,
după o bogată activitate pastorală, şcolară,
euhuralâ (implicat in organizarea cercurilor
Asociaţiunii ASTRA), îşi doarme veşnicia
in preajma bisericii, mormântul său
(1826-1909) distingăndu-se de acelea ale
multor Neagu, Neagoviei (din cele două
cimitire) JUoise Neagoviei, „dascăl şi cantor”
la ridicarea bisericii de piatră, preoţit
curând după aceea, păstoreşte, din 1840, la
parohia din Zagon, ca şi la filiala Păpăuţi,
unde era şi in 1868. Ieremia Neagoviei, după
rosturi scolastice (învăţător la întorsură)
este preoţit din 1853 fiind preot 1a Aita
Mare. (...)

La întorsură Buzăului „cinstitul paroh”
şi „cinstita obşte” au fost două identităţi
in una singură, nedespărţite in cuget,
credinţi şi faptă. (...) în această unire s-a
construit biserica, a înflorit şcoala.
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Die Sdiilît Gcorgsn Kirehe

A Szent Gyorgy templom

intorsura Buzăului

Bodzafordulo

Im /.eriaus der Orthodcxen Rumănen aus

Bodzafordulon az 1805. evi ortodo.\ ro-

dem Jahr 1805 \vi rds in Intorsura
Buzăului eine einzige Kirehe er\vahnt. ohne
^enauen Bestimmungen was die Baumaterialen und den Sehutzhelliger betrifft. Ihre
kieinc Clocite stammt aus den Jahren der
Kirehenentstehung - der Traditlon gemăl)
cine Gabe des Fiirstcs Ştefan cel Mare - also
aus dem XVIII. Jahrhundcrt. naeh der auf
ihr stchcndc Aufsehrift (wahrseheiniieh
lu5). Im Juni 1836 wurdc die Baustelle der
ncuen Kirehe eroffnet. zu dicser Zeit war die
Glăubige Paraschiva ihre Schutzheilige.
aber diese wurde spăter auf Sankt Georg
umgcăndcrt. Die Steinkirehe wurdc im
selbcn Jahr im November cingcwciht und
konnte nur dank der Beitrag der Gemeinde
und den ..Frcmdcn" aufgcbaut werden.
Fiir die damalige Zeit bctraehtiiehes
Denkmal ist drcikoniseh, mit vicleekigcn
Seiten. Das Getvolbe des Kirchenschiffs ist
halbltreisformig. bis zu den Fenstern. das
Gcw'olbc vom Altar ist dagcgcn viei mehr
akzcntuicrt. Der zentralc Teii des Flurs ist
mit cine Kuppel und doppeltem Bogen
bedcekt. was Walachischc Influcnz zcigt.
Die Fassade des zentralen Teiis. wie auch
dicsc vom Turm. ist mit Săulen verziert. Die
Aufsehrift bcim Altar, aus dem Jahr 1956,
vcrmcrkt das ..Ncubcmahlcn" der Kirehe,
was die Gegcnwart der vorherigen
Wanddekoration beweist. Man merkt das
man befolgt die traditioncllc Art der
Bemahiung der Hciligcnbildcr. wie zum
Beispiel das Bild ..Deisis (Das Gebet)" oder
..Die Heiligcn Hcrrsehcr Constantin und
Clena". aus dem sudiichen Teii der Kirehe.

manoh osszeirasaban egy tcmplomrol
van szo anelkiil. hogy az cpitoanyagot vagy a
wdoszentct megemlitenek. A kisharang a
templom fennallasanak elso eveibol szarmazik - a hagyomany szerint Ştefan cel Marc
adomanya
a rajta lathaa felirat szerint
(valoszinulcg 1775) a XVIII, szazadban
Itesziilt.
1836 juniusaban megn>'itotiak az uj templom
epitotclcpet. ennck vedoszcntjc Paraschiva.
mciv vedoszcntct kesobb Szent Gyorgvrc wiltoztanak. Ugyanez ev novembereben szcntelKk fel a kotcmplomot. mcly esak a kozosscg
es „az idcgcnck" scgitscgcnck koszonhctocn
epiilhetettfel.
■ă

Az akkori idok szamottevo emickmuve.
harmas kup alaku. sokszogu apszisai ot-ot
oldallal rcndelkcznck. A tcmplomhajo boltozata felkor alaku az ablakok szintjeig. az
olar boltozata viszont sokkal hangsulyozottabb. A pitvar kozponti reszet escgclyen
talalhais kupcia es dupla boltiv fedi. mely
havasalfoldi befolvasra utal. A kozponti lesz
es a toronv homiokzata oszlopokkal van
diszitve.
Az l956 bol szarmazo olarfcliraton megjcgyzik. hogy a templomot ..ujrafcstctek".
ami bizonyitia a falfcstmcnyck korabbi
jcicnIcKt. E falfestmenyek a hagyomanyos
ikoncgrafia szellcmcben heszultck. mint
peldaul Deisis (Ima). A Szent Uralkodok
Constantin es Clena. a templom deli leszen.

