
Biserica de lemn Dobrinăuţi Hapăi 

- Obiectiv turistic al comunei Vârfu Câmpului -  

 

 

Satul Dobrinăuţi ( Hapăi  sau ,,Satul cel mare” ) este atestat documentar din anul 

1392 printr-un act emis de Roman I Mușat , domnul Moldovei , apoi apare menționat și 

în acte emise de Alexandru cel Bun și Stefan Cel Mare (satul este desființat in 1968 

apoi reinființat in 2006). 

Lăcaşul de cult a fost iniţial ridicat în lunca Siretului, a fost strămutat de două ori, 

iar din 1810 se află în satul Dobrinăuţi. În 2011 conducerea Direcţiei de Cultură și 

Patrimoniul Național  Botoșani  a demarat procedurile de introducere pe lista 

monumentelor istorice. 

Atestată documentar la 15 martie 1490 - când a fost dată Episcopiei de la 

Rădăuti de către Ştefan Cel Mare - a dispărut prin vremuri simultan sau ulterior 

aşezării de “La Seliştea” (Dobrinăuţi). În anul 1764 un oarecare Nichitelea, ridică pe 

locul numit “La Seliştea” din capătul satului Hapăi, o nouă biserică de lemn. Din arhiva 

Primăriei Vîrfu Cîmpului constatăm că aceasta este cea mai veche clădire din sat. 

Biserica a fost înălţată în apropierea unui vechi cimitir de ostaşi, descoperit de 

arheologi, datând din 1499, anul bătăliei lui Ştefan cel Mare cu regele polon Ioan 



Albert. Biserica avea inițial hramul “Sfântul Gheorghe” iar apoi biserica a căpătat 

hramul Sfântului Nicolae, cum scrie și pe clopotul clopotnitei.  

Din cauza vremurilor tulburi sau, poate, a repetatelor eroziuni provocate de râul 

Siret, bisericuța a fost strămutată- în forma ei originală, prin anul 1794 la locul numit 

“Rediu”, între dealurile Călinești și Puhari, într-un cătun cu câteva case de  clăcași și 

paznici ai iazului boieresc. 

Urmare a unor furtuni repetate, bisericuța a fost din nou mutată în anul 1810, în 

satul Hapăi-unde este și astăzi constituind un patrimoniu local.Arhivele locale relevă 

un fapt interesant și anume că pentru a nu fi deteriorată construcția și materialul 

lemnos, clădirea a fost transportată pe 8 sănii trase de boi. 

Ca și referințe de natură tehnică, biserica este destul de mică, fiind executată din 

lemn și bârne, acoperită cu șindrilă.Pe exterior pentru a-i întări rezistența, sătenii au 

bătut un rând de scândură din brad peste bârnele originale.Tălpile construcției sunt 

fixate direct pe temelii din piatră.La înlocuirea acoperișului din draniță, cu tablă, în 

1971, meșterii locali au costatat că straturile draniței măcinate de intemperiile vremii, 

depășeau 8-10 cm grosime, fapt ce denotă că peste primul acoperământ au fost bătute, 

repetat, alte și alte rânduri de draniță noua.  

Până nu de mult în biserică se tineau 2 slujbe pe an ,  una de Izvorul Tămăduirii și 

una de Ziua Eroilor. 

 


