
                                                                          
            RESTAURAREA BISERICILOR DE LEMN

                                 de Arh. Niels Auner

          Am hotărât să scriu acest cuvânt înainte   abia după 
terminarea lucrariil;  când retrăind momentele semnificative din 
activitatea desfăşurată pe mai bine de 150 de şantiere de 
restaurare,în peşte 30 de ani de activitate,am realizat că prea 
puţine din cunoştinţele accumulate au deposit un cerc restrâns 
de fani,”împătimiţi ai lemnului”,responsabili de facto cu  
realizările prezentate în această carte.
      Este vorba în primul rând de meşterii lemnari GAVRILĂ 
HERENTA HOT ICO din IEUD, VASILE POP TAINA din 
DESEŞTI, de antreprenorii  arh. DANIEL SABĂU din ALBA 
IULIA, VASILE BÂRLEA din SIGHET şi CORNEL CUŞNER din  
BAIA MARE, dar şi de membrii unei echipe pluridisciplinare 
formate pe parcurs în care inginerul GH. DOBRESCU,biologul  
LIVIA BUCŞA şi pictorii OCTAVIAN   CIOCŞAN ,DORIN 
HANDREAsi DINU SĂVESCU au avut un rol deosebit de 
important.
     Nu e de mirare deci că arhitecţi absolvenţi ai unui curs 
postuniversitar de restaurare  ce au mărturisit că nu văzuseră 
bisericile de lemn din  Maramureş,dar şi mai trist că nu le 
văzuseră nici pe cele din Muzeul Naţional al Satului din 
Bucureşti, au explicat că motivul prezenţei la acest curs după 
propria exprimare  a fost CV-ul personal.
    Am citit o mulţime  de scrieri despre istoricul bisericilor de 
lemn, ctitori,datare,caracteristici  stilistice, podoabe, pictură 
murală,mobilier,dar  prea puţine referiri  la detaliile sistemelor 
constructive, calităţile şi defectele acestora, evoluţia în timp a 
tehnicilor de construcţie, date  explicite despre tehnicile şi 
sculele folosite de meşterii lemnari, şi în general informaţii utile 
în practica propriuzisă a restaurării.      Profit deci de ocazie pentru a 
trece in revistă această lungă perioadă de activitate, încercând însă să 
sistematizez mulţimea de informaţii,

 probleme şi întâmplări legate de acest subiect prin prisma impactului 
asupra meseriei a activităţii colectivului de restauratori de monumente   
din lemn,
   Multe din soluţiile tehnice adoptate   dealungul timpului pe 

aceste şantiere au  avut ca punct de plecare intervenţii mai 
vechi intr-e care şi unele mai puţin izbutite ce au trebuit   
corectate.
      Am avut norocul să încep activitatea sub îndrumarea 

unui îndrăgostit al lemnuui; d -l.arh. Virgil Antonescu, în 
cadrul unui colectiv de excepţie din vechea Direcţie a 
Monumentelor, ,unde erau adunaţi  la  acea dată cei mai 
valoroşi arhitecţi restauratori din ţară într -e care amintesc pe 
: Ştefan Balş,Eugen  Chefneux, Rodica Manciulescu,Niculae 
Diaconu,.
    Am înţeles încă din acea perioada   importanta necesităţii  

sporirii bagajului de cunoştinţe practice , şi a legăturii  
nemijlocite   cu şantierul, cu meşterii lemnari ce conduceau 
lucrările de restaurare, bazaţi în mare parte pe tehnici 
moştenite din bătrâni,tehnici devenite  între timp   tradiţie. I-
mi amintesc că în anii 70 aveam în medie peste 40 de 
şantiere de restaurare - întreţinere la biseicile de lemn, 
majoritatea fiind coordonate de specialiştii   Direcţiei 
Monumentelor;fiind astfel uşor de înţeles motivul pentru care 
în anii 90 cele cca 1180 de biserici de lemn  rămase în uz  se  
găseau într-o stare relativ bună de conservare.        (-fig.1 ) 

    Dacă s -ar fi continuat a ceasta politica privind 
întreţinerea şi repararea bisericilor de lemn   în paralel cu 
construirea de noi lăcaşuri de cult, probabil că   stuatia de 
astăzi ar fi fost total diferită .Din păcate în cei 23 de ani 
scurşi   s -au restaurat abia cca10% din total ,respectiv sub 
0.4%/an din patrimoniu, cu mult mai puţin decât ar fi fost   
necesar la o rată de   deteriorare majoră   estimată de 
specialişti de cca 2% pe an.                  ( -fig.2)

                                                                   



                                                                        

      Dacă înainte de anii 90 lucrările de restaurare erau în bună 
măsuă   realizate de meşterii artizani locali,fiind vorba de cele 
mai multe ori de lucrări legate de innoirea periodică a 
învelitorilor şi de mici reparaţii  curente (-vezi  fig.3 -E, F),astăzi  
ponderea lucrărilor cu acest specific din totalul intervenţiei de 
restaurare , este mult diminuată, crescând volumul lucrărilor la 
elementele   principale ale structurii;(respectiv   subansamblele 
A,B,C,D,E,F - fig.3)
     Dinamica evoluţiei degradărilor la structurile   bisericilor din 
lemn   face  ca  în  prezent  ponderea   intervenţiilor  de tip 
„clasic”, familiare meşterilor autohtoni în  totalul lucrărilor 

necesare salvării acestui patrimoniu , să fie extrem de redusă.    

        Din experienţa ultimilor 23 ani în care s -au restaurat peste 120 
biserici din lemn , la mai  bine de jumătate au fost necesare operaţiuni   
total necunoscute în practica curentă, operaţiuni de bioprotectie, de 
extrageri de strat pictural   de liftări de turnuri şi,bolţi, de înlocuiri de 
elemente constructive fără demontarea ansamblului, etc.iar detaliile de 
lucru tradiţionale , să nu mai fie suficiente.pentru o restaurare de calitate.

În aceste condiţii coordonarea unui şantier de restaurare ce pune   
probleme complexe la mai toate subansamblurile structurale va trebui să 
se  bazeze mai mult   pe cunost intele  practice accumulate de întregul 
colectiv   În timpul lucrărilor  deja realizate. 



                                                                           
      După cum am putut constata   din discuţiile purtate cu 
special;istii străini în restaurarea monumentelor de lemn , 
situaţiile de criză ale monumentelor de la noi lipsesc cu 
desăvârşire   în ţările lor  motiv pentru   care aceşti specialişti 
nu sunt   familiarizaţi cu necesitatea şi amploarea măsurilor    
noastre de  intervenţie 
    Astfel măsurile de înlocuire integrală a unui volum 
însemnat de material din masa monumentului deşi sunt 
considerate „dure” nu au alterntiva, iar pe măsură ce trecerea 
timpului va găsi tot mai multe asemenea monumente în stări   
de colaps, situaţia va deveni efectiv dramatică
    .Dacă acum se acceptă că posibilă şi necesară înlocuirea 
elementelor structurale esenţiale deteriorate, fiind vorba 
despre părţi de structura ce au mai suferit în decursul 
timpului modificări, completări sau înlocuiri, aflate în 
componenţa 
şarpantei sau infrastructurii, va trebui să acceptăm în viitorul 
apropiat înlocuirea unor părţi însemnate din elementele 
structurale cu pictura valoroasă existend că alternativă doar 
pierderea monumentului.
    Este locul să vorbim despre varietatea tipurilor de inbinari 
la principalul subansamblu al monumentului - pereţii -ce 
diferenţiază substanţial intervenţia de restaurare datorită 
scalei complexităţii acestora -vezi fig 5;                         
     În ordinea complexităţii avem cel mai răspândit sistem   
-coada de rândunică -tip 1 , apoi inbinarile 
- cu prag drept simplu -tip2, şi cu prag oblic  -tip3 şi tip 4. 
     Cu cât sistemul   este mai sofisticat cu atât deteriorările 
îmbinărilor sunt mai accentuate şi  cu atât mai greu este de 
manevrat o atfel de încheietura fără distrugerea acesteia.
     Din totalitatea bisericilor restaurate mai bine   de 30%din 
încheieturile pereţilor sunt realizate în tehnica “coada de 
rândunică”, celelalte cu prag fiind de cca  30% din total; fiind 
de remarcat că zonă geografică în care este plasat 
monumentul   nu influenţează semnificativ acest  detaliu .



                                                                  
                                                                       

     Trebuie adăugat că cealaltă treime din monumentele 
restaurate ce prezintă detalii de inbinare diferite -le-am 
numit personalizate - deoarece se regăsesc la puţine 
exemple în fiecare zonă, cel mai puţin răspândite fiind : 
(tipurile 5 şi 6 -vezi fig. 6) şi cel mai neobişnuit dar şi cel 
mai interesant este tipul 7, întâlnit la biserică din Rogoz - 
MM. 
Este evident că aceste din urmă tipuri (7 şi 8) au pus 
cele   mai multe probleme la restaurare datorită fragilităţii   şi  
fineţii de execuţie a nodurilor.
    Complicaţiile apărute în cadrul operaţiunilor de 
orizontalizare şi aducere la verticală a monumentelor, 
operaţiuni obligatorii pentru asigurarea stabilităţii acestora şi  
ancorării corespunzătoare de infrastructura, premergătoare 
restaurării propriuzise, ne -au obligat să tratăm cu maximă 
atenţie monumentul ca pe un tot unitar, fiind necesară 
asigurarea încă de la început a „strângerii” pe cele două 
direcţii în vederea realizării „cuitiei rigide” ce poate fi 
manevrată fără deteriorarea nodurilor. 
      Mărimea deformaţiilor ce apar în timp   în structura 
pereţilor -vezi fig.7, ilustrează şi eforturile la care sunt 
supuse nodurile; cele mai complexe (tip 6,7,8),   suferind 
cel mai des deteriorări ireversibile. 



        
  
  Din păcate foarte puţine biserici de lemn se prezintă astăzi 
aşa cum au fost  construite, majoritatea suferind modificări 
datorate atât necesitaţilor de cult cât şi creşterii populaţiei din 
comunităţile deţinătoare. Într -e monumentele restaurate am  
remarcat două tipuri de evoluţii , respectiv biserici având 
corpul prelungit pe axa lungă fie pentru a mării capacitatea 
naosului -fig.8 -tip I,fie pentru a mari pronaosul  -fig.8 
-tipII,tipIII 
     Un caz aparte îl prezintă bisericile prelungite pe ambele 
axe, aceasta fiind rrealizata în 2-3 etape distincte; exemplul 
cel mai grăitor fiind cel al bisericii din Calinesti-Caieni , unde 
se dublează practic capacitatea utilă a corpului bisericii 
-fig.9 -tipIIV,dar şi cel al bisericii din Hărniceşti-fig..9 -tipV.caz 
valabil pentru foarte multe din bisericile analizate ce au primit 
pridvor exterior pe una, două sau chiar trei laturi, după 
construcţia iniţială.(tipVI) 

A fost f. important să delimităm încă din faza de proiect  

aceste etape pentru a putea înţelege o serie de distorsiuni 
apărute în structura   de ansamblu a pereţilor ce au condus în 
multe cazuri la pierderea stabilităţii   sistemului. 

Cel mai des întâlnită a fost lipsa continuităţii 
elementelor de   infrastructură -   talpă, ce a permis tasarea 
inegală  a subansamblurilor realizate în etape diferite. 
      Pentru a avea o imagine completă a evoluţiei în timp a 
monumentului   a fost   însă de fiecare dată necesară analiza 
intrgului volum pentru că de cele mai multe ori o modificare 
aparent nesemnificativă de plan   a condus la mari probleme 
în structura de ansamblu. 
     Exemplificam acest aspect prin desele situaţii în care 
golurile de uşi interioare au fost mărite,   s-au adăugat goluri 
detip fereastra într -e pronaos şi naos, toate conducând la 
slăbirea accentuată a principalului element de sprijin, respectiv 
peretele dintr-e pronaos şi naos,vezi fig.11.fig.10 



                                                                    
          Elementul care a produs însă cele mmai multe daune 
structurii de ansamblu a fost nivelul suplimentar introdus fie în 
naos(fig.10,tipVI), fie peste pronaos (fig.10,tipV) ,cu rolul de 
cafas. Introducerea acestuia peste plafonul pronaosului a 
condus la distorsiuni în sistemul de rezemare al turnului ,dar şi 
la distrugerea timpanului vestic al bolţii naosului,iar plasarea 
acestuia în naos a modificat   substanţial perspectiva spaţiului 
interior reducând percepţia asupra picturii murale pentru o 
porţiune  însemnată a pereţilor. 

După cum se vede în fig.10, cele mai importante 
consecinţe   se referă la supraîncărcarea peretelui de vest al 
naosului ce a condus în multe cazuri la nevoia sprijinirii locale a 
întregului   eşafodaj suplimentar. 
      Cu atât mai dificilă este situaţia   în care peretele vestic - cel  
mai solicitat  - este slăbit şi prin goluri suplimentare noi sau 
supralărgiri de goluri existenţe: 

    Au fost dese cazurile în care acest perete, respectiv ce a 
mai rămas din el a trebuit să fie ramforsat cu structuri inserate 
metalice, ascunse în grosimea elementelor de lemn originale. 
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       După cum exemplificam în fig.10 ,introducerea unui     
nivel  intermediar în naos, -cafasul - a condus   de cele mai  
multe  ori la modificări structurale importante. 
          Chiar dacă la prima vedere suprimarea tirantului din 
naos părea a nu avea importanţă, întreaga structură 
 a pereţilor s -a   destabilizat, bolta   aplatizandu -se  iar   
pereţii în centrul naosului ieşind din verticală.,vezi fig.12. 
         Cunoaşterea   aprofundată  a  fenomenului  şi  a  
staticii sistemelor constructive  s -a dovedit necesară  
 pentru înţelegerea fenomenului,  fiind totodată   greu  de   
imaginat remedierea fără măsuri complementare 
concepute în mod  special pentru cazul analizat. 
         Unul din sistemele folosite s -a bazat pe exemplul 
popularal  panei „meşter grindă”prezenta  în mai toate 
locuinţele tradiţionale ,fiind  imaginat un sistem 
independent menit să preia eforturile orizontale ale 
tirantului înlăturat, dar şi o parte însemnată din greutatea 
bolţii naosului  micşorând astfel încărcarea nodurilor cele 
mai solicitate. -vezi fig 13 - soluţia I. 
      O a doua soluţie folosta, de această dată în cazul unei 
biserici cu o boltă mult mai uşoară a constat din realizarea 
unor  scaune  în  prelungirea  montanţilor  din componenţa 
consolelor alipite pereţilor,ce preiau cea mai mare parte a 
încărcărilor acoperişului,preluând totodată  şi eforturile 
orizontale ale tirantului lipsa.  - vezi fig.13 -solutia II. 
      Au fost dese situaţiile în care comunităţile locale au 
ales să  madifice forma dar şi  structura  acoperişului;
în general aceasta  petrecandu -se   cu ocazia lucrărilor  
de reparaţii  la învelitoare. 



                                                                         
                                                                                   

       Datorită deteriorarii căpriorilor în partea superioară a 
acoperişului s -a decis atunci scurtarea acestora   având 
drept consecinţă imediată modificarea pantei acestuia.
      Deseoriaceata s -a combinat cu schimbarea 
materialului folosit pentru învelitoare din şită  în tigla cu 
consecinţele ilustrate în fig14.. 
Este cazul bisricilor din Baica  -Sj,Mierag -Bh,Borşa - Bh,
Sacalu de pădure -Ms ;care au avut acelaşi gen de 
probleme rezultate din ruperea consolelor pereţilor 
transversali,exemplificat anterior. 

       
   În cazul din exemplul de mai sus ,(bis. Baica -Sj) 
s-a încercat “remedierea” consolelor rupte prin sprijinirea 
acestora; din păcate soluţia rezultată având un pronunţat 
caracter definitiv a condus la schimbarea imaginii de 
ansamblu a monumentului ,acesta primind astfel un 
simulacru de peristil 
perimetral şi a generat după cum se va vedea, mari 
complicaţii la restaurare. 



                                                                     

        Turnul clopotniţă - elemental dominant al bisericiilor de 
lemn   ce se dezvoltă de cele mai multe ori deasupra 
pronaosului, poate avea funcţie de zona etnofolclorică de 
baştină a monumentului o mare diversitate de forme
şi dimensiuni, putând chiar lipsi cu desăvârşire , sau fiind 
construit independent.    Monumentele restaurate descrise în 
lucrare prezintă o mare varietate dimensională dar şi dpdv al  
rezolvării structurii .  Dintr-e cele plasate peste pronaos   am 
întâlnit turnuri de numai 10.7m -fig.17-cazul Doba mică - SJ , 

crescând până la 32.25m - cazul Fildu de sus -Sj ,şi culminând cu 
biserica din Surdesti -MM, ce atinge la fleşa turnului înălţimea   de 
54,0m.  Este evident că problematica  restaurării unui monument    diferă 
substanţial la cele două  extremităţi prezentate,  chiar şi numai dacă ne 
referim laamploarea schelei de lucru  ce poate atinge un volum de 80-90mc 
de material pus în operă  pentru turnuri de mari dimensiuni. . 

Este de menţionat   şi rolul unui releveu   correct, pentru a se 
putea interpreta cu exactitate etapele de construcţie, starea materialelor şi 
deformaţiile structurii în cauză. 



                                                                   

    După cum se vede din fig- 20, cea mai mare 
parte a coifului turnului este în afara posibilităţii 
de investigare, neexistând în interior scări sau 
elemente structurale de pe care să se acceadă 
în zona de cercetare. 
    Rezultă că starea reală a structurii nu poate fi  
stabilită în faza de proiect ,cercetarea prealabilă  
trebuind înlocuită cu cercetarea după dezvelirea  
monumentului , respectiv după începerea 
lucrărilor.

   Am întâlnit în practica restaurării bisericilor de lemn o gamă 
largă de  configuraţii pentru structura turnului , astfel -vezi fig.18: 
1  .conexiunea subansamblurilor principale se face 

a.  prin simpla aşezare - cazul bis din Deseşti, -MM, 
b.  prin rezolvarea foişorului în exteriorul turnului,sprijinit pe 

acesta-     cazul bisericii din Rogoz -MM,
c.  prin întrepătrunderea structurii coifului în interiorul 
foişorului,-     cazul bisericii din Buzesti  -Farcasa -MM.

2. cazul în care foişorul este înglobat în s tructura scheletului: 
d.  prinsuprapunerea coifului peste schelet- bis.din Doba- SJ

     e.  prin întrepătrunderea coifului în struct. Scheletului
          -Drăghia -MM 



                                                           
                                                            

 
  În practică ne -am confruntat cu cazuri deosebite mai ales în 
situaţiile descrise la pc.a, d.,respectiv la bis. Poarta Salajului -SJ, 
bis.Bârsana -MM, bis.Sarasău -MM,unde în urma unor furtuni locale 
coiful turnului a fost smuls de pe reazeme   şi aruncat la mare 
distanţă.Este lesne de înţeles motivul pentru care în cursul lucrărilor 
de restaurare  au fost adoptate soluţiile de
la pc. c, resp.e ,ce asigură maximă stabilitate legăturilor. 
Un alt element definitoriu privind performanţele structurii turnului este 
caracteristica rigidităţii acestuia,scheletul flexibil 
     -vezi fig 19, pc.A,ce prezintă deseori deformaţii importante,ce 
aunecesitat la restaurare contramăsuri speciale pentru revenire la 
forma iniţială. -cazul bis. din Lăpuş - MM, 
- cu excepţia cazului C,(fig.19). cu schelet rigid, întâlnit la o mare 
paerte din structurile   restaurate, am întâlnit un număr de cazuri cu 
schelet de tip.B, ce prezintă o rigiditate mai bună   care a suferit totuşi  
deformări importante, meşterii artizani fiind nevoiţi să improvizeze 
remedii 
      Situaţiile întâlnite în practica restaurării au pus de la început 
problema legată de păstrarea sau nu în operă a sistemelor hibride de 
consolidare realizate cu aceste ocazii;cu rare excepţii am convenit să 
păstrăm structurile adiţionale pentru a  ilustra astfel evoluţia 
tehnologiei de construcţie şi restaurare. 
      Am întâlnit astfel la bis Călineşti - Căieni-MM, fig 21 tip I,
situaţia cu un stâlp central pe două tălpi suplimentare 
încrucişate,soluţie inbunătătită în timpul restaurării cu două perechi 
de juguri la nivele diferite ce reduc astfel inaltinmea de flambaj a 
stâlpului.  În cazul bisericii de la Stâna -SM , s -a păstrat soluţia 
iniţială   din fig.21 pc.ÎI cu 4 stâlpi pe două tălpi încrucişate, 
fărămodificări.     Cazul III   şi IV ,utilizat la bisericile de mari 
dimensiuni de la Budeşti Joseni - MM, şi Ieud Deal - MM , respectiv 
Fildu de sus  - SJ, a fost păstrată fără completări soluţia de remediere  
utilizată chiar dacă s-a calculat că aceasta nu avea nici un aport la 
sporirea stabilităţii structurii .



                                                                     
    Un alt subansamblu important din componenţa bisericilor 
delemn - bolta de peste naos  -a pus deasemenea deseori 
probleme grele de tehnologie întrucât a fost vorba în două 
cazuri de nevoia dea înlocui reazemele deteriorate ale bolţii, 
grinzi ce prezentau în plus şi o bogată suprafaţa pictată.
  A trebuit să imaginăm un sistem autonom,nedeformabil de 
care să agăţăm bolta” bolnavă”,care să fie liftat pentru 
a permite îndepărtarea   şi înlocuirea pieselor deteriorate de 
support.În cazul bis. de la Bârsana  -MM, întreg 
subansamblul ce a trebuit liftat avea o greutate de cca 6 t.iar 
cele două grinzi ce a trebuit să fie înlocuite   aveau 
deasemenea o masă de cca 1t.;vezi fig.22

      Un pas important la constituit extragerea picturii de pe grinda
deteriorată şi replantarea acesteia pe grinda nouă, operaţiune 
delicată asistata în permanenţă de pictorul restaurator .
    Intervenţia mult   mai simplă în cazul bolţii bisericii de la BAICA- SJ, 
a fost însă considerată extrem de dură   de către o echipă de 
arhitecţi restauratori suedezi veniţi în vizită pe şantier. Pentru un 
popor care a îngrijit înpermanenţă patrimoniul moştenit   din 
strămoşi este de neînţeles cum s-a putut ajunge într-o asemenea 
stare de degradare fără a se fi luat măsuri în timp util. 
      Consolidarea celor două  grinzi support s -a făcut prin înlocuirea 
capetelor consolelor distruse şi fixarea acestora pe extradosul 
grinzii în cauză: -vezi fig 24 -25 
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      O altă categorie de monumente, cu probleme grave 
la structura pereţilor este cea a bisericilor cu structuri de 
pereţi subdimensionate, având grosimi reduse-de numai  
8-9 cm- cazul bis. BARSANA- MM ,unde datorită 
încărcărilor foarte mari din bolta de peste naos şi a 
turnului clopotniţă , pereţii s-au voalat fiint sprijiniţi din 
exterior, iar consolele ce susţineau cosoroabele 
acoperişului s-au rupt. În aceste condiţii a fost necesară 
imaginarea unui sistem de cadre independente, ce 
inserate în structura sa preia incarcarile supranormative.  
;dificultatea a constat în existenţa unei picturi murale 
extrem de valoroasă 
reducându-se opţiunile de amplasare la pronaos şi în 
exteriorul altarului, vezi fig. 26. 
Astfel a devenit posibilă completarea pereţilor deterioraţi  
sau lipsă din  zona etajului -unde translările succesive 
ale turnului datorate tot lipsei deconsistenţă a peretilor- 
au lăsat goluri importante ce au dus la închiderea 
pridvorului de la etaj cu efect dezastruos asupra imaginii  
de ansamblu.-fig.27 
O structură asemănătoare menită să stabilizeze nişte 
pereţi de înălţime foarte mare , lipsiţi de contravântuire 
transv. corespunzătoare,a fost folosită în cazul 
restaurării bisericii din LARGASENI- VR, -vezi fig 28 

                                                              
                                                                   



   Un alt aspect important în abordarea restaurării se referă 
la cazurile în care poziţia turnului a fost modificată în 
decursul timpului cu implicaţii asupra structure pereţilor dar 
şi  asupra structurii turnurilor în cauză.Am întâlnit  urm. 
cazuri distincte: 
        cazul”A” la bis, Bârsana -MM,     fig.29
unde  turnul  plasat  iniţial  deasupra  pronaosului-A1,este 
translat  peste   pridvorul  deschis -A2-,   având  drept 
consecinţa închiderea pridvorului de la nivelul etajului 
şi deteriorarea gravă a stu cturii peretelui exterio; 
consecinţele fiind descrise în fig.2-27. 
Restaurarea a urmărit atât translarea în poziţia iniţială cât şi  

refacerea  integrităţii  pridvorului  şi peretelui  în  zona 
etajului.Complexitatea lucrărilor  a  fost  sporită  de  lipsa 
capacităţii portante a peretelui exterior ce a trebuit să fie 
ajutată cu un sistem de cadre înglobate   discret în structura 

iniţială,fiind plasate în singurele locuri fără picture murală , 
       cazul”B” la bis. Hărniceşti -MM,     fig.30
unde restaurarea a urmărit revenirea turnului la poziţia   de 
dinainte de începerea lucrărilor.iniţială.Nu s-a putut reveni 
la poziţia iniţială deoarece într -e timp monum.a   suferit 
transformări  majore în zona   pereţilor, bolţii   şi  secţiunii 
transversale ce făceau acest demers imopsibil 
         cazul”C” la bis. Racăş - SJ,          fig.31,
pentru a face loc unui cafas peste pronaos,a fost redusă 
înălţimea  scheletului  turnului  prin  scurtarea  stâlpilor  şi 
contravântuirilor acestiua.,inclusiv desfiinţarea  timpanului 
de vest al naosului. 
Revenirea la structura iniţială s-a făcut prin desfiinţarea 
cafasului,  prelungirea stipilor,şi refacerea timpanului de 
vest în forma iniţială.



                                                                         
    Chiar şi fără deplasări sau consolidări discutabile, turnurile 
bisericilor de lemn rămân prin dimensiunea şi importanta în 
statică ansamblului elemente dominante ce pun probleme 
deosebite în restaurare,cele mai semnificative situaţii întâlnite 
având ca problema înlocuirea unor elemente deteriorate fără a 
se demonta întreg ansamblul, astfel: 
             cazul “D” Ia bis.. Desesti-MM fig..32
      A fost nevoie să fie înlocuite grinzile talpa ale turnului, 
distruse  de carii în profunzime în zona reazemelor. 
   Soluţia aleasă a prevăzut rezolvarea în două etape: 
-etapa 1- suspendarea turnului prin rezemare pe coronamentul 
pereţilor exteriori, îndepărtarea grinzilor deteriorate după tăierea 
capetelor stâlpilor, 
-etapa 2- înlocuirea grinzilor cu unele noi după prelucrarea 
capetelor stâlpilor şi a lăcaşurilor de rezemare. 
    Am întâlnit şi un caz de turn la care consolidarea ce sa făcut 
prin sprijinirea tuturor panourilor laterale nu a putut opri 
răsucirea turnului.
             cazul “E” la bis., Lapus- MM  fig.33,34’
Am adoptat soluţia din fig.33,34 prin îndepărtarea 
sprijinirilor,răsucirea în sens invers şi contravântuirea  corectă a 
panourilor laterale.
 



                                                                
 Pot concluziona că monumentele restaurate au avut “ noroc” de 
echipe de lemnari de excepţie,rezultatul muncii lor  fiind la înălţimea 
înaintaşilor ce le-au edificat cu secole în urmă. 
  Fără îndoială că am făcut şi greşeli,în mod sigur unele puteau fi 
evitate; mă consolez însă la gândul că majoritatea vor putea fi 
remediate în cursul următoarelor cicluri de intervenţie. 
  Cel mai important este însă câştigul obţinut de echipele de 
lemnari restauratori   în ansamblu privind experienţa, tehnica de 
lucru, capacitatea de a răspunde cu promptitudine provocărilor pe  
care monumentele din ce în ce mai deteriorate le pun în fata 
specialiştilor.
    Monumentele restaurate ,prezentate în această lucrare,au fost 
aduse la lumina prin munca migăloasă,şi tenace a unei minorităţi 
ce a pus dragostea pentru meşteşug mai presus de aspectele 
materiale ce par să domine în prezent societatea noastră.Cei câţiva 
meşteri enumeraţi la începutul lucrării, sunt desigur mai câştigaţi 
prin bogăţia fără seamăn a tezaurului pe care l-au îngrijit, restaurat 
şi transmis astfel generaţiilor viitoare. 
    Realizate în mai bine de 30 de ani ,răspândite în mai toate 
regiunile ţării ; diferite prin amploare, vechime, bogăţie 
stilistică,decoraţie,lucrările au însă în comun calitatea deosebită a 
execuţiei,dorinţa meşterilor lemnari de a deveni mai buni cu fiecare 
monument restaurat. 
   Am urmărit evoluţia în timp a calităţii acestor intervenţii, mulţi dintr-
e antreprenori realizând în paralel şi alte lucrări de   excepţie în 
domeniul lemnului,lucrări ce demonstrează că tehnicile tradiţionale 
bine stăpânite adăugă valoare autentică în toate domeniile unde  
sunt utilizate. 
    Din acest  motiv  am considerat necesar să prezint   la sfârşitul 
lucrării o parte dintr-e aceste realizări ,condiţiile    de tehnoredactare   
obligându-mă însă să restrâng aria doar la câteva   lucrări executate 
în antrepriza d-lui arh. Daniel Sabău   din Alba Iulia, intr-e anii 1997-
2013. 

                                                    arh. Niels Auner

O soluţie interesantă a fost adoptată la o biserică aflată în plin 
proces de restaurare,la care o furtună violenta a rupt turnul în 
treimea superioară,aruncând la câteva zeci de metri coiful turnului 
şi porţiunea ruptă   din schelet.
             cazul “F” la bis. Costeni - MM-fig. 35.,
Soluţia aleasă a prevăzut o rezolvare în două   etape: 

1- înlocuirea porţiunii de turn deteriorate cu una nouă şi 
2- un sistem de contravântuiri metalice. 




