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Foreword to the anniversary edition (2010 - 2020)
The CSAV Journal 2020 edition named „Vernacular Perspectives” is a statement for the vernacular architecture, heritage,

and cultural landscape as contemporary assets with rich potential.
Structured gradually from professional papers to design studio projects, dissertations, restoration-conservation bachelor’s
projects, PhD theses, and reviews, the publication is a “bridge” between theory and practice, between students and UNESCO
professionals, between local and international authors.
In this regard, all the published materials are researches and projects realized in 2020.
It is about a range of materials that approach contemporary topics illustrated through keywords and expressions such as:
art, medieval vernacular heritage, vernacular cultural landscape, sacred rural space, symbol, matrix, archetype, blue houses map,
ecoregionalism, ruralism, shrinking villages, upcycling, restoration, conservation, safeguarding, education, digitalization.
The goal of the publication - including through its digital online version - is to support and promote active debates
regarding the topic of vernacular architecture, to disseminate and bring together ideas, to map studies, initiatives, and finished
projects throughout the local territory. It is a communication space and opening between the academic and professional
environments. Also, CSAV Journal is since 2010 a visit card for the vernacular architecture-related activities for the “Ion Mincu”
University of Architecture and Urbanism Bucharest, and not only, therefore it must respond to the requested exigency.
Thanks to the authors and collaborators for their participation, quality, and support.
Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator

Cuvânt înainte la ediția aniversară (2010 - 2020)
Ediția CSAV Journal 2020 intitulată „Vernacular Perspectives” este o pledoarie pentru arhitectura, patrimoniul și peisajul
cultural vernaculare ca resurse contemporane cu bogat potențial.
Structurată gradual de la articole de specialitate la proiecte de atelier, lucrări de disertație, proiecte de diplomă de restaurare
- conservare, teze de doctorat și recenzii, revista este „o punte” între teorie și practică, între studenți și specialiști UNESCO, între
autori autohtoni și internaționali.
În acest sens, toate materialele publicate sunt cercetări și proiecte realizate în anul 2020.
Este vorba despre o gamă de materiale care abordează teme contemporane ilustrate prin cuvinte și termeni-cheie precum:
artă, patrimoniu vernacular medieval, peisaj cultural vernacular, spațiu sacru rural, simbol, matrice, arhetip, harta caselor albastre,
ecoregionalism, ruralism, shrinking villlages, upcycling, restaurare, conservare, salvgardare, educare, digitalizare.
Obiectivul publicației - inclusiv prin formatul digital online - este de a susține și promova dezbateri active pe tema
arhitecturii vernaculare, de a difuza și reuni idei, de a cartografia studii, inițiative și proiecte finalizate pe întregul teritoriu
autohton. Este un spațiu de comunicare și deschidere între mediul academic și cel profesional. De asemenea, CSAV Journal este din
2010 o carte de vizită a activității legate de arhitectura vernaculară pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
București, și nu numai, de aceea conținutul trebuie să răspundă exigențelor.
Mulțumiri autorilor și colaboratorilor pentru participare, calitate și susținere.
					
Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Photos: Diana Iabrașu, MONUMENTUM Association
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Me, when I love, I feel Blue¹

Text by Diana Iabrașu

So much we love the Blue color of houses that we decided to search for it throughout the country. To know all its shades. We are creating Te Blue

Route and we draw both physically and digitally the Blue Houses’ Map of Romania of vernacular architecture. For them to dwell in our memory.
To enjoy them, to cherish them and to get inspired by their sweet lines and the colors of both their and our times. We form a team of volunteering
architects, restaurators, photographers, developers and storytellers and we are happy to have the support of the Ambulance of Monuments volunteers
and the My Transylvania association.

The Blue project team has the intention of finding out the stories of the people inhabiting the vernacular blue houses of Romania and the

owners with inspiring personal events that can guide the new generation, through new technology that will ease the passing on of the old
values. We would like a mobile, ”tool-like” app that people can use when they find a blue house to start a process of documentation. Basically,
casealbastre.ro should offer a permanent and constantly updated national catalog of these houses, with important architectural information,
with the purpose the saving these houses. Therefore, we would like to realise the content of the map in a collaborative manner, focused on
architectural criteria and storytelling, using short movies and photography, obtaining a collection of inhabitants’ testimonies, records of old
materials and building techniques and information about possible accomodation, restaurants or other payed or free of charge activities made
available by the locals (volunteers for skining meadows, picking apples or nuts, house painting). We would like to get to know people and
see how their realities are ”clipped” in Blue. We would like to activate a volunteering network in the rural areas. So we started in Transylvania.

The vernacular architecture dwellings of Romania hide valuable stories about heritage, crafts and authentic living.
We would like to crop these stories from their rural landscape and bring them to the urban reality, as a form of respect and sensitisation towards the rural
esthetics, making the rural world accesible to the urban youth through technology.
The blue color represents the attraction point of the new generation on this matter, being a very popular and meaningful color. It is also the most
frequent color used on traditional houses, possibly being identified as a national color.
The Blue can be also traditional and innovative or creative and contemplative.
As the impact of the the movies ”Ştefan Vaida’s Blue” and ”The Blue Left Among Us” narrated by Ştefan Câlţia was considerable (hundred of thousands

of views and thousands of shares), we drew the conclusion that such inspiration is needed online, giving the public accesible formulas of understanding
the rural word and how a blue painting it is. Furthermore, there are people from the young generation (up to 40 years old), who buy their first houses
or inherit them from their grandparents and want to restore it, or at least understand the rural enviroment as a new definition of simplicity and value.
Through the Blue Houses’ Map of Romania, we offer a creative guide for conservating and restoring the vernacular residential architecture as
well as for a fine living.
The map will be available in 2021 on casealbastre.ro
Details about the Blue project on: albastru.ro
With inspiration, the lovers of Blue and the Monumentum Association
¹Quote belonging to Diana Fufezan, actrice at Radu Stanca National Theatre and friend of the Blue project.
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Eu, când iubesc, simt Albastru1
Text de Diana Iabrașu

Atât de mult ne place Albastrul caselor încât ne-am hotărât să plecăm în căutarea lui prin ţară. Să îi cunoaştem toate nuanţele. Facem Traseul Albastru
şi desenăm fizic şi digital Harta Caselor Albastre din România, cu arhitectură vernaculară. Să rămână în memoria noastră. Să ne bucurăm de ele, să
le preţuim şi să ne inspire liniile lor dulci, culorile timpurilor lor şi ale noastre. Formăm o echipă de voluntari arhitecţi, restauratori, fotografi, developeri,
storytellers şi ne bucurăm de sprijinul voluntarilor „Ambulanţei pentru Monumente” şi ai Asociaţiei My Transylvania.

Echipa proiectului Albastru îşi propune să afle poveştile oamenilor care locuiesc în case albastre cu arhitectură vernaculară din România, a proprietarilor

care au istorii personale ce pot fi repere pentru generaţia tânără, iar transferul de valori să fie realizat folosind noile tehnologii. Ne dorim o aplicaţie
mobilă, de tip-unealtă, pe care oamenii să o folosească atunci când găsesc case albastre şi să înceapă un proces de documentare. Practic pe casealbastre.
ro să fie un catalog al caselor actualizat permanent, la nivel naţional, cu informaţii de importanţă arhitecturală, cu scopul de a salva aceste case.Aşadar
dorim să realizăm conţinutul hărţii, pe principiul colaborativ, axat pe criterii arhitecturale şi storytelling, pe realizare de filme scurte şi fotografii, culegere
de mărturii ale locuitorilor caselor, înregistrare de tehnici şi materiale vechi de construcţie şi informatii legate de posibile servicii de masă, cazare sau alte
experienţe la care se poate participa ca voluntar sau contra cost, propuse de proprietari (voluntari pentru cosit fân şi construit căpiţe/cules mere şi nuci/
văruit). Ne dorim să îi cunoaştem pe oameni, să vedem cum realitatea lor se decupează în Albastru. Şi să activăm o posibilă reţea de voluntariat în zona
rurală. Şi am început din Transilvania.

Casele cu arhitecură vernaculară din România ascund poveşti valoroase despre patrimoniu, meşteşuguri şi viaţă trăită autentic.
Ne dorim să decupăm aceste poveşti din rural şi să aducem bucăţile de realitate în oraşe, ca o formă de respect, de sensibilizare asupra esteticii rurale,
făcând lumea satului accesibilă tinerilor din oraşe prin intermediul noilor tehnologii.
Culoarea albastru reprezintă punctul de atracţie a generaţiilor tinere faţă de subiect, albastrul fiind foarte popular şi purtând multe simboluri şi, până la
urmă este culoarea cea mai prezentă pe casele tradiţionale, putând fi identificată cu o culoare naţională.
Albastrul poate fi şi traditional şi inovator, şi creativ şi meditativ.
Aşa cum ne arată impactul pe care I-a avut filmul „Albastrul lui Ştefan Vaida” şi „Albastrul lăsat printre noi”, povestit de pictorul Ştefan Câlţia, în online

(sute de mii de views şi mii de shares), ne-am dat seama că există un public care are nevoie de surse de inspiraţie, de formule accesibile de a întelege lumea
satului cum este o zugraveală albastră. Mai mult, acum există o generaţie (până în 40 de ani) care îşi cumpără prima casă din viaţa lor sau moşteneşte
casele bunicilor, tineri care vor să înceapa procesul de restaurare sau cel puţin să înţeleagă mediul construit rural, o noua definiţie a simplităţii şi a ceea ce
este valoros. Iar noi putem oferi prin Harta Caselor Albastre din România, un ghid creativ pentru a păstra, repara casele cu arhitectură vernaculară şi
pentru a trăi frumos.
Harta va fi in disponibilă în 2021 pe casealbastre.ro
Detalii despre proiectul Albastru: albastru.ro
Cu inspirație, oamenii iubitori de Albastru şi Asociaţia Monumentum
Citat aparţinâd Dianei Fufezan, actriţă la Teatrul Național „Radu Stanca” şi prietenă a proiectului Albastru.

1

Itinerary of a vernacular voyage 2
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Inscriptions under the cornice, on the Gerendi House in Alțâna.

House in Roadeș.

Art residency, painter Ștefan Câlția,
Șona village.
Houses in the village of Roadeș.

Window details, house in Roadeș.

Door details, house in Roadeș.

Ștefan Vaida, the restorer, in the ”front room” of the
Interethnic Museum of Hârtibaciului Valley.

Ștefan Vaida, the restorer, painting the wall of the
Interethnic Museum of Hârtibaciului Valley.

Photos :
Diana Iabrașu,
MONUMENTUM
Association
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Dossier
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Mobility, Transfer and Extinction in the Architecture of
Wooden Churches in Banat
Mobilitate, transfer şi dispariţie în arhitectura bisericilor de lemn
din Banat
Assist. Prof. Dr. Arch. Diana BELCI

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Timişoara
Translation to English: PhD. Candidate, Arch. Petra KOPACZ-STAUBLE

Keywords: mobility, transfer, extinction, Banat, wooden churches
Banat lost many of
its wooden
churches over time. The Habsburg land
systematizations, the transformation of
built environment in the 19th century,
the communist systematizations and
last but not least the contemporary
conservation practices led to the
disappearance of many wooden churches.
The few that have survived are either in
a rather pronounced state of degradation,
or arguably restored with significant
losses of original material. Craftsmen,
tools, construction techniques have
disappeared, many churches have been
moved, modified, adapted, transformed.
Many have been abandoned and remain
empty today, hidden among the weeds
in the cemetery. This article aims to
explore this perpetual transformation
of the sacred vernacular architecture
of Banat, sometimes to the point of
extinction. Following the footsteps of
the few testimonies, the article discusses
transfer and transformation in vernacular
sacred architecture. Transfer could
be in physical form: the vast majority
of churches have been moved at least
once; and cultural form: craftsmen and
construction techniques have spread
among the communities of Banat beyond
religion, ethnicity or confession.

Banatul a fost vitregit de bisericile sale de
lemn de-a lungul timpului. Sistematizările
habsburgice, primenirea fondului construit
din secolul al XIX, sistematizările
comuniste și nu în ultimul rând restaurările
contemporane au dus la dispariția multor
biserici de lemn. Puținele care au supraviețuit,
sunt fie într-o stare destul de accentuată de
degradare, fie restaurate discutabil cu pierderi
importante de material original. Au dispărut
meşterii, uneltele, tehnicile constructive,
multe biserici au fost mutate, modificate,
adaptate, transformate, multe dintre ele au
fost abandonate şi stau astăzi goale, ascunse
printre buruienile din cimitir. Articolul de
faţă îşi propune să exploreze această perpetuă
transformare a arhitecturii vernaculare sacre
din Banat, uneori până la dispariţie. Mergând
pe urmele puţinelor mărturii, articolul
urmăreşte transferul şi transformarea,
atât în formă fizică, marea majoritate a
bisericilor au fost mutate cel puţin odată, dar
şi cultural, meşterii, tehnicile constructive,
s-au răspândit între comunităţile din Banat
dincolo de religie, etnie sau confesiune.
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1. Contextualization – the wooden churches
of Banat – a disappearing type of architecture.

1. Contextualizare- bisericile de lemn în Banatun tip de arhitectură pe cale de dispariție

Banat, a land constantly shaped by its many leaders,
where the eastern and western interests meet, has kept
only few of its wooden churches nowadays. The sacred
architecture from Banat may seem modest in comparison
to the ones from Maramureș or Transylvania, but it’s
deeply connected to the history of this territory, having
some unique features. The reasons why these churches
no longer exist are several and related to the geography,
history and administrative division of this region.

Banatul, teritoriu aflat la intersecţia intereselor
dintre Orient şi Occident, transformat constant de
multiplii săi stăpâni, păstrează foarte puţine biserici
de lemn în zilele noastre. Arhitectura sacră de lemn
bănăţeană poate părea modestă în comparaţie cu cea
din Maramureş sau Transilvania, dar legată intrinsec
de istoria acestui teritoriu, are câteva trăsături care o
fac unică în ţară. Motivele dispariţiei bisericilor de
lemn sunt multiple şi sunt profund legate de geografia,
istoria şi împărţirea administrativă a acestui teritoriu.

The historic Banat had an almost square shape1, with
an about 28.500 km surface and it was bounded by the
following natural borders: the Mureș river at north,
the Danube at south, the Godeanu, Țarcu, Poiana
Ruscăi mountains – morphologically connected to
the Southern Carpatians – at east and the Tisa river at
west, at downstream of Szeged. The historic region of
Banat is now shared between three countries: Romania,
Hungary and Serbia. It covers several romanian
counties: Timiș, Caraș Severin (excepting some
localities which belong to Transylvania), the southern
part of Arad (up to Mureș river), the western part of
Mehedinți, and two localities of Hunedoara county
- Pojoga and Sălciva. It also includes the south-eastern
part (between Mureș river at south and Tisa river at
east) of Csongrád county in Hungary and Voivodina
(several districts at the eastern side of Tisa) in Serbia.

Teritoriul Banatului istoric are o formă aproximativ
pătrată1, cu o suprafaţă de circa 28500 km², delimitată
de următoarele graniţe naturale: la nord râul Mureş,
la sud fluviul Dunărea, la est Munţii Godeanu,
Ţarcu, Poiana Ruscăi, legaţi morfolologic de Carpaţii
Meridionali, iar la est râul Tisa, în aval de Szeghed.
Teritoriul Banatului istoric este împărţit între România
(judeţul Timiş, Caraş-Severin, fără câteva localităţi
care fac parte din Transilvania, judeţul Arad la sud de
Mureş, vestul judeţului Mehedinţi şi două localităţi
din Hunedoara: Pojoga şi Sălciva), Ungaria (colțul
sud-estic al comitatului Csongrád, la sud de Mureș și la
est de Tisa) şi Serbia ( Voivodina, cu partea bănăţeană
situată la est de Tisa împărţită în mai multe districte).

The natural enviroment is complex and divers, having
in about equal proportions the three major landforms:
plains, hills and mountains, which determine multiple
1. Marius Bizerea, Banat as Histrical and Geographical Unity
and Individuality in a Land Lived by Romanians, in ”Tibiscusetnography”, Timisoara, 1975.

Mediul natural este variat si complex, conţinând în
proporţii relativ egale, cele trei mari componente ale
reliefului: câmpie, deal-podiş şi munte, fapt care duce
la o multitudine de tipologii de organizare a aşezărilor2.
1. Marius Bizerea, Banatul ca unitate şi individualitate istoricogeografică în cadrul pământului locuit de români, în “Tibiscusetnografie”,Timişoara, 1975.
2. Teodor Octavian Gheorghiu, Locuirea tradiţională rurală
din zona Banat-Crişana: elemente de istorie şi morfologie,
protecţie şi integrare, ed. Eurobit, Timişoara, 2008, p.16.
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settlement typologies2. This variety of settlements is given
both by geography and different types of administrations
of the region along time, from which it can be said that
the Habsburg, the Austro-Hungarian and the Romanian
ones left the most visible marks up to this point. The
land systematizations and the 18th-19th centuries
colonizations changed a significand part of the existent
plots systems, mainly in the plain areas. The old spreadout villages were reorganised after drawn typologies,
along the main acces roads and rivers. Simultaneously,
a large part of the secular forest of the region was
lost in the same plain area. Thus can one explain the
diversity of the rural settlements on one hand and the
disappearance of the wooden churches on the other hand.

Această varietate se datorează pe de o parte geografiei,
dar pe de alta, multiplelor administraţii care au controlat
teritoriul Banatului. Cele care au lăsat urme vizibile până
în zilele noastre sunt cele habsburgică, austro-ungară
şi românească. Sistematizările însoţite de colonizări
în secolele XVIII-XIX, au modificat o bună parte din
parcelarul anterior în special în zona de câmpie. Satele
vechi risipite au fost reorganizate, după modele de
planşetă, de-a lungul drumurilor de acces şi a cursurilor
de apă. Concomitent, s-au pierdut şi o bună parte
din pădurile seculare ale Banatului, în special în zona
de câmpie. Astfel se explică diversitatea parcelarului
rural, pe de o parte dar şi concentrarea sau dispariţia
bisericilor de lemn în anumite zone din Banat, pe de alta.

The historical division of the region makes the study
of the wooden churches difficult in ensamble, mainly
because most of them are either gone or fundamentally
modified. The few specialists which analysed this subject
have limited their studies to Timiș and Caraș Severin
counties, where most of the wooden churches are located,
so there is only an incomplete image of the communities
and craftsmen involved and the number of the churches
that exist or existed. To understand the complexity
of the matter, the wooden churches must be analysed
regardless of the boundaries that language, geographical
borders and administrative territories are imposing
and of course regardless of the historical distance and
lack of interest on vernacular architecture in general.

Divizarea istorică a Banatului face dificilă cercetarea în
ansamblu a bisericilor de lemn, majoritatea dispărute
sau modificate fundamental. Puţinii specialişti care
s-au aplecat asupra acestui subiect s-au limitat mai ales
la judeţele Timiş şi Caraş-Severin, unde se păstrează
cele mai multe, în aşa fel încât nu avem o imagine decât
parţială asupra numărului acestor biserici, a meşterilor
şi a comunităţilor care le-au construit. Pentru a înţelege
însă acest subiect în complexitatea sa, bisericile de
lemn trebuiesc analizate trecând peste barierele cauzate
de limbă, graniţe şi teritorii administrative, la care se
adaugă, evident distanţa istorică şi lipsa interesului
arătat documentării arhitecturii vernaculare în general.

Few of the churches are still standing, representing
only 5% of the estimated number of buildings that
existed in Banat. Every year, less and less churches
remain undamaged, either because of calamities (like
the church from Povergina which partially burned in
Spring 2015) or because of lack of care and knowledge.

Puţinele biserici care s-au mai păstrat, reprezintă circa
5% din numărul bisericilor despre care avem informaţii
că ar fi existat pe teritoriul bănăţean. În fiecare an,
mai dispare o nouă biserică, fie din cauza unor factori
cataclismici cum este cazul bisericii de la Povergina,
care a ars parţial în primăvara lui 2015, fie din lipsa de
interes şi cunoştinţe în ceea ce priveşte acest patrimoniu.

2.Theodor Octavian Gheorghiu, Traditional Rural Living
in the Banat- Crişana region: historical and morphological
elements, protection and integration, Eurobit publishing,
Timișoara, 2008, p.16.
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2. How many churches are still in Banat?
If it would be to ask ourselves how many wooden
churches are still there in Banat as we speak, it would be
very hard to find a satisfying answear. The number can be
inconsistent because some churches have been modified
up to dissolution and others were rebuilt with brick
walls, keeping however some original wooden elements.
In Banat, like in other regions, untill the 19th century,
the oak forests used to cover the hills down untill the
meadows and this „limit” would have been the one that
the wooden churches followed3. In the Western Plain
of Banat, the wooden churches have been gradually
abandoned since the 18th century and swithched
to brick churches built in Austrian Baroque style4.

2.Câte biserici se mai păstrează în Banat?
Dacă este să ne întrebăm câte biserici se mai păstrează
în momentul de faţă pe teritoriul Banatului, va
fi foarte greu să găsim un răspuns mulţumitor.
Răspunsurile pot fi parţiale şi nuanţate, asta pentru
că foarte multe biserici de lemn au fost transformate
până la disoluţie, iar altele şi-au înlocuit pereţii
cu zidărie, deşi păstrează încă elemente din lemn.
În Banat, în mod similar cu alte zone ale ţării, până în
secolul al XIX-lea, codrii de stejar coborau până în
câmpie, iar bisericile de lemn urmăreau această linie3.
Câmpia de Vest a Banatului a renunţat gradual la edificiile
sale de lemn, încă din sec al XVIII-lea, ridicându-şi
edificii din zid4 concepute în stilul barocului austriac.

As of the 18th century5, the Habsburg authorities
introduced a series of embankments and drains,
doubled by a irrational use of wood, which made
this material expensive and inaccessible. In the
southern and eastern part of Banat (today Caraș
Severin county), as part of the military border of the
Habsburg Empire, the administrative measures included
regulations of constructions, which banned the use
of perishable materials in the construction of public
buildings. Between 1750-1810, in the whole territory
of Banat, about 120 masonry churches were built6.

Începând cu secolul al XVIII-lea5, autorităţile habsburgice
au început o serie de îndiguiri, desecări, dublate de o
utilizare neraţională a lemnului, în aşa fel încât lemnul a
devenit un material greu de găsit şi scump. În Banatul de
sud şi est, astăzi Caraş-Severin, înglobat în graniţa militară
a Imperiului Habsburgic, măsurile administrative au
inclus norme în domeniul construcţiilor, printre care
interzicerea utilizării materialelor perisabile la clădirile
publice. În intervalul 1750-1810, la nivelul întregului
Banat s-au edificat aproximativ 120 biserici de zid6.

3. Nicolae Săcară, Values in the Romanian Folkloric Architecture,
Facla publishing, Timişoara, 1987, p.94-95.
4. Idem.
5. Bogdan Ilieş, Appreciations Regarding the Evolution of
Religious Architecture in Transylvania ( from the second half
of the XIXth century to the fist half of the XXth century), The
Archives of Bistrița, IInd year, 2(6)th paper. Interconfessional
Connections in Transylvania, Scientific Referents: Adrian
Onofreiu, Lucian Vaida, The Babeş-Bolyai University, The
University Press of Cluj, Cluj Napoca, p.143.
6. Bogdan Ilieş, Appreciations Regarding the Evolution of
Religious Architectura in Transylvania ( from the second half

3. Nicolae Săcară, Valori ale arhitecturii populare româneşti,
ed. Facla, Timişoara, 1987, p.94-95.
4. Idem.
5. Bogdan Ilieş, Consideraţii cu privire la evoluţia arhitecturii
religioase din Transilvania (a doua jumătate a secolului XIX
şi prima jumătate a secolului XX), Arhivele Bistriţei, Anul
II, Fascicula 2(6), Relaţii interconfesionale în Transilvania,
Referenţi ştiinţifici Adrian Onofreiu, Lucian Vaida,
Universitatea Babeş-Bolyai, Presa Universitară Clujană, Cluj
Napoca, p.143.
6. Bogdan Ilieş, Consideraţii cu privire la evoluţia arhitecturii
religioase din Transilvania (a doua jumătate a secolului XIX
şi prima jumătate a secolului XX), Arhivele Bistriţei, Anul
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In his book published in 20017, N. Săcară writes that
there are „tewnty three churches left in the Archbishopric
of Timișoara and two in the Diocese of Caransebeș”
and also mentions the presence of five more at south of
Mureș. In reality, it is necessary to redefine this category,
because at least three of the churches named by Săcară –
Margina, Homojdia and Nemeşeşti – were fundamentally
changed through agressive restaurations which led
to conserving only a very little part of the original
material, while others, not included because of their
new masonry walls, are keeping elements like vaults,
roof framings, towers or other original elements, like
the case of the church from Valea Mare, Caraş-Severin.

N. Săcară ne spune în cartea sa publicată în 20017 , că
mai sunt „23 de biserici în Arhiepiscopia Timişoarei şi 2
în Episcopia Caransebeşului” şi mai menţionează încă 5
la sud de Mureş. În realitate, este necesară o redefinire a
acestei categorii, asta pentru că, între bisericile menţionate
de el, cel puţin trei, Margina, Homojdia şi Nemeşeşti au
fost fundamental modificate de restaurări agresive şi mai
păstrează foarte puţin material original, în vreme ce, altele,
nemenţionate în rândul celor de lemn, pentru că şi-au
reconstruit pereţii din zidărie, păstrează, bolta, şarpanta,
turnul şi alte elemente din vechile biserici de lemn, cum
este cazul bisericii de la Valea Mare din Caraş-Severin.

Besides, although studying Timiș and Caraș, Săcară
doesn’t mention the church from Sălciva – recently
moved to Hunedoara county – built in 1811, which
virtuously combines wooden elements taken over from
Transylvanian wooden churches and specific Austrian
Baroque details. Sadly, the locals, due to necessary
conservation works that demoralized them, chose to
give the church as a gift, so it was moved to Călărași8.

Pe lângă acestea, Săcară, care se ocupă doar de Timiş
şi Caraş, nu menţionează, printre altele, biserica
de la Sălciva, recent mutată, care se afla în judeţul
Hunedoara, biserică târzie, edificată în 1811, care
combină cu mare măiestrie elemente preluate din
arta bisericilor de lemn din Transilvania, cu detalii
specifice barocului austriac. Din păcate, localnicii au
ales să o dăruiască în 2012, descurajaţi de lucrările de
conservare necesare, biserica fiind mutată la Călăraşi8.

of the XIXth century to the fist half of the XXth century), The
Archives of Bistrița, IInd year, 2(6)th paper. Interconfessional
Connections in Transylvania, Scientific Referents: Adrian
Onofreiu, Lucian Vaida, The Babeş-Bolyai University, The
University Press of Cluj, Cluj Napoca, p.144; The source of
B. Ilieş is Liviu Groza, The Architecture of Border Houses,
in Historical and Ethnographical Studies, Caransebeș, 1977,
p.50-57, Nicolae Săcară, The Wooden Churches of Banat,
Excelsior publishing, Timişoara, 2001, p.12.
7. Nicolae Săcară, The Wooden Churches of Banat, Excelsior
publishing, Timişoara, 2001, p.8.
8. Ciprian Iancu, How to move a monument church, 2011.03.30,
https://evz.ro/cum-se-muta-o-biserica-monumet-925382.
html.

II, Fascicula 2(6), Relaţii interconfesionale în Transilvania,
Referenţi ştinţifici Adrian Onofreiu, Lucian Vaida,
Universitatea Babeş-Bolyai, Presa Universitară Clujană, Cluj
Napoca, p.144, sursa lui B. Ilieş este Liviu Groza, Arhitectura
caselor grănicerești, în Studii de Etnografie şi Istorie,
Caransebeș, 1977, p.50-57, N. Săcară, Bisericile de lemn ale
Banatului, ed. Excelsior, Timişoara, 2001, p.12.
7. Nicolae Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, Ed. Excelsior, Timișoara, 2001, p.8.
8. Ciprian Iancu, Cum se mută o biserică monument,
30.03.2011, https://evz.ro/cum-se-muta-o-biserica-monumet-925382.html.
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Many of Banat’s churches were moved several times
along their existence. Some of them were sold to poorer
villages and replaced with masonry churches. Others
were relocated once the austrian systematization
which changed and remodeled the local landscape.
In this process, because of the armed conflicts in
Banat, many churches were lost, left or went missing.

Multe dintre bisericile din Banat au fost mutate de
câteva ori, de-a lungul existenţei lor. Unele au fost
vândute satelor mai sărace, iar în locul lor s-au construit
biserici de zid. Altele și-au schimbat locul odată cu
sistematizările austriece care au remodelat peisajul
rural bănățean. În acest proces, multe biserici s-au
pierdut, au fost părăsite sau au dispărut în diferitele
conflicte armate în care Banatul a fost teatru de război.

Nicolae Săcară noticed that „if official statistics
published in 1891 loged approximately twoo
hundred wooden churches in the whole area of Banat
(including Yugoslavia and Hungary), few decades
later, in 1929, according to I. Miloaia, there were only
fifty four churches to be found. He also inventoried
the churches later, publishing in 1933, in the „Vestul”
magazine, a number of fifty remaining exemplaries.
Two years later, he mentions fourty eight wooden
churches in the „Luceafărul” magazine. Nowadays,
there are twenty three churches left in the Archbishop
of Timișoara and 2 in the Diocese of Caransebeș”9.

Nicolae Săcară remarca: „dacă o statistică oficială
publicată în 1891 înregistra la scara întregului Banat
(inclusiv părţile cedate Iugoslaviei şi Ungariei)
aproximativ 200 de biserici de lemn, câteva decenii după
aceea amintitul I. Miloaia mai găsea în 1929 doar 54.
Acelaşi inventaria în ziarul „Vestul” în 1933 numai 50 de
exemplare şi tot el înregistra doi ani mai târziu în revista
„Luceafărul” un număr de 48 de edificii de lemn. În
momentul de faţă mai sunt 23 de biserici în Arhiepiscopia
Timişoarei şi 2 în Episcopia Caransebeşului”9

The same Nicolae Săcară names in his book, „Dissapeared
wooden churches of Banat”10, one hundred sixty six
settlements11 in Timiș and one hundred fifty nine in Caraș
where the wooden churches have dissapeared. As some of
the localities, such as Timișoara, are larger and used to have
more than one church, the author reaches the conclusion that
over four hundred wooden churches have existed in this area
of Banat. To these mentioned above, there are almost two
hundred settlements12 in the Serbian Banat that can be added,

Tot N. Săcară în cartea sa Biserici de lemn dispărute din
Banat10 reuşeşte să documenteze 166 de localităţi11cu
biserici de lemn dispărute în Timiş şi 159 în Caraş.
Cum unele localităţi mai mari, cum ar fi Timişoara,
aveau mai multe biserici de lemn, putem spune că numai
în aceste două judeţe, autorul depistează peste 400 de
biserici de lemn. La acestea trebuiesc adăugate bisericile
de lemn din Banatul Sârbesc, unde sunt aproape 200
de localităţi12, Banatul maghiar, Banatul aflat la sud de

9. Nicolae Săcară, The Wooden Churches of Banat, Excelsior
publishing, Timişoara, 2001, p.8.
10. Nicolae Săcară, Dissapeared Wooden Churches in Banat,
Excelsior Art, 2002, p.83.
11. Nicolae Săcară, Dissapeared Wooden Churches in Banat,
Excelsior Art, 2002, p.83, In some of the settlements, several
churches are mentioned. Săcară mentions 5 in Timişoara.
12. Under research.

9. Nicolae Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, Ed.
Excelsior, Timișoara, 2001, p.8.
10. Nicolae Săcară, Biserici de lemn dispărute din Banat,
Excelsior Art, 2002, p.83.
11. Nicolae Săcară, Biserici de lemn dispărute din Banat,
Excelsior Art, 2002, p.83, În unele localităţi sunt mai multe
biserici de lemn, în Timişoara, Săcară menţionează 5.
12. În curs de cercetare.
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as well as those from Hungary, from the south of Mureș13, from
Mehedinți (including the villages that were flooded when the
Porțile de Fier impoundment was built), and from Hunedoara
(the two villages – Sălciva and Pojoga) in order to perceive the
whole picture of the disappeared churches. Even so, the real
number of the missing churches is probably bigger, as many
of them disappeared without people knowing about them.

Mureş13, Banatul aflat în judeţul Mehedinţi, inclusiv
localităţile inundate odată cu construirea lacului de
acumulare de la Porţile de Fier şi cele două sate care astăzi
fac parte din Hunedoara, Sălciva şi Pojoga, pentru a avea
un ordin de mărime privind numărul bisericilor de lemn
dispărute. Chiar şi aşa, numărul lor era probabil mult
mai mare, multe dispărând fără măcar să fie cunoscute.

3. The wooden church as a traveling ark
If we consider the church a metaphore to Noe’s Ark,
the wooden ones, especially from Banat, fit the best
to this symbolic meaning. Most of them were not
built in the place where people visit them today, so
they traveled on land and sea, carried by oxen or on
floats, disassembled and reassembled several times.

3.Biserica de lemn ca arcă călătoare
Dacă biserica este o metaforă a arcei lui Noe,
bisericile de lemn se potrivesc cel mai bine acestui
simbolism, mai ales în Banat. Marea majoritate a
bisericilor, nu au fost construite în locul în care se
găsesc astăzi şi au călătorit, pe apă şi uscat, pe plute,
trase de boi, demontate şi remontate de câteva ori.

Despite the fact that many original pieces were lost in this
process, new features were gained. These replacements,
reassemblies, adaptations, and changes are hard to ”read”.
They are written in the skin of the church – some dots,
a small vertical score – considered very meaningful
because of the stories that they tell us – stories of these
long journeys which can be replaced without any regrets
under a careless and undocumented restauration.

Procesul acesta a dus de multe ori la pierderea unor
elemente originale pe de o parte, dar şi la câştigarea
unor noi caracteristici. Aceste mutări, reasamblări,
adaptări, modificări sunt greu de citit. Ele sunt înscrise
în epiderma bisericilor, câteva puncte, o scrijelitură
verticală, sunt însemne preţioase care ne spun povestea
acestor călătorii, pe care o restaurare ignorantă, lipsită
de un studiu consistent, le poate înlocui fără regret.

The wooden church from Crivina de Sus, a village situated
on one of the Bega river’s horns in the Făgetul region,
long studied through the Biserici Înlemnite din Banat14
project, was built in Ilia in 1677. From here, at some point
in the 17th century, it was carried by floats on the Mureș
river until the Mare-Căpâlnaş Valley where oxes took
over the carrying15. Once it reached Crivina, the church
was adapted to the new place and placed on top of the
hill surrounded by the village’s cemetery and an orchard.

Biserica de lemn de la Crivina de Sus, sat situat în Zona
Făgetului, pe unul dintre braţele râului Bega, care a fost
îndelung cercetată în cadrul atelierelor multidisciplinare
organizate prin intermediul proiectului Biserici
Înlemnite din Banat14, a fost construită la Ilia, în 1677. De
aici, undeva în secolul al XVII-lea, a fost adusă, conform
tradiţiei, pe plute, pe Mureş până la Valea Mare-Căpâlnaş,
şi de aici cu care trase de boi15. Odată ajunsă la Crivina,
ea a fost adaptată locului şi aşezată în vârful unui deal,
înconjurată de cimitirul satului şi livezi de pomi fructiferi.

13. Under research.
14. https://www.facebook.com/bisericinlemnite/
15. Bogdan Ilieş, Diana Belci, Historical and Architectural
Study. The reabilitation of the „Cuvioasa Paraschiva” Church
from Crivna de Sus, Pietroasa village, Timiș county.

13. În curs de cercetare.
14. https://www.facebook.com/bisericinlemnite/
15. Bogdan Ilieş, Diana Belci. 2018. Studiu istorico-arhitectural.
Reabilitarea bisericii de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”
din Crivina de Sus, comuna Pietroasa, judeţul Timiş.
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Fig.01. Saint Paraschiva Church from Crivina de Sus during construction in 2019.
Biserica „Sf. Paraschiva” de la Crivina de Sus în şantier, 2019.
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The wooden church from Poieni is located a few
kilometers away in upstream from Crivina de Sus.
The church was built in the 18th century and today is
situated in the center of the village. The local tradition
tells that the church was intially put somewhere near the
village, in a place called The Church’s Valley16, next to
the orthodox cemetery. Most of the time is hard to say
how much was the original church changed, because the
marks of the old carpenters can only be seen through the
adze’s carvings. Removing such silent testimony should
be done only when there is no alternative. Unfortunately,
in Poieni, during the last restauration, a significant part
of the roof was replaced in a mercantile way that has
nothing to do with contemporary restauration principles.

La câţiva kilometri în amonte de Crivina de Sus, se află
biserica de lemn de la Poieni, o biserică de secol XVIII,
astăzi aşezată în centrul satului. Tradiţia locală ne
povesteşte că biserica era aşezată iniţial undeva deasupra
satului, într-un loc numit Valea Bisericii16, în vecinătatea
cimitirului ortodox. De multe ori este greu de spus cât
de mult s-a modificat biserica iniţială, urmele vechilor
dulgheri se pot citi doar în cioplitura bardei. Eliminarea
unei asemenea mărturii tăcute ar trebui făcută, numai
atunci când nu există altă alternativă. Din păcate, la
Poieni, ultima restaurare, a eliminat o bună parte din
vechea şarpantă într-un mod mercantil, care nu are nimic
de-a face cu principiile contemporane ale restaurării.

Downstream from Crivina de Sus, there is an other
wooden church from the 18th century that watches the
Pietroasa village from above, surrounded by the same
pitoresque cemetery with orchard and meadow-land.
The landscape is so majestic, that the church seems to
be there since forever. In reality, it seems that the church
got here from Slăveşti Valley during systematization17.
A few kilometers away from Făget is the church
from Băteşti, built in the 18th century, brought
from Veţa18, village that no longer exists. The church
from Calina, nowadays in Caraş-Severin county,
was moved twice – once from Greoni, where it
was built, to Ticvaniul Mare and than to Calina19.

În aval faţă de Crivina de Sus, o altă biserică de lemn
clădită în secolul XVIII, veghează satul Pietroasa de la
înălţime, înconjurată de aceleaşi cimitir pitoresc, de tip
livadă, cu fâneaţă şi pomi fructiferi. Peisajul este atât de
maiestuos, încât pare că biserica a fost clădită în acest
loc dintru începuturi. În realitate, se pare că ea a ajuns
aici când satul a fost sistematizat, din Valea Slăveşti17.
La câţiva kilometri de Făget, biserica din Băteşti, sec
XVIII, a fost adusă de la Veţa18, sat dispărut astăzi.
Biserica de la Calina, astăzi în Caraş-Severin, s-a
mutat de două ori, prima dată de la Greoni, unde
a fost construită la Ticvaniul Mare şi ulterior de la
Ticvaniul Mare la Calina, unde o găsim şi astăzi19.

Many other churches were adaped, modified, transfered
and even more have dissapeared in this process. At the
present time, the few that have survived, especially
in the Făget area, close to the border between
Banat and Transylvania, are more endangered than
in the Habsburg systematization period of time.

Multe alte biserici au fost adaptate, modificate, transferate
şi multe, au dispărut în acest proces. Astăzi, puţinele care au
supravieţuit mai ales în jurul Făgetului, aproape de graniţa
dintre Banat şi Transilvania, se află într-un pericol mult
mai mare decât pe vremea sistematizărilor habsburgice.

16. Nicolae Săcară, The Wooden Churches of Banat, Excelsior
publishing, Timişoara, 2001, p. 95.
17. Idem, p.92.
18. Idem, p.8-9.
19.Idem, p. 33.

16. Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, p. 95.
17. Idem, p.92.
18. Idem, p.8-9.
19. Idem, p. 33.
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Fig.02. The church from Poieni, 2020.
Biserica de la Poieni, 2020.
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Fig.03. The 18th century wooden church from Băteşti, 2020.
Biserica de lemn din Băteşti, sec. XVIII, 2020.
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5. Some technical details
Construction techniques
The churches of Banat can be categorized form the
construction techniques point of view as it follows20:
1. The Blockbau System – horizontal beams, carved with
adze on each side, ended in different types of joints.
2. The Fachwerk System – derives from the Blockbau
System, adding wooden pillars irregularly allong
the walls. These pillars are folksy called „căţei”.
3. The system with marginal wicker wattle walls, fixed
few and far between with oak pillars, then plasters on
both sides – derived from Fachwerk. Although this
system was very frequently used in Banat, especially in the
plain regions, there are no churches of this typology left.

5. Câteva detalii tehnice
Tehnica constructivă
Bisericile din Banat sunt, pot fi împărţite în
categorii, în ceea ce priveşte tehnica constructivă20:
1.Sistemul Blockbau, din cununi orizontale
de bârne, cioplite din bardă pe toate feţele,
încheiate
în
diferite
tipuri
de
îmbinări
2.Sistemul Fachwerk, derivă din primul sistem, doar
că în cazul acestuia pe lungimea pereţilor, din loc în
loc apar stâlpi verticali, numiţi în grai popular: „căţei”
3.Sistemul cu pereţi perimetrali din nuiele împletite,
fixate din loc în loc în stâlpi de stejar, sistem derivat
din cel Fachwerk, cu pereţi tencuiţi şi la interior şi
la exterior. În Banat însă, nu s-a mai păstrat nici o
biserică din această tipologie, deşi se pare că acest
sistem era foarte răspândit, mai ales în zona de câmpie.

The Blockbau System is the most common building
technique in Romania, unlike the Fachwerk type.
Nevertheless, Fachwerk can be observed in Banat mostly in
the residential architecture from the Făget region, where
also most of the wooden churches can be found nowadays.

Sistemul Blockbau, în cheotori este sistemul cel mai des
răspândit pe teritoriul românesc, în schimb sistemul în
căţei, este destul de rar, Banatul fiind una dintre zonele
în care s-a folosit cel mai mult, fiind un sistem pe care îl
regăsim adesea în arhitectura caselor, în special în zona
Făgetului, dar nu numai, zonă în care se concentrează
majoritatea bisericilor de lemn din Banat din zilele noastre.

Plan layout
In order to correlate the types of plans form Banat with
the ones from the rest of the country, we have to quote
Grigore Ionescu, who puts the churches into 5 categories21:

Planimetrie
Ca să facem o corelare între tipurile de plan din Banat
şi restul ţării, trebuie să îl cităm pe Grigore Ionescu,
care împarte bisericile de lemn în 5 categorii21:

Ist category: includes the oldest forms, with
rectangular plans without decroses, even if
the altar apse or the entrance have decroses.
20. Nicolae Săcară, The Wooden Churches of Banat,
Excelsior publishing, Timişoara, 2001, p. 16-17.

Categoria I: cuprinde formele cele mai vechi,
cu plan rectangular fără decroşuri, chiar dacă
absida altarului, sau intrarea prezintă decroşuri.

21. Grigore Ionescu, Architecture on Romanian Territory along
Time, The Academy of the Socialist Republic of Romania
publishing, Bucharest, 1982, p. 69-79.

20. Nicolae Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, Ed.
Excelsior, Timișoara, 2001, p. 16-17.
21. Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a
lungul veacurilor, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982, p. 69-79.
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IInd category: wooden churches with cloistered altar
IIIrd category: churches with each compartment
having decroses
IVth category: churches with trifoil plan
Vth category: cruciform churches

Categoria II: biserici de lemn cu altar retras
Categoria III: biserici cu fiecare compartiment decroşat
Categoria IV:biserici cu plan trilobat
Categoria V: biserici cruciforme

According to this classification, the wooden churches
of Băteşti, Zolt, Crivina de Sus, Jupâneşti, Pietroasa,
Margina, Crivobara, Iersig, Hezeriş, Povergina, Căpăt,
Cebza şi Coşeviţa belong to the first category, the oldest
one, the ones from Curtea, Poieni, Dubeşti, Dobreşti,
Topla (moved to the Village Museum of Timişoara)
belong to the second category, while the last three
categories are not present in Banat.

După acestă clasificare, din prima categorie, cea mai
veche, face parte biserica de la Jupâneşti, împreună
cu bisericile de lemn de la Băteşti, Zolt, Crivina de
Sus, Jupâneşti, Pietroasa, Margina, Crivobara, Iersig,
Hezeriş, Povergina, Căpăt, Cebza şi Coşeviţa. Din
a doua categorie fac parte bisericile de la Curtea,
Poieni, Dubeşti, Dobreşti, Topla (care a fost mutată
la Muzeul Satului din Timişoara), iar celelalte trei
categorii ale lui Ionescu nu se întâlnesc în Banat.

N. Săcară22 elaborates the two categories of Ionescu (Type
I and Type II) and suggests five typologies of plans in Banat.

N. Săcară22 detaliază cele două categorii ale lui Ionescu
şi propune să avem 5 tipuri de planuri în Banat.

Type I – rectangular nave having a polygonal apse
with the northern and southern sides placed in
the extention of the eastern ending points of the
northern and southern marginal walls of the naos.
This type has the following subcategories of plans:
a. The northern and southern sides of the apse
continue as separating walls of the nave. This is
the case of Băteşti, Jupâneşti, Zolt, Româneşti,
Margina, Homojdia, Pietroasa de Sus şi Lucareţ.
b. The sides of the altar close to the naos follow a
diagonal direction different than the rectangular plan.
This can be seen at Coşeviţa, Iersig, Groşi, Crivobara.
c. The combination of a. and b. which results in a
polygonal altar with 7 sides, like in the case of Hezeriş.

Tipul I- navă dreptunghiulară şi absidă polională ale cărei
laturi nord şi sud se găsesc în prelungirea extremităţilor
estice ale pereţilor perimetrali de nord şi sud ale naosului.
Acestui tip i se subordonează următoarele variante
planimerice
a. Laturile N şi S ale absidei continuă pe traseu drept
pereţii corespunzători ai navei: Băteşti, Jupâneşti, Zolt,
Româneşti, Margina, Homojdia, Pietroasa de Sus şi
Lucareţ.
b.
Laturile
altarului
apropiate
naosului
pleacă urmând un traseu oblic faţă de planul
dreptunghiular: Coşeviţa Iersig, Groşi, Crivobara
c. Varianta combinată a primelor două,
rezultând un altar poligonal cu 7 laturi: Hezeriş

Type II – with the apse placed in a sharp angle with the
axis of the church. This is a very old building solution
that combines masonry architecture with wooden
architecture, used in the Byzantine-Balkan area of culture,

Tipul II- cu absida cu unghi ascuţit în axul bisericii,
soluţie constructivă de mare vechime, interferenţă a
arhitecturii pietrei cu cea a lemnului, în aria culturală
bizantino-balcanică, cu mare frecvenţă în Serbia,

22. Nicolae Săcară, The Wooden Churches of Banat, Excelsior
publishing, Timişoara, 2001, p.18-20.

22. Nicolae Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, Ed.
Excelsior, Timișoara, 2001, p.18-20.
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very frequently seen in Serbia, Macedonia and the western
part of Bulgaria23. This type of plan shows the intention
of multiplying the sides, which slowly will transform
into a semicircular plan. The churches from Povergina,
Crivina de Sus, Cebza and Curtea belong to this category.

Macedonia şi V Bulgariei23. Acest tip de plan arată
intenţia de multiplicare a laturilor, care va conduce treptat
către planul semicircular. Din această categorie fac parte
biserica de la Povergina, Crivina de Sus, Cebza şi Curtea.

Type III – with the altar apse in decors, having 5
to 7 sides. The churches of Topla, Poieni şi Dubeşti
belong to this category. Also, the church from
Curtea can be considered part of this type as well.
Type IV – The multiplying of the sides of the
polygon that formes the altar, seen also at the
churches without the apse in decors, led to the
semicircular altar: Hodoş, Căpăt, Dragomireşti.
Type V – Transposes the masonry architecture
into wooden architecture. Side niches appear at the
extremities of the nave. Examples of this type were
the churches of Berini24, Valea Mare, Ecica (similar
to Valea Mare, situated in the Serbian Banat).

Tipul III -cu absida altarului decroşată având
5-7 laturi. Din această cateorie fac parte bisericile
din Topla, Poieni şi Dubeşti. Biserica de la
Curtea poate fi adăugată şi acestei planimetrii.
Tipul IV-multiplicare a laturilor poligonului ce formează
altarul, sesizată şi la lăcaşurile cu absidă nedecroşată a
condus la tipul cu altar semicircular: Hodoş, Căpăt,
Dragomireşti
Tipul V -transpunere în lemn a arhitecturii de
zid, către extremităţile estice ale navei apar nişe
laterale. Exemple ale acestui tip erau biserica de la
Berini24, Valea Mare, biserica din Ecica (Banatul
sârbesc), asemănătoare cu cea de la Valea Mare.

The tower
Without being as sophisticated or as tall as other
towers in the country, one of the most interesting parts
of these churches are their towers. All the churches
of Banat have a bell tower placed above the pronaos,
fixed with a complicated crossbar system. The original
square shape towers with pyramidal roof, walls coated
with wooden planks and small windows on each side
can be seen at Cebza, Jupâneşti, Hezeriş, Căpăt, Călina,
Lucareţ, Surducu Mare şi Crivina de Sus25, while others,
like Povergina, kept their prismatic shape, but got a
Baroque inspired roofing with bulb shaped ornaments.

Turnul
Fără a fi foarte sofisticat, sau a ajunge la înălţimile
bisericilor din alte zone ale ţării, unul dintre elementele
cele mai interesante este turnul. Toate lăcaşurile bănăţene
au turn-clopotniţă ridicat deasupra pronaosului, printrun sistem sofisticat de contravântuiri. Forma veche
cu secţiune pătrată şi acoperiş piramidal, placată cu
scânduri şi cu ferestre mici pe fiecare latură o întâlnim
la Cebza, Jupâneşti, Hezeriş, Căpăt, Călina, Lucareţ,
Surducu Mare şi Crivina de Sus25. Celelalte, printre care
şi Povergina, şi-au păstrat baza prismatică, dar au primit
coronamente sub forma unor bulbi de inspiraţie barocă.

23. Săcară, Idem,p. 19.
24. Inspired by the brick wall church from Săraca.

23. Săcară, Idem,p. 19.
24. Inspirată de planul bisericii de zid de la Săraca.
25. N. Săcară, Valori, p.102.
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Fig.04. The 18th century church from Margina, atfer the restoration that replaced the walls, modifying also the

building system, 2017. Biserica de lemn de la Margina sec. XVIII, după restaurarea care a înlocuit pereţii,
modificând inclusiv sistemul constructiv, 2017.
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6. A hindrance againts the disappearance of this type
of architecture
The sacred wooden architecture of Banat has been little
studied. As in the case of other vernacular architecture
typologies, there are only a few specialists and close to no
documents that can point the age of these buildings. This
is the reason why only few understand the richness of
information that the original pieces contain. In the case
of the wooden churches, there is a known restauration
technique that implies lifting the church on concrete
foundatins which leads to the change of the building’s
proportions or replacing the old wooden planks
undiscerningly. In reality, too little efforts have been made
to scow or smoothen the weathered elements in order to
replace only those who cannot be restored, always paying
attention to the informations that the wood offers us.

6. O stavilă împotriva dispariţiei acestui tip de
arhitectură
Arhitectura sacră de lemn din Banat a fost destul de
puţin studiată. La fel ca şi în cazul altor programe de
arhitectură vernaculară, avem puţini specialişti, iar
documentele scrise care să ateste vechimea lor sunt
cvasi inexistente. Acesta este motivul pentru care, foarte
puţini sunt cei care înţeleg bogăţia de informaţii pe
care materialul original o păstrează. În ceea ce priveşte
bisericile de lemn, s-a practicat un tip de restaurare
care presupunea așezarea bisericii pe fundaţii de
beton, care îi schimbă radical proporţiile şi înlocuirea
lemnului care prezenta probleme, fără discernământ.
În realitate foarte puţine eforturi s-au făcut pentru
plătuirea elementelor degradate şi eliminarea numai
a celor ce nu pot fi recuperate, cu documentarea
atentă a tuturor informaţiile pe care lemnul ni le oferă.

The age and provenience of the wood can be established
by a dendrology study. The way that the wood is
carved can tell the story of the tools that were used and
sometimes even of the craftsmen themselves. Marks on
the wood can show if the church was disassembled in
order to be moved and if this happened before or after
the 19th century; the marks themselves differ from
one century to another. The inscriptions carved into
the beams or other pieces talk about the artisans, the
interventions, the repairings and the changes. At Crivna
de Sus, on a simple piece of paper hidden under the
clapboard were written the date of the last restauration,
1981, and the names of workers originally from Argeș
who restored the roofs of most of the churches in Banat.

Un studiu dendrocronologic poate să ne spună vârsta şi
locul de unde provine lemnul. Felul în care lemnul este
cioplit poate să ne povestească despre uneltele folosite,
câteodată chiar despre meşteri. Semnele de marcaj, pot
să ne spună dacă biserica a fost dezmembrată pentru a
fi mutată, dacă lucrul acesta s-a întâmplat înainte sau
după secolul al XIX-lea, pentru că semnele sunt şi ele
diferite în funcţie de secol. Inscripţiile de pe grinzi sau
pe diferite alte elemente ne povestesc despre meşteri,
intervenţii, reparaţii, modificări. La Crivina de Sus, o
banală bucată de hârtie ascunsă sub şindrilă ne arată
anul ultimei restaurări, 1981 şi numele meşterilor care
în acea perioadă au schimbat învelitoarea la majoritatea
bisericilor din Banat, meşteri veniţi din judeţul Argeş.

Such informations are lost forever in the case of the
church from Margina, where a recent restauration,
that happened in the past five years, led to the
change of the church’s walls entirely. The only
part left is the painted vault. The churches from
Nemeşeşti and Homojdia have similar stories.

Asemenea informaţii sunt pierdute pentru totdeauna la
biserica de lemn din Margina, unde o restaurare recentă,
din ultimii cinci ani, a dus la înlocuirea totală a pereţilor
bisericii. Tot ceea ce s-a păstrat este bolta pictată.
Acelaşi lucru s-a întâmplat la Nemeşeşti şi Homojdia.
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Fig.05. The wooden church of Povergina affected by the fire, before installing the pre-stressed membrane, june 2020.

Biserica de lemn de la Povergina afectată de incendiu, înainte de montarea membranei tensionate, iunie 2020.
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The most recent loss of the sacred wood patrimony is
the ”Mihail and Gavril” church from Povergina. The
church went up in flames in March 2015 and lost its
roof and tower. Although the compacted clay plastered
walls have survived, the valuable fresco paintings from
th inside were lost in the fire. It was the third time in
the history of the church that a fire started because
of negligence. The frescos date from 1783 and they
were realized by Gheorghe Diaconovici, son of one of
the founding members of the Banat Painting School
and father of Constantin Diaconovici Loga, a famous
scholar of Banat. From the syle point of view, the
painter Gheorghe Diaconovici „marks the transition
between the old Byzantine paint and the Occidental
one. He was schooled in his father’s academy, Vasile
deacon who came to Banat together with fifty other
families from Tismana – Oltenia around 1730 and
founded in Sreditea Mare (Serbia) an “academy of
teaching” and an “academy of painters”. Gheorghe
Diaconovici25 followed his faher’s footsteps, achieving
the introduction of occidental elements through the
ratio between the face’s construction and curtain –
understood through the honesty of the volume and
the graduation of tones into a local style which still has
Byzantine elements visible in the grouping, the gestures
and the attitude of the painter”. Only a few of Gheorghe
Diaconovici’s works are still preserved, despite the fact
that he used to be well liked and asked for in a large area
in the region, far away from Sredişte – his hometown
or from Vârşeţ – his town of residence. His was asked
to work along Begej (Bega), an area were normally
the painting academy of Lugoj had straglehold26.
25. Ioachim Miloia, The Wooden Church of Povergina, 125128 p., Luceafărul magazine, Ist year, 3rd - March edition,
Timişoara, 1935, p.126.
26. Ioachim Miloia, The Wooden Church of Povergina, 125128 p., Luceafărul magazine, Ist year, 3rd - March edition,
Timişoara, 1935, p.127.

Cea mai recentă pierdere de patrimoniu de lemn
sacru, este Biserica Sfinţii Apostoli „Mihail şi Gavril”
din Povergina. Biserica a ars în martie 2015 şi şi-a
pierdut şarpanta şi turnul. Pereţii tencuiţi cu pământ
bătut au supravieţuit, în schimb valoroasa pictură
interioară a fost înghiţită de flăcări. Este a treia oară
în istoria bisericii când aici are loc un incendiu din
cauza lipsei de interes şi a neglijenţei. Pictura bisericii
datează din 1783 şi este realizată de Gheorghe
Diaconovici, fiul unui fondator de şcoală de pictură
în Banat şi tatăl celebrului cărturar bănăţean
Constantin Diaconovici Loga. Pictorul Gheorghe
Diaconovici26, ca stil, „marchează punctul de tranziţie
între pictura veche bizantină şi cea occidentală. Ieşit
din şcoala tătâni-so, Diaconul Vasile, cel care a venit
în Banat împreună cu 50 de familii din Tismana
Olteniei pe la 1730 şi care a înfiinţat o „şcoală de
dăscălie” şi o „şcoală de zugravi” la Sreditea Mare
(Serbia), acest pictor a călcat pe urmele tatălui său,
realizând o artă ce în elementul iconografic, în
grupare, în gesturi şi atitudini este încă bizantină,
dar care sub raportul construcţiei feţei şi a draperiei,
înţelese prin adevărul volumului, şi prin degradări
de tonuri, introduce curentul occidental în pictura
locală”. Puţine lucrări sunt păstrate ale lui Constantin
Diaconovici, deşi originar din Sredişte şi domiciliat
la Vârşeţ ,, el este apreciat şi chemat la distanţe mari,
de-a lungul Begheiului care în mod firesc ar fi trebuit
să stea sub monopolul şcolii de pictori de la Lugoj27.

26. Ioachim Miloia, Biserica de lemn de la Povârgina, 125128 în Luceafărul, Anul I nr.3-martie 1935, Timişoara,p.126.
27. Ioachim Miloia, Biserica de lemn de la Povârgina 125-128
în Luceafărul, Anul I nr.3-martie 1935, Timişoara, p.127
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This was not the first time when the lack of care led to
a fire in this church. At least other earlier fires, although
smaller, coverd the beautiful work of Gheorghe
Diaconovici in smoke. The fire of March 2015 was yet
fatal. The locals made efforts to protect the smoked
ruin with an improvised wooden structure covered in
polycarbonate tiles, but this collapsed in 2019 due to
heavy wind and snow, distroying the remaining elements
which survived the fire from the interior of the church.
Pressed by time, in the summer of 2020, the pre-stressed
structure (membrane) that protected the church
from Crivina de Sus was moved to Povergina, untill
the necessary funds for restauration will be collected.

Nu este prima oară când neglienţa duce la un incendiu
în această biserică. Cel puţin alte două incendii
anterioare, de mai mici dimensiuni, au făcut ca
frumoasa operă a zugravului Gheorghe Diaconovici
să fie acoperită de fum. Incendiul din martie 2015 a
fost, însă, fatal. Sătenii au încercat să protejeze ruina
afumată a bisericii cu o structură de lemn improvizată,
cu plăci de policarbonat, care datorită zăpezilor şi a
vânturilor din zonă s-a prăbuşit în interiorul bisericii
în 2019, avariind şi elementele care au supravieţuit
incendiului. În vara lui 2020, structura tensionată care
proteja biserica de la Crivina de Sus a fost mutată la
Povergina, într-o luptă cu timpul, până în momentul
când se vor găsi fondurile necesare pentru restaurarea sa.

7. Directions
How can one stop the destruction of the heritage?
This question is particularly difficult for Banat because
even if all the wooden churches would be restored,
they would have to be used in order to be mantained
active. Most of these churches are used as cemetery
chapels, so they are open only a few times per year.
They are not properly ventilated and neither taken
care of, so every new degradation factor is too late
observed. With a few exceptions, the communities
have build churches out of bricks where the ceremonies
are held and with which the locals can indentify
themselves, while the old wooden churches are lost
in cemeteries. The majority of the wooden churches
doesn’t even benefit of ordinary conservation actions,
such as maintenance, ventilation and general cleaning.

7. Direcţii
Cum putem stopa aceste distrugeri de patrimoniu?
Întrebarea este deosebit de dificilă în Banat pentru
că, chiar dacă toate bisericile de lemn ar fi restaurate
exemplar, ele trebuie să primească o folosinţă care să le
menţină active. Majoritatea bisericilor sunt capele de
cimitir, cu alte cuvinte sunt deschise de câteva ori pe an.
Nu sunt ventilate corespunzător, nu sunt întreţinute,
şi, mai grav, orice nou factor de degradare este destul
de târziu sesizat. Cu puţine excepţii, comunităţile şiau construit biserici de zid, unde se oficiază slujbele
religioase, edificii cu care sătenii se identifică, în vreme ce
micile biserici de lemn sunt uitate în cimitir. Majoritatea
bisericilor nu beneficiază de cele mai simple lucrări de
conservare: întreţinere, ventilare şi curăţenie generală.

Who is affraid of monuments?

Cui i-e frică de monumente?

For the local priests and parishioners, the status of historic
monument represents fear rather than pride. The number
of priests who want to serve the countryside is getting
smaller and smaller and for them monuments mean plods
and constant fear of fines from the authorities. The only

Statutul de monument istoric nu este un subiect de
mândrie ci mai degrabă de spaimă pentru preoţi şi enoriaşi.
Numărul de preoţi care doresc să slujească la ţară este din
ce în ce mai mic, iar pentru ei, a avea un monument în
păstorire este o corvoadă, materializată printr- o frică
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Fig.06. The wooden church from Crivina de Sus during the interdisciplinary workshops, 2017.
Biserica de lemn de la Crivina de Sus în timpul atelierelor interdisciplinare, 2017.
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Fig.07. The wooden church of Dragomireşti after the securing intervention, 2018.

Biserica de lemn de la Dragomireşti după intervenţia de punere în siguranţă, 2018.
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possible measures are the coercive ones, but they don’t
ensure any financial mechanism for the maintenance
of these churches either any pro-patrimony courses.

constantă de amenzi din partea autorităţilor. Singurele
măsuri sunt cele coercitive, dar care nu oferă nici un
fel de mecanism financiar pentru întreţinerea acestor
edificii sau vreun curs de pregătire pro-patrimoniu.

At a religious service in 2018, in a wooden church in
Neamț county, the priest was telling the parishioners
about a memorial house built in the ‘80s he was taken to
task because it was incongruous from the new Culture
Committee members point of view. From an other
viewpoint, it was this memorial service house, built
far from the monument (the wooden church) that was
gathering people around the church and cemetery, so,
indirectly, was helping with the use and maintenance of
the old church. This kind of situations is very frequent.
There is a sort of a hiatus between those who use the
church and therefore see it as a good of the community
and the authorities. The community sees the practical
utility, while the authorities the cultural and historical
values. In reality, one cannot survive without the other.

Asistând în 2018 la un serviciu religios într-o biserică
de lemn din judeţul Neamţ, preotul povestea enoriaşilor
cum noii reprezentanţi ai direcţiei de cultură i-au
cerut socoteală pentru o casă de parastase construită
în anii 80, care era neconformă din punctul lor de
vedere. Pe de altă parte, tocmai acest edificiu, aflat la
o distanţă considerabilă faţă de monument, aduna
oamenii în jurul bisericii din cimitir, şi în mod,
indirect, contribuia la utilizarea şi întreţinerea bisericii.
Asemenea poveşti se găsesc în fiecare colţ de ţară. Există
un soi de hiatus între cei care folosesc biserica şi o văd
ca un bun al comunităţii şi autorităţi. Primii îi văd
utilitatea practică, ceilalţi valoarea istorico-culturală. În
realitate una nu poate să supravieţuiască fără cealaltă.

After many coercive actions, most of the priests prefer to
surrender the churches to the time and only report to the
authorities when the state of disrepair becomes severe.

După multiple acţiuni coercitive, majoritatea preoţilor
preferă să lase biserica pradă timpului şi cel mult trimit
rapoarte superiorilor când starea de degradare devine gravă.

Awareness and education
The main issue is the lack of a pro-patrimony
education which shous start in primary school and
go along civics education. The question is, how can
this be passed to the poor rural community who
lost the spiritual connection with the old church.

Conştientizare şi educaţie
Problema de fond este lipsa unei educaţii pro-patrimoniu
încă din şcoala primară. Educaţia pro-patrimoniu ar
trebui să o însoţească pe cea civică. Întrebarea este cum
poate fi transmisă ea unor comunităţi rurale, sărace,
care şi-au pierdut legătura spirituală cu biserica veche.

In March 2017, a workshop27 was organised at the
Româneşti Monastery near Făget. The workshop was held
for the priests from Banat who have wooden churches
in care by ÎPS Ioan, the Metropolitan Bishop of Banat
and the specialists involved in the Stunned Churches

În martie 2017, s-a organizat la Mânăstirea Româneşti,
lângă Făget, o întâlnire de lucru28 între preoţii care au
în păstorire biserici de lemn în Banat sub îndrumarea
ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului şi specialiştii implicaţi
în proiectul Biserici Înlemnite din Banat, un proiect

27. https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/specialistidin-asociatia-peisagistilor-si-preoti-impreuna-pentrusalvarea-bisericilor-de-lemn-din-banat-454880/

28.https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/specialistidin-asociatia-peisagistilor-si-preoti-impreuna-pentrusalvarea-bisericilor-de-lemn-din-banat-454880/
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of Banat project – project founded by the Romanian
Landscapers Association in 2013. The accent fell on the
utility of the spaces of worship, their maintenance and
the types of actions that can be taken with or without the
opinion of a specialist. In the case of some of the priests,
this workshop helped them to try to use the old churches
more often for some religious services while in the case
of others, the interiors are too damaged, so the effort
to use them would have been unworthy. Meetings such
as this workshop could reduce the fear of monuments,
but it is hard to say if they would have a bigger impact.

iniţiat de Asociaţia Peisagiştilor din România în 2013.
Accentul a fost pus pe utilizarea acestor lăcaşuri de cult,
pe întreţinerea lor, pe tipurile de lucrări la îndemâna
enoriaşilor şi cele care au nevoie de participarea unui
profesionist în domeniu. În cazul anumitor preoţi
această primă întâlnire a dus la o încercare de utilizare
mai frecventă a vechilor biserici pentru anumite
servicii religioase, în alte cazuri, spaţiul interior este
atât de degradat, încât efortul de a-l pregăti pentru
slujbă a fost prea mare. Asemenea întâlniri, ar putea,
măcar să elimine spaima de monumente, dar dacă ele
ar putea avea un efect mai important rămâne de văzut.

From the bottom to the top...
In the last 5 years, some pro-heritage NGOs started
to handle la conservation of the remaining wooden
churches in Banat. For this purpose, there are several
approach types, all of them starting with minimal
fundings from The Romanian Order of Architects
through the Architecture Tax (OAR) or the
National Culture Funds Administration (AFCN).

De la firul ierbii, de jos în sus...
În ultimii 5 ani, o serie de ONG-uri pro-patrimoniu au
început să fie preocupate de conservarea ultimelor biserici
de lemn din Banat. În acest sens, există mai multe tipuri de
abordări, toate pornind de la finanţări minimale precum
cele care vin de la Ordinul Arhitecţilor din România
din Timbrul de Arhitectură sau cele de la AFCN.

It can be told about the 7 years old Stunned Churches of
Banat that it reunited many specialists around the church
from Crivina de Sus and gave birth to a summer school
which made the church’s restauration happen in 2020.
More than half of the people involved in the project were
volunteers which significantly lowered the project price.
This approach led to a large amount of time dedicated to
research mostly because of lack of funds, while the church
was salutary protected by the pre-stressed membrane.
The advantage of this long restauration project is that it
allowed a detailed study of the oldest wooden church of
Banat. The disadvantage is that withouth the expensive
protecting structure, the church would have considerably
deteriorate. Many churches don’t afford such treatment.

Biserici Înlemnite din Banat a împlinit 7 ani, proiectul
care a reunit o multitudine de specialişti în jurul
bisericii de lemn de la Crivina de Sus şi a dat naşterea
unei şcoli de vară, a dus la restaurarea bisericii în 2020.
Mai bine de jumătate dintre cei implicaţi în proiect au
fost voluntari, scăzând considerabil preţul proiectării.
Această abordare a dus la o perioadă foarte lungă de timp
dedicată cercetării, cauzată mai ales de lipsa de fonduri,
timp în care monumentul istoric a fost protejat salutar
cu membrană tensionată. Avantajul acestui lung parcurs
al proiectului de restaurare este că a permis studierea
detaliată a celei mai vechi biserici de lemn din Banat.
Dezavantajul este că, fără acea costisitoare membrană
tensionată, biserica s-ar fi degradat considerabil.
Puţine biserici îşi permit o asemenea abordare.

CSAV Journal 2 0 2 0
64

The emergency of temporary alternatives were started
through the The Ambulance of Monuments of Banat
project of the Activ-PACT Heritage Association
initially financed by OAR out of the Architecture Tax
in 2018 and then sponsored by the Prince of Wales
Charitable Fund. Three wooden churches from the
18th century were secured through this project: the
one from Jupâneşti, the one from Dragomireşti and
the burned church from Povergina which received
the protecting membrane from Crivina de Sus.
These quick interventions don’t claim to offer time for
a comprehensive research and they don’t eliminate the
problemns of the wooden churches either, but they offer
time to gather funds for a complex restauration. These
quick actions stop in the cases that require complex
interventions, in the cases with structural problems
and in the cases where the local community cannot
be involved in the process. The instructive part is as
important as puting the monuments in safe condition.
A bennefit of these actions is that in a way or another,
the local community is involved, yet, from every point
of view, these actions are only temporary solutions.
What would be the compromise between the two
approaches?
1. Securing the churches
2. Deep research
3.Multidisciplinary concious conservation and
restauration
A conservation-restauration which doesn’t allow time
to preliminary study – involving information gathering
from archives, multidisciplinary research, finding traces
in the skin and structure of the church – can be worse
than the lack of intervention. Such restauration can
erase such marks kept in the structure of the church
that cannot be read by neophytes. A conservationrestauration that doesn’t teach, involve or offer the
church back to the community is equally useless.

Varianta de scurtă durată sau varianta de urgenţă
s-a născut prin intermediul proiectului Ambulanţa
pentru Monumente Banat, proiect al Asociaţiei pentru
Patrimoniu Activ-PACT, finanţat iniţial de OAR din
Timbrul de Arhitectură în 2018, ulterior intrând sub
patronajul Fundaţiei ASR Prinţul de Wales. În acest
mod au fost puse în siguranţă 3 biserici de lemn: biserica
de lemn de la Jupâneşti secolul al XVIII-lea, biserica de
lemn de la Dragomireşti secolul al XVIII-lea şi biserica
arsă de la Povergina, secolul al XVIII-lea, peste care
s-a mutat membrana tensionată de la Crivina de Sus.
Aceste intervenţii rapide nu au pretenţia de a oferi răgazul
unor cercetări exhaustive şi nici nu elimină problemele
unei biserici de lemn, dar prelungesc viaţa unui monument,
oferind timpul necesar obţinerii fondurilor pentru o
restaurare complexă. Aceste intervenţii se opresc acolo unde
sunt necesare intervenţii complexe, unde există probleme
structurale şi unde comunitatea nu poate fi implicată în
proces. Componenta educaţională este aproape la fel de
importantă ca şi cea de punere în siguranţă a monumentului.
Avantajul este că într-o formă sau alta comunitatea locală
este implicată în proces, dezavantajul este, că oricum ai
privi-o, intervenţia de urgenţă este o soluţie temporară.
Care ar fi soluţia de compromis între cele două abordări?
1. Punere în siguranţă
2.Cercetare aprofundată
3.Conservare-restaurare multidisciplinară în cunoştinţă
de cauză
O conservare-restaurare care nu alocă timpul necesar
cercetării prealabile, care să reunească deopotrivă
informaţii din arhive, studii multidisciplinare pe diferite
direcţii şi mărturii păstrate în epiderma şi structura
bisericii, poate fi chiar mai gravă decât lipsa oricărei
intervenţii. O astfel de restaurare poate elimina informaţii
foarte importante păstrate în structură şi care nu pot fi
citite de neofiţi. O conservare-restaurare, care nu educă, nu
implică şi nu redă comunităţii biserica este la fel de inutilă.
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Securing the church gives time for the precious
monument, but it has to be doubles by research and
substantial effort put in raising funds. Replacing the
weathered roof in Jupâneşti didn’t eliminate the problem
of the bottom beams that touch the ground because of the
soil raise and neither the wormholes from the structure.
The action didn’t replace the necessity of ventilation
and constant maintenance, but it gave the church more
time. Unfortunately, this extra time can be lost if the
small and modest community of Jupâneşti, recently
left without the priest that initiated the process, is not
helped to get enough funds for a complete conservation.

Punerea în siguranţă, câştigă timp preţios pentru
monument, dar trebuie dublată de cercetare şi eforturi
consistente pentru obţinerea de fonduri în vederea
restaurării. Înlocuirea învelitorii degradate la Jupâneşti
nu a eliminat problema tălpilor aflate în contact
direct cu solul, datorate creşterii stratului vegetal, nici
problema cariilor din structură. Nu a înlocuit necesitatea
ventilării şi întreţinerii constante, dar a câştigat timp.
Timp care va fi inutil, dacă mica şi modesta comunitate
din Jupâneşti, rămasă recent fără preotul care a iniţiat
tot procesul de punere în siguranţă, nu va fi ajutată
să obţină fondurile pentru o conservare completă.

On a larger scale than Banat, the restaurations of the
wooden churches have to eliminate the bureaucratic,
tentacular and mercantile process of endorsement.
The path between the project, the permitting and
than the construction should be shortened because
this whole process hinders the salvation of this
heritage by giving way to outdated restaurations that
uses methods already criticised in the 19th century.

Restaurările bisericilor de lemn, nu numai din Banat,
trebuie să elimine procesul birocratic, tentacular şi
mercantil de avizare. Trebuie să reducă parcursul de
la proiectare la avizare şi execuţie, proces, care astăzi
fagocitează salvarea acestui patrimoniu şi crează făgaşul
pentru restaurări desuete, demne de doctrina unităţii
de stil, practici care erau condamnate şi în secolul XIX.

8. Instead of a conclusion...
In order to save the vernacular heritage, the education on
this matter should start in primary school. Furthermore,
sustained effort that would keep the local community,
the authorities and the specialists united is needed. The
process must get down from the academic language
level, to the villages of Banat, within the local poor,
uneducated and unresourceful communities. The stilted
tone, the mercantile and pyramidal bureaucracy and
especially the coercitive methods without constructive
solutions that make people hate monuments and move
away from identifying with them, should be put aside.
One should not forget that even in the case of the finest
restauration with a complex and revealing research, those
who use and give life to the churches are the priests that
serve and the locals who pray for the living and the dead.

8. În loc de concluzie...
Pentru salvarea patrimoniului vernacular este nevoie
de educaţie în acest sens încă din clasele primare.
De asemenea, este nevoie de un efort susţinut care
să reunească comunitatea, autorităţile avizatoare
şi specialiştii în domeniu. Trebuie coborât de la
înălţimea limbajului academic, în satele din Banat,
în comunităţile sărace, lipsite de educaţie şi resurse.
Trebuie eliminat limbajul de lemn, birocraţia mercantilă
şi piramidală, şi mai ales metodele coercitive fără
soluţii constructive care nasc o ură faţă de monumentul
istoric şi o depărtare faţă de identificarea cu el.
Să nu uităm că oricât de rafinată ar fi restaurarea
unui monument, oricât de complexă şi revelatoare
ar fi cercetarea sa, cei care îl folosesc şi îi dau viaţă
sunt preotul care face aici slujba de pomenire, şi
sătenii care se roagă pentru cei vii şi pentru cei morţi.
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