
CSAV Journal

2020

Vernacular Perspectives
Anniversary edition (2010 - 2020)



Director of the CSAV Center and editor of CSAV Journal  / 
Director al Centrului CSAV și editor al CSAV Journal : 

Sergiu NISTOR, Prof. Dr. Arch.  / Prof.dr.arh.- Presidential Counselor for Culture, Cults and National Minorities, former ICOMOS Romania president and former Secretary of   
                                                                            State in the Ministry of Culture and National Heritage (2012-2013), member of the History & Theory of Architecture and Heritage   
                  Conservation,  IMUAU 
                                           - Consilier Prezidențial pentru Cultură, Culte și Minorități Naționale, fost președinte al ICOMOS România și fost Secretar de Stat în   
                                             Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (2012-2013), membru al Departamentului de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea  
                Patrimoniului, UAUIM

Scientific secretary of the CSAV Center and Coordinator of CSAV Journal / 
Secretar științific al Centrului CSAV și coordonator al CSAV Journal :  

Ioana E. ZACHARIAS VULTUR, Teach. Assist. Dr. Arch.  / Assist.dr.arh.- History & Theory of Architecture and Heritage Conservation, IMUAU, OAR active member, 
                                  ZEPPELIN editor, former ARHITECTURA 1906 magazine editor, https://www.linkedin.com/in/ioanaz/  
                                         - Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM, 
                                                      Membru activ OAR, editor revista ZEPPELIN, fost redactor revista ARHITECTURA 1906,
                                                       https://www.linkedin.com/in/ioanaz/ 

Scientific Board of CSAV Journal / Comitetul Științific al CSAV Journal:

Ligia FULGA , Dr. Researcher / Dr. Cercet.         -  former director of Brașov Etnographic Museum / fost director al Muzeul Etnografic Braşov
Kázmér KOVÁCS, Prof.Dr.Arch.  / Prof.dr.arh.  - member of the Horticulture Department, Sapientia University, Faculty of Technical and Humanist Sciences / 
                          membru al Departamentului de Horticultură, Universitatea Sapientia, Facultatea de Știinte Tehnice și Umaniste 
Miklós KÖLLŐ, PhD candidate, Arch. /Drd.Arh. - Larix Studio, member of the Horticulture Department, Sapientia University, Faculty of Technical and Humanist Sciences /
                  Larix Studio, membru al Departamentului de Horticultură, Universitatea Sapientia, Facultatea de Știinte Tehnice și Umaniste 
Christoph MACHAT, Art Historian, Dr. / Dr. ist.de artă – former president of the ICOMOS Scientific Board / fost președinte al Comitetului Științific ICOMOS
Gabriel PANASIU, Assist.Prof. Dr. Arch. / Lect.dr.arh.  - member of the History & Theory of Architecture and Heritage Conservation, IMUAU / 
                                                                                                         Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM
Paula POPOIU, Assoc. Prof. Dr. / Conf.dr. - General Director of „Dimitrie Gusti” National Museum, Bucharest / Director general al Muzeului Satului „Dimitrie Gusti” din București

CSAV Journal & CSAV Center Website/ Pagina web a CSAV Journal și a Centrului CSAV: http://csav.ro/ 

CSAV on the IMUAU website / CSAV pe site-ul UAUIM : https://www.uauim.ro/en/research/dealufrumos/

The Center for Vernacular Architecture Studies Center Annual IMUAU (Schonberg) / 
Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară UAUIM (Dealu Frumos) = ISSN 2068 – 472X
CSAV Journal (Print) = ISSN 2668 - 8697 ISSN-L  2668 - 8697 (2017 – 9999)
CSAV Journal (Online) = ISSN 2668 - 8700 ISSN-L 2668 - 8697 (2017 – 9999)

Design & DTP : Ioana E. ZACHARIAS VULTUR

Translations / Traduceri :  Andreea-Ioana CALMA, Teach. Assist. PhD candidate / Asist. drd. arh.
          Petra KOPACZ-STAUBLE, PhD candidate Arch. /Drd. arh.  

”Ion Mincu” University Publishing House / Editura Universitară „Ion Mincu”
Academiei Street no.18-20, Bucharest / Str. Academiei nr.18-20, București

http://csav.ro/ 


CSAV Journal  2 0 2 0
             3 

Summary / Cuprins 
                                                                                                                                                           
 Foreword to the anniversary edition (2010 - 2020)                                                                                                                                                                      5
Cuvânt înainte la ediția aniversară (2010 - 2020)

Asociația MONUMENTUM- Diana IABRAȘU 
Me, when I love, I feel Blue                                                                                                                                                                                                                      7
Eu, când iubesc, simt Albastru      
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Marianna CORREIA I Mónica ALCINDOR I Gilberto Duarte CARLOS I
Sandra ROCHA e SOUSA I Camilla MILETO  I  Fernando VEGAS  I  Valentina CRISTINI
World Heritage, vernacular dwellings and digitalisation: The case of the Fortified Churches in Transylvania, Romania                                   13
Patrimoniul Mondial, locuințele vernaculare și digitalizarea: Cazul Bisericilor Fortificate în Transilvania, România

Diana BELCI
Mobility, Transfer and Extinction in the Architecture of Wooden Churches in Banat                                                                                                   41
Mobilitate, transfer şi dispariţie în arhitectura bisericilor de lemn din Banat

Cristina BUDAN
[UN]ROOTED ARCHITECTURE. The ground and how it is perceived through architecture                                                                           67
ÎNRĂDĂCINAREA ARHITECTURII. Pământul și cum este perceput prin prisma arhitecturii

Radu FULGA  
Ceramics and modeling in non-formal education and their role in the practice of vernacular architecture                                                               77                                                                                                  
Ceramica și modelajul în educația non-formală și rolul lor în practica arhitecturii vernaculare arhitecturii vernaculare

Ist Year Studio - ”House in the forest” theme
Studio no.12 - Andrei ȘERBESCU I Ionuț NEDELCU I Ruth Adalgiza IACOB
A House in an unseen place. Resources and meanings in the Ist year of the architectural design studio                                                                       95
O casă într-un loc nemaivăzut. Resurse și rosturi în atelierul anului I 

Conservation and Restoration UAUIM Sibiu 2020
Diana APETROAIE  I Ștefania CHIȚU I Teodora IDU I Cristina CONSTANTIN  I Cosmin PAVEL
Rehabilitation and refunctionalization of a former Saxon household, Archita, Mureș                                                                                                121
Reabilitarea și refuncționalizarea unei foste gospodării săsești, Archita, Mureș

Ștefania CHIȚU I Cristina CONSTANTIN
The conversion of the barn in the traditional Saxon Household                                                                                                                                           143
Conversia șurii din gospodăria tradițională săsească

In the opening
   

Dossier

Design studio 
project

Diploma 
project & 

Dissertation



CSAV Journal  2 0 2 0     
  4

PhD Research

Profile 

Review

Miklós KÖLLŐ, advisor Nicolae LASCU
The morphology of Szekler settlements and the constructive typologies. Historical evolution, current situation. Diagnosis and trends          155
Morfologia așezărilor din Secuime și tipologiile constructive. Evoluție istorică, situa

Alexandru BABOȘ 
Tăria cerului și podoabele ei, o introducere în arta portalurilor bisericilor de lemn din Transilvania                                                                      177
The Firmament and its ornaments, an introduction in the art of the Portals of Wooden Churches in Transylvania

                                    
                                                                                                          
Cristian BEȘLIU 
The Romanian dwelling. A dossier                                                                                                                                                                                                 225
Locuința românească. Un fișier
                                                                                                                                                                                                



CSAV Journal  2 0 2 0
             5 

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.



CSAV Journal  2 0 2 0     
  8

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

1Citat aparţinâd Dianei Fufezan, actriţă la Teatrul Național „Radu Stanca” şi prietenă a proiectului Albastru.

http://casealbastre.ro
http://casealbastre.ro
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Photos : 
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Art residency, painter Ștefan Câlția, 
 Șona village.

Houses in the village of Roadeș.

Window 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. 

House in Roadeș.

Inscriptions under the cornice, on the Gerendi House in Alțâna.

Door    details, house in Roadeș.
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Dossier 

Photo: Diana Iabrașu, MONUMENTUM Association 
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Alexandru BABOȘ

Architect, a Doctor in Architecture, expert in the cultural heritage in Linköping, Sweden. A member of the Heritage Academy 
of  Sveriges Arkitekter, a member of the scientific council of the National Institute of Heritage in Romania, a member of the 
editorial board of the magazine Bebyggelsehistorisk tidskrift. Research projects, analysis, evaluation, care, use and development 
of cultural heritage in urbanism and territorial planning. Studies of the Scandinavian architecture and the wooden 
architecture in the Carpatians. Research in the field of history of architecture, art, iconography, symbols and hierotopia.

Arhitect, doctor, expert în patrimoniu cultural în Linköping, Suedia. Membru al Academiei de Patrimoniu 
al Sveriges  Arkitekter, membru al consiliului științific al Institutului Național al Patrimoniului din România, 
membru al redacției  revistei Bebyggelsehistorisk tidskrift. Proiecte de documentare, analiză, evaluare, îngrijire, 
utilizare și dezvoltare ale patrimoniului cultural în urbanism și planificare teritorială. Studii de arhitectură 
scandinavă, arhitectură de lemn.  Cercetări în istoria arhitecturii, artei, în iconografie, simboluri și hierotopie.  
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Tăria cerului și podoabele ei, o introducere în arta 
portalurilor bisericilor de lemn din Transilvania  
The Firmament and its ornaments, an introduction in the
art of the Portals of Wooden Churches in Transylvania
                                                                                                                   
Dr. Arch. Alexandru BABOȘ 
Text and images by Alexandru BABOȘ
Translation to English: Phd. Candidate, Arch. Andreea CALMA 

Keywords: art, portal, symbol, wooden churches, Transylvania

In the art of carpentry in Transylvania, we can 
distinguish the attention with which craftsmen 
treated the entrances to the wooden churches, 
starting with the 17th century, especially in the 
18th century and sometimes even in the 19th 
century. Everywhere, where the entrance portals 
have been preserved in their authentic forms, 
there is a variety of sculpture, which flourishes and 
achieves significant artistic performances. Taken 
together the sculpted portals give a distinct, even 
unique dimension to the wooden churches in 
Transylvania, which demand an increased interest 
from the Romanian research. We admire them 
today especially for their beauty, expressiveness 
and variety, for the intricate compositions in 
which details were placed, due to the surprising 
juxtapositions, their figurative geometrical 
motives, but we miss the very meaning that they 
stand where they stand, at the entrance to the 
places of worship. Obviously they were placed 
there not only as a simple ornament, but especially 
in order to enter into dialogue with the one who 
looks at them. Then as now, the art of sculpting was 
the art of communicating. Although the meaning 
of the signs in the sculpture has been slowly erased, 
in the last two centuries, from the oral memory, 

În arta dulgherilor din Transilvania, se 
distinge atenția cu care meșterii au tratat 
intrările în bisericile de lemn, începând cu 
secolul al XVII-lea, îndeosebi în secolul al 
XVIII-lea și uneori chiar în secolul al XIX-
lea. Mai peste tot, acolo unde portalurile 
intrărilor s-au păstrat în formele lor 
autentice, se remarcă o sculptură variată, 
care înflorește și atinge performanțe 
artistice semnificative. Luate împreună, 
portalurile sculptate dau o dimensiune 
distinctă, chiar unică, bisericilor de lemn 
din Transilvania, care cer un interes 
sporit din partea cercetării românești. Le 
admirăm azi mai ales pentru frumusețea, 
expresivitatea și varietatea lor, pentru 
compozițiile intricate în care au fost 
așezate detaliile lor, datorită alăturărilor 
surprinzătoare, a motivelor geometrice 
sau figurative, dar ne scapă tocmai sensul 
pentru care ele stau acolo unde stau, la 
intrarea în lăcașurile de cult. Evident că ele 
au fost puse acolo nu doar ca un simplu 
ornament ci mai ales cu scopul de a intra 
în dialog cu cel ce le privește. Atunci ca 
și acum, arta de a sculpta era arta de a 
comunica. Cu toate că înțelesul semnelor 
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Fig.01. Sârbi Susani, Maramureș, portalul de referință de la intrare în biserica de lemn, datat din 1639.
Se disting: funia de pe marginile exterioare ale portalului, unda apei pe marginea dinspre golul de intrare, precum și astrele 
luminatoare, într-o multitudine de forme și mărimi. Răsucirea funiei în partea de jos a montanților indică motivul toartea cerului 
și steaua stâlpului cerului, preluate din credințele românești. Foto 1995.
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together with the art of carpentry, some traces have been 
preserved, in order to orient ourselves on a longtime 
pathless way. What did the carpenters, the founders, 
the priests and the parishioners want to communicate 
with one another and with their descendants through 
these many and enigmatic signs of long ago? What can 
we recover today from our ancestors message ? What 
valence do they give to the whole and which is their 
contribution to the European art? 

This essay deals with the signs and their significance in 
the sculpture of the portals of the wooden churches. The 
essay format allows me to enter directly into this difficult 
subject which has stagnated for some time, in order to 
address and provoke some old signs. 

In order to clarify the meaning of the sculpture in the 
wooden portals, the integration of the portals in folk 
art was often used, a role in which more or less known 
aspects of rural art were gathered and which were 
not sorted according to the rules of the cult art. The 
folk art is the keeper of an important visual treasure 
treasure of archaic signs. But the latter often circulates 
with a fragmented, altered, incoherent and insufficient 
meaning to reconstruct their original meaning. The 
symbolic signs associated with the folk art have a long 
continuity in time and an enormous development in 
space, sometimes we are talking  about millenia and a 
background of communication of all mankind. For this 
reason, the signs attributed to the folk art were used to 
express very different ideas and beliefs, depending on 
the context and the intention at a given time. In the 
absence of the context and purpose, the translation of 
any signs becomes uncertain, with the risk of falling 
into fable. Attempts have been made, with substantive 
value, but which fail to give an explicit meaning to the 
portals of the wooden churches, precisely because of 
the lack of attention to their architectural and religious 
context. The key to understanding the images on the 

din sculpturi s-a șters încet, în ultimele două secole, 
din memoria orală, odată cu arta dulgheriei, s-au mai 
păstrat câteva urme, prin care să ne orientăm pe o cărare 
demult neumblată. Ce-au vrut dulgherii, ctitorii, preoții 
și enoriașii să comunice între ei și cu urmașii lor prin 
aceste semne multe și enigmatice, de demult? Ce mai 
putem recupera astăzi din mesajul strămoșilor noștri? 
Ce valențe dau ele întregului și care este contribuția lor 
la arta europeană?

Eseul de față tratează semnele și semnificația lor în 
sculptura portalurilor de la bisericile de lemn. Formatul 
de eseu, îmi permite să intru direct în acest subiect dificil, 
care a stagnat de ceva vreme, cu scopul de a aborda și 
provoca câteva perspective noi. Scopul principal este de 
a propune un înțeles nou la câteva semne vechi.

Pentru lămurirea înțelesului sculpturii din portalurile de 
lemn s-a apelat adesea la integrarea portalurilor în arta 
populară, o vâltoare în care au fost adunate aspecte mai 
mult sau mai puțin cunoscute din arta rurală și care nu 
pot fi sortate după regulile artei culte. Arta populară 
este păstrătoare al unui important tezaur vizual de 
semne arhaice. Însă acestea circulă adesea cu un sens 
fragmentat, alterat, incoerent și insuficient pentru a 
reconstitui înțelesul lor original. Semnele simbolice 
asociate artei populare au o continuitate îndelungă în 
timp și o desfășurare enormă în spațiu, uneori vorbim de 
milenii și de un fond de comunicare al întregii umanități. 
Din acest motiv, semnele atribuite artei populare au fost 
folosite pentru a exprima idei și credințe foarte diferite, 
în funcție de contextul și de intenția avută la un moment 
dat. În lipsa contextului și a scopului, traducerea oricăror 
semne devine nesigură, cu riscul de a cădea în fabulație. 
S-au făcut încercări, cu valoare de fond, dar care eșuează 
în a da un sens explicit portalurilor de biserici de lemn, 
tocmai din lipsa de atenție la contextul lor arhitectural 
și religios. Cheia de înțelegere a imaginilor de pe 
portalurile de biserici de lemn din Transilvania poate fi 
recuperată din labirintul uitării, dacă o căutăm în relație 
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Fig 02. Sârbi Susani, Maramureș. 
Biserica de lemn este una dintre cele mai 
fascinante și surprinzătore monumente 
de patrimoniu din Carpați, în ciuda 
simplității aparente. Foto 1995.
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portals of the wooden churches in Transylvania can 
be recovered from the labyrinth of oblivion, if we look 
for it in relation to the geographical, architectural and 
ideological space in which those images were used 
that is in the post-Byzantine Christian spirituality and 
churches in the Carpathians. In this sense, the wooden 
churches become the most important historical sources, 
to which we must return, again and again the religious 
writings make decisive contributions to the pursuit of 
the iconographic sources. The popular beliefs have their 
origin in the religious writings, as well as in less known 
teachings constituting a third source, complementary, 
worthy of consideration.   

The signs on the wooden portals can be grouped into two 
categories:figurative signs, whose meaning is often easier 
to receive, and abstract signs, often geometric, whose 
meaning is the real challenge. The two categories of signs 
can appear both separately and combined. Some progress 
has been made in identifying certain geometric signs, but 
they do not yet converge in a coherent language. Most 
researchers agree, for example, on circular symbols, such 
as rosettes, swirls, swastika as representations of celestial 
stars, but further , the interpretions diverge more or less 
significantly. 

cu spațiul geografic, arhitectural și ideologic în 
care respectivele imagini au fost folosite, adică în 
bisericile și spiritualitatea creștină post bizantină 
din Carpați. În acest sens, bisericile de lemn devin 
cele mai importante izvoare istorice. Scrierile 
religioase aduc contribuții hotărâtoare la urmărirea 
surselor iconografice. Credințele populare își au 
originea atât în scrieri religioase cât și în învățături 
mai puțin cunoscute, constituind o a treia sursă, 
complementară, demnă de luat în seamă.

Semnele de pe portalurile de lemn pot fi grupate 
în două categorii: semne figurative, al căror înțeles 
este adesea mai ușor de receptat, și semne abstracte, 
adesea geometrice, al căror înțeles constituie adevărata 
provocare. Cele două categorii de semne pot apărea atât 
separat cât și combinate. S-au făcut unele progrese în a 
identifica anumite semne geometrice, dar ele nu converg 
încă într-un limbaj coerent. Mai toți cercetătorii sunt, 
spre exemplu, de acord asupra unor simboluri circulare 
cum sunt rozetele, vârtejurile, zvastica ca reprezentări ale 
unor astre cerești, dar, mai departe, interpretările diverg 
mai mult sau mai puțin semnificativ.
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A reference portal
A portal with a complex design, whose message is distinct, 
clear, coherent and whose meaning has been taken over 
elsewhere precisely because of its semantic clarity, sometimes 
by the same master, other times by different masters, I call 
it a reference portal. A reference portal holds the key to 
deciphering the composition sculpted in itself, and it needs 
less other portals to be decoded and understood. The 
reference portal contributes to the understanding of other 
portals. It is extremely rare and it has an exceptional value 
for the architecture and the sacred art, as well as for the folk 
one of the Romanians, Ukrainians and other peoples in the 
Carpathians.

A first reference portal, which I had the chance to identify 
and decode, is at the entrance to the modest but significant 
wooden church in Sârbi, in Maramureș. The church was 
erected in 1639 according to an archaic model characteristic 
of the Romanians in Transylvania and Maramureș, with 
entrance from the south side. The portal was retaken in 
similar versions, but none completely preserved, at the 
wooden church in Slătioara (1639), Budești Josani (1643), 
the lower church in Apșa de Mijloc (1643) and in Strâmtura 
(1655), all in Maramureș. The sculpture of the portal in 
Sârbi Susani reproduces the image of a church calendar1. The 
identification of the calendar in the sculpture of the portal in 
Sârbi Susani, captures for the first time the intelligible tip of 
the intimate relationship between different signs, gathered 
coherently in an ensemble. The set of signs in Sârbi Susani, 
next to the cross, are: the rope, the zigzag and the rosettes. 
This set of signs together build the symbol of heaven. The 
symbol of heaven is so common in the carpenter’s art in the 
Carpathians, especially concentrated at the entrance to the 
churches, but not only, as it is essential to interpret it and 
recover its broader meaning and purpose. Its potential to 
break the silence of the sculptures in the portals is significant.
1. Baboș, Alexandru (2004): Tracing a Sacred Building Tradition,
Wooden Churches, Carpenters and Founders in Maramureş until the 
turn of the 18th century, pp.190-193. A translation in Romanian of 

the portal interpretation is uploaded on Wikipedia.ro. 

Un portal de referință
Un portal cu un design complex, al cărui mesaj este distinct, 
clar, coerent și al cărui înțeles a fost preluat și în alte locuri 
tocmai datorită clarității lui semantice, uneori de același 
meșter, alteori de meșteri diferiți, îl numesc portal de 
referință. Un portal de referință deține cheia de descifrare 
a compoziției sculptate în el însuși, și are mai puțin nevoie 
de alte portaluri pentru a fi decodificat și înțeles. Portalul de 
referință contribuie semnificativ la înțelegerea altor portaluri. 
El este extrem de rar și poartă o valoare excepțională pentru 
arhitectura și arta sacrală precum și pentru cea populară a 
românilor, ucrainenilor și a altor popoare din Carpați. 

Un prim portal de referință, pe care am avut șansa să îl identific 
și decodific, se află la intrarea în modesta dar semnificativa 
biserică de lemn din Sârbi Susani, în Maramureș. Biserica a 
fost ridicată în anul 1639 după un model arhaic, caracteristic 
românilor transilvăneni și maramureșeni, cu intrare de 
pe latura de miazăzi. Portalul a fost reluat în versiuni 
asemănătoare, dar niciuna păstrată complet, la bisericile de 
lemn din Slătioara (1639), Budești Josani (1643), biserica din 
jos din Apșa de Mijloc (1643) și în Strâmtura (1655), toate în 
Maramureș. Sculptura portalului din Sârbi Susani reproduce 
imaginea unui calendar bisericesc1. Identificarea calendarului 
în sculptura portalului din Sârbi Susani, surprinde pentru 
prima dată vârful inteligibil al relației intime dintre diferite 
semne, adunate coerent într-un ansamblu. Ansamblul de 
semne folosite la Sârbi Susani, alături de cruce, sunt: funia, 
zig-zag-ul și rozetele. Acest ansamblu de semne construiesc 
împreună simbolul cerului. Simbolul cerului este atât 
de frecvent în arta dulgherească din Carpați, îndeosebi 
concentrat la intrare în biserici, dar nu numai, încât este 
esențial să-l interpretăm și să-i recuperăm sensul și rostul 
mai larg. Potențialul lui de a rupe tăcerea sculpturilor din 
portaluri este semnificativ.

1. Baboș, Alexandru (2004): Tracing a Sacred Building Tradition,
Wooden Churches, Carpenters and Founders in Maramureş until 
the turn of the 18th century, pp.190-193. O traducere în română a 
interpretării portalului este încărcată pe Wikipedia.ro.
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Fig 03. Sârbi Susani, Maramureș. Structura calendarului creştin de pe portalul de la intrare. 
Roșu: crucile triple ale marilor sărbători de peste an; portocaliu: rozetele solare ale solstițiilor; galben: lunile anului sau mineiele. 
Montantul stâng: perioada octoihului; montantul drept: perioada penticostarului; lintoul: perioada triodului. Desen 1995.
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Din perspectiva simbolisticii creștine, compoziția de 
corpuri cerești de pe portalul de la intrare în biserica 
de lemn din Sârbi Susani formează un calendar liturgic 
bizantin. Pentru a putea dezlega modul de reprezentare a 
calendarului pe portal trebuie înțeleasă structura anului 
liturgic bizantin. Acesta este compus din două cicluri 
concentrice, fiecare cu propriul lui șirag de sărbători. Mai 
întâi avem ciclul pascal, al sărbătorilor mobile, și apoi 
ciclul sanctoral, al sărbătorilor fixe. În ritul bizantin, 
ciclul sanctoral comemorează Sfinții bisericii ortodoxe. 
Slujbele comemorative dedicate sfinților sunt cuprinse în 
12 mineie, câte un minei pentru fiecare lună a anului. 
Ciclul pascal gravitează în jurul sărbătorii mobile a 
Paștilor, care comemorează Patimile Mântuitorului. 
În jurul sărbătorii Paștilor anul bisericesc este împărțit 
în trei mari perioade, numite după cartea principală de 
slujbă folosită de cântăreți la strană în timpul fiecărei 
perioade, anume: perioada prepascală a Triodului (zece 
săptămâni înainte de Duminica Paștilor), perioada 
pascală a Penticostarului (opt săptămâni după Înviere) 
și perioada post pascală a Octoihului (ține tot restul 
anului).

La Sârbi Susani funia de pe portal reprezintă întregul
an ecleziastic, ce pleacă de pe montantul stâng și se 
termină pe cel drept în partea de jos. Împărțirea în trei 
părți a funiei, una pe fiecare piesă a portalului sugerează 
împărțirea în trei perioade a ciclului pascal. Astfel, cele 
trei piese ale portalului reprezintă, de la stânga la dreapta, 
perioadele Octoihului, Triodului și Penticostarului. 
Octoihul este particularizat pe montantul stâng de opt 
rozete laterale, exterioare compoziției, reprezentând 
cele opt glasuri succesive în care sunt cântate slujbele 
Octoihului. O altă caracteristică a Octoihului sunt cele 
nouă cântări (ode) ale canonului. 

Această caracteristică nu a fost scăpată de meșter, care
în partea de jos a montantului stâng, după șirul celor opt
rozete laterale, a adăugat, separat, și o a noua rozetă.  Această 
ultimă rozetă poate de asemenea reprezenta tipicul de 
la sfârșitul celor opt glasuri ale Octoihului. Montantul 
drept al portalului este la rândul lui identificat de cinci 
rozete exterioare ce indică perioada Penticostarului, 
adică a cincizecimii. Între cei doi montanți rămâne piesa 
superioară, lintoul, care reprezintă perioada centrală a 
anului liturgic, cea a Triodului, care nu a mai necesitat 
semne distinctive. Odată identificate cele trei piese 
ale portalului cu cele trei perioade ale ciclului pascal, 
semnificația crucilor prinse în mandorle din mijlocul 
pieselor apare, în consecință, să fie cea a sărbătorilor 
principale din perioadele respective. Crucea din stânga 
amintește Nașterea și Botezul Mântuitorului, crucea 
din dreapta celebrează Învierea, Înălțarea la Cer 
și Rusaliile, iar crucea centrală fixează Patimile din 
Vinerea Mare în centrul anului ecleziastic. Întregul ciclu 
pascal este astfel ilustrat. Pentru întregirea calendarului 
bizantin este nevoie doar de prezența ciclului sanctoral. 
Acesta apare reprezentat prin cele doisprezece rozete 
lunare, șase mari și șase mici, care se desfășoară pe cele 
trei piese, reprezentând cele doisprezece luni şi mineie 
ale anului. Rămân cele două rozete solare din colțurile de 
sus, a căror semnificație nu poate fi alta decât a solstițiilor, 
cel de iarnă în stânga și cel de vară în dreapta. Pe portalul 
de la Sârbi Susani se remarcă, așadar, prezența tuturor 
marilor sărbători și slujbe comemorative de-a lungul 
întregului an ecleziastic, centrate în jurul patimilor 
Mântuitorului. 

Interpretarea mesajului creștin al portalului de la intrare în biserica de lemn din Sârbi Susani, Maramureș 
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Interpretation of the Christian message of the portal to the wooden church in Sârbi Susani, Maramureș
From the Christian symbolic perspective, the 
sophisticated heavenly elements on the entrance portal 
in the Sârbi Susani wooden church form a Liturgical 
Byzantine calendar. In order to be able to decode the 
representation manner of the calendar on the portal, 
one must understand the Liturgical Byzantine year 
structure.    This is composed of two concentric cycles, 
each with its own suite of holy days. First we have the 
Paschal cycle, belonging to the mobile holy days, and 
then the Sanctorial cycle which comemorates the 
Orthodox Church Saints. The comemorative services 
dedicated to the saints of the 12  menaion, one for each 
month of the year. The Paschal cycle gravitates around 
the mobile holy day of the Easter, which comemorates 
the Saviors’s Calvary. Around Easter the ecclesiastic 
year is split into three great periods of time, named after 
the main office book used by the aisle singers during each 
period, as follows: the prepaschal time of the Triodion 
(10 weeks before the Easter Sunday), the Paschal time of 
the Penticostarion (eight weeks after the Resurrection) 
and the Post-Paschal time of the Octoechos (which lasts 
all the rest of the year). 

At Sârbi Susani  the rope on the portal represents the 
entire Ecclesiastical year, which starts from the left 
pillar and ends on the lower part of the right one. The 
split of the rope into three parts suggests the split into 
three parts of the Paschal cycle. Hence, the three pieces 
of the portal represent, from left to right, the time of 
the Octoechos, Triodion and Penticostarion. The 
Octoechos is singularized on the left pillar by eight 
lateral rosettes, exterior to the composition, representing 
the eight succesive voices in which the Octoechos offices 
are sang. Another characteristic of the Octoechos are 
the nine canticles (odes) of the Canon. 

This characteristic hasn’t been overlooked by the 
carpenter, who on the lower part of the left side pillar, 
after the eight lateral rosettes suite, added, separately, 
also a ninth one. This last rosette can also represent the 
end of the eight voices of the Octoechos pattern. The 
right pillar of the portal is at his turn identified by five 
exterior rosettes that indicate the Pentecost time, of the 
”fifteenthousands”. Between the two pillars the superior 
piece remains, the lintel, which represents the central 
period of the Liturgical Year, the one of the Triodion, 
which did not need distinctive signs. Once identified the 
three pieces of the portal with the three periods of the 
Paschal cycle, the meaning of the crosses in the almond-
shaped aureoles in the middle of the pieces, appears, in 
consequence, to be the one of the main holy days of those 
periods. The cross on the left recalls the Birth and the 
Baptism of the Savior , the cross on the right celebrates 
the Ressurection, the Ascension and the Pentecost, and 
the central cross puts the Great Friday Calvaries at the 
center of the Ecclesiastic Year. The whole Paschal cycle 
is thence illustrated. In order to round the Byzantine 
calendar we only need the Sanctorial cycle. This one 
is represented through the twelve monthly rosettes, 
six big and six small, which are developed on the three 
pieces, representing the twelve months and menaions 
of the year. Only the twelve solar rosettes on the upper 
corners are left, whose meaning can only be the one of 
the solstices, the winter one on the left and the summer 
one on the right. On the Sârbi Susani portal one can 
observe, therefore, the presence of all the great holidays 
and comemorative services along the Ecclesiastic year, 
centered around the Savior’s Calvaries. 



CSAV Journal  2 0 2 0     
  186

Fig 04. Rieni, Bihor. Biserică de lemn ridicată în 1754, semnată lângă crucea de peste intrare de meșterul Tulea Ilie din Valea 
Neagră de Jos. Compoziția copiază aproape identic portalul din satul natal al meșterului (1734), copie la rândul lui al celui din 
Brădet (1733). La Rieni, pe portalul de la intrare s-au păstrat urme din policromia originală: roșu, portocaliu, violet, negru și alb. 
Foto 2008.
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The Cross
The cross is one the clearest, most constant, persistent 
signs, but also the most important in the art of the 
Romanian sacral and popular sculpture, which gave 
birth to a distinct profession, that of the cross makers. 
On the entrance portals the cross is a very common sign. 
Even where the cross happens to be missing, its presence 
must be implied. But there are enough cases in which the 
cross alone enthroned over the entrance to the church. 
The motif for the inlay of the cross over the entrance is, 
most probably, to reveal the consecration of the place of 
worship. From a Transylvanian version of the ordinance 
of the consecration of a new church, from 1757, we find 
out that the archbishop “marks the doors with the right 
hand in the way of a cross, saying: In the name of the 
Father and of the Son and of the Holy Spirit, let us enter 
in peace! And opening the doors he enters the church”. 2

The text shows that the essential sign made by the 
bishop or priest on the portal, at the first entrance to 
the church was the sign of the cross, which explains why, 
the cross is almost indispensable in the decoration of the 
Transylvanian portals. Around the cross all the other 
signs carved on the portals of the wooden churches are 
ordered and subordinated. Besides its role of marking 
the sacred and Christian character of the place, the sign 
of the cross is also the starting on the portal. Depending 
on the association of the cross with the other signs, the 
meaning of the message is nuanced.

2. Mangra, Vasile (1902). „Sfințirea besericei”, in „Biserica și Școala”, 
no.20, 19th of May 1902, pp. 106-165. Manuscript text copied by 
Ioan Popoviciu Muncăcianul, with the title: „Rânduiala blagosloveniei 
ce se face la besereca cea nouo”. 

Crucea
Crucea este unul din semnele cele mai clare, cele mai 
constante, persistente, dar și cele mai importante în arta 
sculpturii sacrale și populare românești, care a dat naștere 
unei meserii distincte, cea a crucerilor. Pe portalurile 
de intrare, crucea este un semn foarte frecvent. Chiar 
și acolo unde crucea se întâmplă să lipsească, prezența 
ei trebuie subînțeleasă. Dar sunt cazuri destule în care 
crucea tronează singură peste intrarea în biserică. 
Motivul încrustării crucii peste intrare este, cel mai 
probabil, acela de a releva consacrarea spațiului de 
cult. Dintr-o versiune ardelenească a rânduielii sfințirii 
unei noi biserici, de la anul 1757, aflăm că arhiereul 
„însemnează ușile cu mâna dreaptă în chipul crucii 
zicând: În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu 
pace să intrăm! Și deschizând ușile întră în beserecă”2.

Textul arată că semnul esențial făcut de arhiereu sau de 
preot pe portal, la prima intrare în biserică a fost semnul 
crucii, ceea ce explică de ce, crucea este aproape nelipsită 
din decorul portalurilor transilvane. În jurul crucii 
se ordonează și subordonează toate celelalte semne 
sculptate de pe portalurile de biserici de lemn. Pe lângă 
rolul ei de a marca caracterul sacru și creștin al lăcașului, 
semnul crucii este și punctul de plecare în interpretarea 
fiecărui mesaj de pe portal. În funcție de asocierea crucii 
cu celelalte semne, sensul mesajului se nuanțează.

2. Mangra, Vasile (1902). „Sfințirea besericei”, în „Biserica și Școala”, 
nr.20, 19 mai 1902, pp. 106-165. Text manuscris copiat de Ioan 
Popoviciu Muncăcianul, cu titlul: „Rânduiala blagosloveniei ce se 
face la besereca cea nouo”.
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Fig 05. Sântimbru, Alba. Biserica medievală de zid, inițial romano-catolică, astăzi reformată, păstrează unele elemente de 
construcție din secolul 12. Portalul romanic original, dinspre miazăzi, are cinci rozete, zig-zag-uri și colonete/stâlpi pe fiecare 
montant. Montantul drept este parțial acoperit de un contrafort gotic. Decorul portalului ilustrează vechimea semnelor geometrice 
în arta creștină din Transilvania și din lumea creștină, în general. Foto 2020.



CSAV Journal  2 0 2 0
             189 

The Ensemble of Heavenly Signs
In the ornamental composition on the portal kept at 
Sârbi Susani, there are, first, two main elements, treated 
differently from the technical point of view. The rope 
is carved in high relief, obtained from the very woody 
substance of the three pieces of the portal, while the 
decoration was incised a little deep, in bas-relief, in 
front of the portal. The rosettes and discs inlaid in 
the smooth face are geometric representations of the 
celestial stars, especially of the large skylights, the sun 
and the moon, but also of the small ones, the stars. The 
rope has so far remained a great mystery of the art of 
the Transylvanian and Maramureș carpenters despite 
the fact that it is very frequently used. In addition, the 
rope together with the rosettes are relics of the medieval 
Roman art from all over Europe, their understanding 
from the perspective of the carpenter craftsmen in the 
Carpathians can contribute to a better knowing of the 
ancient art from the whole continent. The association of 
the rope with the stars of the sky, its constant presence 
at the entrance to the Byzantine rite wooden houses 
in the Romanian Carpathians, emphasizes a strong 
semantic connection among them, with cosmological 
connotations. Almost wherever the rope appears, we 
will find the complementary representations of the star-
rosettes. But the understanding of the meaning of the 
rope is not complete without its association with a third 
decorative element that attracts less attention, at first 
sight, but which is almost indispensable and essential. 
The zig-zag motif, present at Sârbi Susani around the 
entrance, is known as the water wave, a name found in 
both Romanians and Hutus. The joining of the rope 
with the water wave and the skylights of the sky show 
that the rope, alone or together with the other two signs, 
was most likely understood and used as a representation 
of an abstract celestial element, known in the religious 
texts under the name of the strength of the sky. The 
strength of the sky provides the key to understanding the 
composition of the portals in most wooden churches in 
Transylvania, which is why it requires special attention.

Ansamblul de semne cerești
În compoziția ornamentală din portalul păstrat la Sârbi 
Susani se găsesc, mai întâi, două elemente principale, 
tratate tehnic diferit. Funia este sculptată în relief înalt, 
obținută din însăși substanța lemnoasă a celor trei piese 
ale portalului, în timp ce decorul a fost incizat puțin 
adâncit, în basorelief, în fața portalului. Rozetele și 
discurile încrustate în fața netedă sunt reprezentări 
geometrice ale astrelor cerești, îndeosebi ale luminatorilor 
mari, soarele și luna, dar și a celor mici, stelele. Funia 
a rămas până acum un mare mister al artei dulgherilor 
ardeleni și maramureșeni în ciuda faptului că este foarte 
des folosită. În plus, funia împreună cu rozetele sunt 
relicte ale artei medievale romanice din întreaga Europă, 
înțelegerea lor din perspectiva meșterilor dulgheri din 
Carpați putând contribui la o mai bună cunoaștere a 
artei vechi de pe întregul continent. Asocierea funiei 
cu astrele cerului, prezența ei constantă la intrarea în 
lăcașurile de lemn de rit bizantin din Carpații românești, 
subliniază o legătură semantică puternică între ele, 
cu conotații cosmologice. Aproape oriunde apare 
funia vom regăsi și reprezentările complementare ale 
rozetelor-astre. Însă înțelegerea semnificației funiei nu 
este completă fără asocierea ei cu un al treilea element 
decorativ, care atrage mai puțin atenția, la prima vedere, 
dar care este aproape nelipsit și esențial. Motivul zig-
zag-ului, prezent la Sârbi Susani în jurul intrării, este 
cunoscut sub numele de unda apei, nume regăsit astfel 
atât la români cât și la huțuli. Alăturarea funiei cu unda 
apei și luminătorii cerului arată că funia, singură sau 
împreună cu celelalte două semne, era cel mai probabil 
înțeleasă și folosită drept o reprezentare a unui element 
ceresc abstract, cunoscut în textele religioase sub numele 
de tăria cerului. Tăria cerului oferă cheia de înțelegere 
a compoziției portalurilor din majoritatea bisericilor de 
lemn din Transilvania, motiv pentru care ea necesită o 
atenție deosebită. 
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Fig 06. Brădet, Bihor. Portalul emblematic de la intrare, sculptat de meșterii Mândruțul din Ținutul Abrudului și 
 Briciu Crăciun în anul 1733, cu un subiect încă nedescifrat. Foto 2008.
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Fig. 07-08-09. Chiraleș, Bistrița 
Năsăud, biserica de lemn adusă în Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei. Se remarcă 
portalul de intrare în biserică, portalul 
de intrare în naos și arcul dublou pe 
sub cerime, toate trei bogat sculptate cu 
semne care evidențiază tăria cerului. Foto 
2009.
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Fig 10. Vechea, Cluj, biserica de lemn din 1726. Inscripția de pe portal îl pomenește pe ctitorul Sucală Tomă, care a 
plătit pentru ridicarea bisericii 40 de florini. Apele de jos sunt redate prin stropi de ploaie. Remarcabile sunt rozetele mari 
de la baza montanților, înscrise în funii și zig-zag-uri. Foto 2010.



CSAV Journal  2 0 2 0
             193 

The Firmament (”the Strength of the sky”)
The strength of the sky appears in the Christian myth 
of creation, being briefly rendered in the genesis. It is 
created by God on the second day. In the test of Șerban 
Cantacuzino’s Bible from 1688, the first Romanian 
translation of the old testament, still perfectly intelligible 
even today, the strength appears under the name of 
reinforcement, and its purpose is described as follows: 
“1:7 And God said, to be made a fortification in the midst 
of the water, and made a distinction between the waters 
and waters, and it has been done so. 1:8 And God made 
the reinforcement, and God distinguished between the 
middle of the water that was under the reinforcement 
and the middle of the water that was above the 
reinforcement, and God named this reinforcement sky, 
and God saw that it was fine.” Of particular importance 
is the second function given by the strength of the sky on 
the fourth day: “1:15 And Good said he had made lights 
between the strengthening of the sky to the light of the 
earth, to distinguish between the middle of the day and 
the middle of the night, in years. And let them be for 
enlightenment in the strengthening of the heavens, that 
they may shine upon earth, and so they do, and God made 
the two lights, the great light, for the dominion of the 
day, and the little light, for the dominion of night, and 
the stars. 1:18 And God set them in the strengthening 
of the heaven to give light upon the earth, and the rule 
over the day and over the night. 1:19 and to distinguish 
between the midst of the light and midst of darkness.” 

So the strength of the sky is part of the architecture of 
the celestial vault, with the purpose of separating the 
waters below from those above, that is the earthly sky-
seen by the spiritual sky-unseen. The next purpose of the 
strength is to carry the big stars and the stars in it, which 
otherwise, according to the popular traditions, can fall 
to earth. The representation of the rope between the 
water waves is thus consistent with the image of creation, 
where the strength separates the upper waters from the 
lower ones. The presence of rosettes near the rope is also 

Tăria cerului
Tăria cerului apare în mitul creștin al creației, fiind redată 
succint în geneză. Ea este creată de Dumnezeu chiar în 
ziua a doua. În textul Bibliei lui Șerban Cantacuzino de 
la 1688, prima traducere în limba română a vechiului 
testament, încă perfect inteligibilă și azi, tăria apare cu 
denumirea de întăritură, iar scopul ei este descrisă  astfel: 
„1:7 Și zice Dumnezău, facăse întăritură în mijlocul apei, 
și să fie osebitoare între apă și între apă și să făcu așa. 1:8 
Și făcu Dumnezău întăritură, și osebi Dumnezău între 
mijlocul apei care era supt întăritură și între mijlocul apei 
ce era deasupra întăriturii, și numi Dumnezău întăritura 
ceriu, și văzu Dumnezău că iaste bine.” Deosebit de 
relevantă este a doua funcție dată tăriei cerului în ziua 
a patra. „1:15 Și zise Dumnezău facăse luminători între 
întăritură ceriului spre luminarea pământului, ca să 
osebească între mijlocul zilii și între mijlocul nopții, și 
să se ție însemne, și în vremi, și în zile și în ani. 1:16 Și să 
fie spre luminare întru întăritura ceriului, ca să lumineze 
pre pământ, și să făcu așa. 1:17 și făcu Dumnezău cei doi 
luminători, luminătoriul cel mare, spre stăpânirea zilii, 
și luminătoriul cel mic, spre stăpânirea nopții, și stelele. 
1:18 Și puse pre dânșii Dumnezeu întru întăritura 
ceriului, ca să lumineze pre pământ. Și să stăpânească 
zilii și nopții. 1:19 și să osebească între mijlocul luminii 
și între mijlocul întunearecului.” 

Așadar tăria ceriului face parte din arhitectura bolții 
cerești, cu rostul de a despărții apele de jos de cele de sus, 
adică cerul pământesc-văzut de cerul spiritual-nevăzut. 
Rostul următor al tăriei este de a purta astrele mari și 
stelele în ea, care altfel, conform tradițiilor populare, pot 
cădea pe pământ. Reprezentarea funiei între undele de 
apă este astfel consistentă cu imaginea creației, unde tăria 
desparte apele de sus de cele de jos. Prezența rozetelor în 
preajma funiei este de asemenea consecventă cu a doua 
funcție a tăriei, aceea de a purta astrele pe cer. Cum rostul 
astrelor este de la început nu numai unul de a lumina 
pământul ce și unul de a ajuta omenirea la socoteala 
vremurilor, anilor și zilelor, rolul lor calendaristic a fost 
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Fig. 011. Botiza, Maramureș. Semnele 
geometrice de pe portalul bisericii de 
lemn ridicată inițial (1699) în Vișeu de 
Jos, mutată pe locul actual în 1899. Foto 
2017.
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consistent with the second function of strength, that of 
carrying the stars in the sky. As the purpose of the stars 
is from the beginning not only to illuminate the earth 
and also to help mankind to account  for times, years and 
days, their calendar role has been given by the divinity 
since the fourth day of creation. From this perspective, 
the composition of the portal from Sarbi Susani, in the 
sense of the Christian calendar, in the form of a divine 
gift, appears natural, in all its splendor and uniqueness.
 
The representation of the strength of sky in the form of 
an embossed rope highlighted is emblematic. The rope 
is characterized precisely by the quality of withstanding 
high stresses, by its twisted shape that accentuates its 
quality. It is one of the simplest and most effective but 
significant inventions of mankind. Significant because 
several threads can be stronger when twisted together 
than separated from one another. The sculpture of the 
rope in relief on the portal accentuates its sense of strength 
through materiality and form. The juxtaposition of the 
waters and of the stars emphasizes and distinguishes 
the function of the strength and for this reason they 
are complementary, not always being mandatory. But 
their presence brings a plus of clarity and consistency 
to the sense of the strength of the sky. Sometimes only 
the complementary elements, the waters and/or the stars 
appear, and then the strength of the sky must be sought 
elsewhere or implied. To complicate matters a little, the 
strength was not always represented by a rope, it can be 
replaced by strings, beams and braids highlighted, simple 
or decorated with various repetitive elements. In these 
cases, the defining elements are given by the identical 
position and function, the robust character and their 
association with the same complementary signs, the 
water waves and the celestial stars. 

Once the presence of the strength of the sky in the 
composition of the signs on the portals is identified 
and its confirmation through the sacred text of the 
act of creation, the next step is to verify the traces left 

dat de divinitate încă din a patra zi a creației. Din această 
perspectivă, compoziția portalului de la Sârbi Susani, în 
sensul de calendar creștin, sub forma de dar divin, apare 
firească, în toată splendoarea și unicitatea ei.

Reprezentarea tăriei cerului sub forma unei funii 
împletite scoase în relief este emblematică. Funia 
este caracterizată tocmai prin calitatea de a rezista la 
tensiuni mari, prin forma ei răsucită care îi accentuează 
calitatea. Este una dintre cele mai simple și efective dar 
și semnificative invenții ale umanității. Semnificative, 
deoarece câteva fire pot fi mai puternice când 
sunt răsucite împreună decât separate una de alta. 
Sculptarea funiei în relief pe portal îi accentuează prin 
materialitate și formă sensul de tărie. Alăturarea apelor 
și a astrelor subliniază și deslușește funcția tăriei și din 
acest motiv sunt complementare, nefiind întotdeauna 
obligatorii. Dar prezența lor aduce un plus de claritate 
și de consistență sensului de tărie a cerului. Uneori apar 
doar elementele complementare, apele și/sau astrele, 
iar atunci tăria cerului trebuie căutată în alt loc sau 
subînțeleasă. Ca să complicăm puțin lucrurile, tăria nu 
a fost întotdeauna reprezentată printr-o funie, ea putând 
fi înlocuită de corzi, grinzi și brâie scoase în relief, simple 
sau decorate cu diferite elemente repetitive. În aceste 
cazuri, elementele definitorii sunt date de poziția și 
funcția identică, caracterul robust și de asocierea lor cu 
aceleași semne complementare, undele de ape și astrele 
cerești.

Odată identificată prezența tăriei cerului în compoziția 
semnelor de pe portaluri și confirmarea ei prin textul 
sacru al actului creației, următorul pas este să verificăm 
urmele lăsate de tăria cerului în credințele populare 
despre creație. O arhitectură cerească atât de puternic 
ancorată în texte religioase și limpede cuprinsă în 
împodobirea bisericii obștii nu putea să nu lase o urmă 
în credințele populare, păstrate din bătrâni. Din fericire, 
cercetarea etnologică de la începutul secolului trecut a 
salvat posterității o minunată colindă despre geneză. Ea 
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Fig. 012. Lăpuș, Maramureș, biserică de lemn 
din secolul 17. Unul dintre cele mai notabile 
portale din Transilvania se află la intrare în naosul 
bisericii din Lăpuș. Cele șapte rozete tăiate în 
partea inferioară a lintoului trimit la stelele zilelor 
săptămânii, care sunt și ale genezei, logostele, 
întâlnite și la bisericile din Chiraleș BN și Vechea 
CJ. În partea inferioară a montanților, astrele 
cerești se sprijină pe patru funii și patru stele, adică 
cei patru stâlpi ai cerului surprinși într-un colind 
ardelenesc. La poalele montanților, tăria cerului 
se termină sub forma unor toarte ale cerului. Foto 
2018.
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by the strength of the sky in the popular beliefs about 
creation. A heavenly architecture so strongly anchored 
in religious texts and clearly contained in the adornment 
of the community church could not fail to leave a 
mark on the popular faiths, presented from the old 
people. Fortunately, the ethnological research from the 
beginning of the last century has saved for the posterity 
a wonderful carol about genesis. It does not only 
confirm the sense of the signs identified up to now, but 
it adds new aspects and senses, very relevant to the deep 
understanding of the portals in the wooden churches in 
Transylvania. The carol Since the Lord was born, with 
circulation among the Transylvanian Romanians, speaks 
in one of these versions thus:

“When God was born,
And the earth made him,
The sky lifted him up,
In four pillars also of silver;
More beautifully adorned it 
Also with small stars,
Higher with the larger:
The sun with the rays,
The moon with the lights.”3 

At the first sight, the carol reproduces synthetically and 
in verses the creation of heaven. At a careful reading, 
we recognize in the silver pillars not only a metaphor, 
but also a description of the structure of the strength 
of the sky on the celestial vault. In the ordinary man’s 
faith, the celestial vault was risen on four silver pillars, 
probably cardinally placed, and then adorned with small 
and big celestial bodies. The presence of the strength of 

3. Viciu, Alexiu (1914). Colinde din Ardeal (Carrols from 

Transylvania), București, Academia Română. The carol appears 
in many versions in different locations at the center and south of 
Transylvania, see carols no. I, II, IV, XI, XX, XXXIV, XXXVI, LXX. 
In other realted three versions, the pillars are referenced to a whip of 
fire: XXX, XXXI și XXXII. The whip is twisted out of thin leather 
stripes, resembling the ropes of the portals. 

nu doar confirmă sensul semnelor identificate până acum 
ci le adaugă aspecte și sensuri noi, deosebit de relevante 
pentru înțelegerea profundă a portalurilor din bisericile 
de lemn din Transilvania. Colinda De când Domnu s-a 
născut, cu circulație printre românii ardeleni, glăsuiește 
într-una din versiuni astfel:
 
„Când Dumnezeu s’a născut
Și pământul l-a făcut,
Sus ceriul l-a ridicat,
În patru stâlpi l-a răzimat,
Patru stâlpi tot de argint;
Mai frumos l-a ’mpodobit
Tot cu stele mărunțele,
Mai pe sus cu mai mărele:
Soarele cu razele,
Luna cu luminele.”3

La prima vedere, colindul reproduce sintetic și versificat 
crearea cerului. La o lectură atentă, recunoaștem în 
stâlpii de argint nu doar o metaforă ci și o descriere a 
structurii tăriei cerului pe bolta cerească. În credința 
omului simplu, bolta cerului a fost ridicată peste patru 
stâlpi de argint, probabil așezați cardinal, și împodobită 
apoi cu corpuri cerești, mici și mari. Prezența tăriei 
cerului sub forma stâlpilor de argint pe portalurile din 
Transilvania, este dovedită prin nenumărate exemple 
din bisericile de lemn. Ca să îi înțelegem corect, trebuie 
luat în considerație desfășurarea lor specifică pe câmpul 
compozițional caracteristic al portalului de biserică, 
care pleacă din axul central al lintoului spre poalele 
montanților laterali, în jurul intrării. Tăria cerului apare 
pe numeroase portaluri reprezentată în patru corzi de 

3. Viciu, Alexiu (1914). „Colinde din Ardeal”, București, Academia 
Română. Colinda apare în mai multe versiuni din diferite locații 
din centrul și sudul Transilvaniei, vezi colindele I, II, IV, XI, XX, 
XXXIV, XXXVI, LXX. În alte trei versiuni înrudite, stâlpii sunt 
înlocuiți aluziv cu un bici, respectiv un bici de foc: XXX, XXXI și 
XXXII. Biciul se împletește din fâșii subțiri de piele, asemănă- tor 
funiilor din portale.



CSAV Journal  2 0 2 0     
  198

Fig 013. Ciumărna, Sălaj, biserică 
de lemn de la începutul secolului 18. 
Imaginea cerului pe portalul de intrare, 
lintoul este parțial alterat după o înălțare 
a golului intrării. Foto 2008.



CSAV Journal  2 0 2 0
             199 

the sky under the form of the silver pillars on the portals 
in Transylvania, is proved by numerous examples in the 
wooden churches. To understand them correctly, we 
must take into consideration their specific carrying out 
on the composition field of the church portal, which 
starts from the central axis of the lintel towards the foot 
of the side column around the entrance. The strength of 
the sky appears on numerous portals represented in four 
strings of ropes, either under the form of four parallel 
ropes over the whole portal4, or disposed in twos or fours 
on every column up to the central motif.

4. Versions of the carol are known, with only three pillars, observed, 
for example, at the entrance of the wooden Church in Cizer.

funii, fie sub forma de patru funii paralele peste tot 
portalul4, fie dispuse câte două sau câte patru pe fiecare 
montant, până la motivul central. 

Într-o altă tradiție orală preluată din bătrâni, stâlpii 
tăriei cerului sunt asociați cu patru stele cardinale5. 

4. Se cunosc variante ale colindei, cu numai trei stâlpi, care se 
reflectă, spre exemplu, la intrarea în biserica de lemn din Cizer.
5.Informația apare pentru prima dată la Ion Otescu (1859-1934), în 
“Credințele țăranului român, despre cer și stele”, publicat în Analele 
Academiei Române XXIX, Memoriile Secțiunii Literare, în 1907. 
Informația apare ca o amintire din copilărie, care a fost preluată în 
numeroase lucrări. Pentru preluări vezi spre exemplu Pamfilie, Tu- 
dor (2001). Cerul și podoabele lui după credințele poporului român, 
Paideia, 11; și Olteanu, Antoaneta (2015). Facerea lumii, București, 
Paideia, p. 107.

Fig. 014. Cizer, Sălaj, biserica de lemn din 1773, lucrare a meșterilor Ion Nicula și Vasile Nicula, cel din urmă cunoscut sub 
numele de Horea, amândoi din Albac, în Țara Abrudului. Biserica se află astăzi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. 
Brâul, însemn al tăriei cerului, își schimbă forma în jurul altarului, preferând numai semne abstracte pentru redarea apelor, 
sugerând greutatea de a cuprinde cu înțelegerea minții imaginea cerului nevăzut. Indirect, ar putea face o trimitere la actul liturgic 
din altar. Interesant este faptul că formele de la altar se extind și pe peretele pe care este pictat fruntarul, subliniindu-i valențele 
sacre, distincte de restul bisericii. În prim plan, brâul din jurul naosului și tindei a primit linii diferite, apele de jos imită norii și 
stropii de ploaie în timp ce cele de sus rămân abstracte. Foto 2015.
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Fig. 015. Orțâța, Maramureș, 
biserică de lemn de la sfârșitul 
secolului 18 în zona Codru. 
Imaginea cerului pe portalul de 
intrare, cuprinde stâlpii tăriei 
cerului, care se descarcă răsucit în 
jurul a patru stele anume, așezate 
în patru punte cardinale. Pe fața de 
vest se desfășoară cel mai dezvoltat 
brâu cunoscut în arhitectura de 
lemn transilvană, pe șapte benzi 
paralele. 

Pe lintou tronează șase rozete și o 
cruce, însemne probabile ale celor 
șapte zile ale Facerii. Peste portal, 
pe trei fețe ale construcției, se 
întinde un brâu denticular cu stele. 
Foto 2020.
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Fig. 016. Bicaz, 
Maramureș, biserică de 
lemn, geamănă celei din 
Orțâța, datată pe portalul 
spre naos, în dreptul cru-
cii: Văleat 1779, maiu 1 
zi. Policromia portalului 
interior este originară, în 
trei culori: galben, alb și 
roșu. Galbenul sugerează 
strălucirea stelelor. Roșu 
pare să fie culoarea soare-
lui iar albul al lunii. Dub-
la policromie a funiilor 
întărește împletitura lor. 
Pe portalul interior apare 
varianta cu trei stâlpi 
descărcați pe patru stele 
anume. Undele de ape 
sunt prezente în preajma 
funiilor. Foto 2020.
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Fig. 017. Săclânța/Сокирниця, Ucraina, biserică de lemn din secolul al XVII-lea, care marchează continuitatea și identitatea 
culturală în Maramureș și Ugocea. La intrare sunt ciopliți patru stâlpi ai tăriei cerului, unul se adună la crucea din ax, doi parcurg 
tot portalul, iar unul, sub forma unei stâlpări/tulpini, ține luminatoarele din colțuri ca pe niște ruje/flori. Pe lateralele montanților, 
se văd câte două stele anume, probabil suportul cosmic al celor patru stâlpi. Motivul a prins o popularitate deosebită pe valea Tisei, 
fiind întâlnit și la bisericile din Crăiniceni/Крайниково, Велика Копаня și Новоселиця, toate în Ucraina. Foto 2018.
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In another oral tradition taken over from the old people, 
the pillars of the strength of the sky is associated with 
four cardinal stars5. The tradition comes so far from only 
one source, taken over then repeatedly and uncritically in 
the mythological literature. It should have remained in a 
parenthesis, if new data had not appeared. With all the 
uncertainty caused by its singularity, the tradition seems 
to earth substance just in the portals in Transylvania and 
from this reason it can be for the first time verified and 
completed by a new distinct source. In the portals the 
pillars are accompanied by stars well highlighted, which 
brings a plus of static order in the sky structure. In the 
original myth, the pillars leant in the four cardinal points, 
perhaps, on basis stars. In this way it can be explained 
why some portals in Transylvania are provided with four 
rosettes, placed either in the four corners either two at the 
foot of the columns, often at the ends of the rope-pillars. 
If in any place, the four rosettes are not accompanied by 
ropes, this thing does not mean that they take over the 
function of pillars. The pillars of the strength of the sky 
are further on implicit, only the composition simplifies.

An unexpected detail also spread by popular faiths, 
concerns the imaging of some handles, situated at the 
foot of heaven and whose role is for the time being 
inconclusive. Maybe the handles helped the ordinary 
people to clarify the earthquakes, in their vision God 
shaking the world by holding them6. The handles appear 
in the design of the portals at the ends of the ropes under 
the form of some horns at the base of the columns, 

5. The information appears for the first time at Ion Otescu (1859-
1934), in Credințele țăranului român, despre cer și stele, published 
in Analele Academiei Române XXIX, Memoriile Secțiunii Literare, 
in 1907. The information appears like a childhood memory, which 
was  absorbed by numerous writings. For these please see for example 
Pamfilie, Tudor (2001). Cerul și podoabele lui după credințele poporului 
român (The sky and its ornaments according to the Romanian people 
beliefs), Paideia, 11; and Olteanu, Antoaneta (2015). Facerea lumii 
(The Creation of the World), Bucharest, Paideia, p. 107.

6. Olteanu 2015, pp.105-106. 

Tradiția provine până acum dintr-o singură sursă, 
preluată apoi repetat și necritic în literatura mitologică. 
Ea ar fi trebuit să rămână într-o paranteză, dacă nu ar 
fi apărut date noi. Cu toată incertitudinea cauzată de 
singularitatea ei, tradiția pare să prindă substanță tocmai 
în portalurile din Transilvania și din acest motiv poate 
fi pentru prima dată verificată și completată printr-o 
nouă sursă, distinctă. În portaluri, stâlpii sunt însoțiți de 
stele bine evidențiate, ceea ce aduce un plus de ordine 
statică în structura cerului. În mitul original, stâlpii se 
descărcau în cele patru zări, probabil, pe stele de bază. 
Așa s-ar putea explica de ce unele portaluri transilvane 
sunt prevăzute cu câte patru rozete, așezate fie în cele 
patru colțuri fie câte două la poalele montanților, adesea 
la capetele funiilor-stâlpi. Dacă în vre-un loc, cele patru 
rozete nu sunt însoțite de funii, aceasta nu înseamnă că 
ele preiau funcția de stâlpi. Stâlpii tăriei cerului rămân 
în continuare subînțeleși, doar compoziția se simplifică. 

Un detaliu neașteptat transmis tot prin credințe 
populare, privește imaginarea unor toarte, aflate la 
poalele cerului și al căror rol rămâne deocamdată 
neconcludent. Poate că toartele ajutau oamenilor simpli 
să-și lămurească cutremurele de pământ, în viziunea 
lor Dumnezeu scuturând lumea ținându-se de ele6. Ele 
apar în designul portalurilor la capetele funiilor sub 
forma unor coarne la baza montanților, uneori răsucite 
în jurul unor rozete, cel mai probabil stele anume, cu 
sensul de suport ai stâlpilor cerului. Asemenea exemple 
de toarte se pot vedea, cu stele inserate, la Sârbi Susani 
MM, Budești Josani MM, sau fără stele la Agârbiciu CJ, 
Strâmtura MM și Lăpuș MM. În mod particular, la Bicaz 
MM și Ortița MM, amândouă în zona Codru, coarnele 
apar dispuse în cele patru colțuri ale portalului, răsucite 
în jurul stelelor de stâlpi. 

Un ultim detaliu care trebuie identificat în imaginea 
întregului bolții cerești din bisericile de lemn, este legat 
de puzderia de stele anonime din fundal, luminătoarele 
6. Olteanu 2015, pp.105-106.
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Fig. 018. Totoreni și Băleni, Bihor, biserica de lemn din 1697. Portalul de intrare în perindele, locul de 
ispășire a pedepselor comunitare, după dreptul valah și cel divin. Tăria nu este prezentă, doar sugerată prin 
undele de ape, nori și astre luminatoare. Foto 2008.
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sometimes twisted around some rosettes, most probably 
some stars, with the aim of support of the heaven pillars. 
Such examples of handles can be seen, with inserted stars, 
at Sârbi Susani MM, Budești Josani MM, or without 
stars at  Agârbiciu CJ, Strâmtura MM and Lăpuș MM. 
Particularly at Bicaz MM and Ortița MM, both of them 
in the Codru area, the horns appear placed in the four 
corners of the portal, twisted around the pillar stars. 
A last detail which must be identified in the image of the 
celestial vault in the wooden churches, is connected with 
the multitude of anonymous stars in the background, 
the small skylights. The small stars must be differentiated 
from the special stars, mentioned above, that are the four 
which support the pillars of the strength of the sky, and 
those with a calendar meaning, menaions (months) or 
days. The carol, as well as the genesis, clearly states the 
small stars are part of the entire celestial vault. They 
cannot be missing, being an indispensable iconographic 
element. Their identification cannot be this compulsory 
reason from the vault of the sky and, naturally, on the 
entrance portals in Transylvania, is the triangle. The 
portal in Sârbi Susani was filled with small triangles 
scattered freely in the field between the large skylights, 
homogeneously throwing the light around, at different 
angles. The triangles appear, more often, ordered, placed 
in long bands, combined in cross shapes with diagonal 
arms. The diagonal arms suggest the diffraction of the 
starlight in four, sometimes in six, slits of light. The 
approach of some geometric elements and compositions 
as a reason for representing the stars is consistent with 
the image of the rosettes from the big stars. The examples 
of anonymous stars represented in the art of the portals 
are innumerable, both on the bands of the strength of 
the sky and parallel to them or around them. 

cele mărunte. Stelele mărunte trebuie diferențiate 
de stelele anume, menționate anterior, adică cele 
patru care sprijină stâlpii tăriei cerului și cele cu sens 
calendaristic, mineie (luni) sau zile. Colindul, la fel 
ca și geneza, stabilește clar că stelele mărunte fac parte 
din întregul bolții cerești. Ele nu pot lipsi, fiind un 
element iconografic indispensabil. Identificarea lor nu 
se poate face nemijlocit, dar candidatul cel mai potrivit 
pentru acest motiv obligatoriu de pe bolta cerului și, 
firesc, pe portalurile de intrare din Transilvania, este 
triunghiul. Portalul din Sârbi Susani a fost umplut cu 
mici triunghiuri împrăștiate liber în câmpul dintre 
luminătorii cei mari, aruncând omogen lumina în jur, în 
unghiuri diferite. Triunghiurile apar, mai des, ordonate, 
așezate în benzi lungi, combinate în forme de cruce cu 
brațe diagonale. Brațele diagonale sugerează difracția 
luminii stelelor în patru, uneori în șase, fante de lumină. 
Abordarea unor elemente și compoziții geometrice 
ca motiv de reprezentare al stelelor este consecventă 
cu imaginea rozetelor de la aștrii mari. Exemplele de 
stele anonime reprezentate în arta portalurilor sunt 
nenumărate, atât pe benzi ale tăriei cerului cât și paralel 
cu ele sau în preajma lor.
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Fig. 019. Inău, Maramureș, biserica de lemn ridicată înainte de anul 1689 în satul Rus, în Fisculaș. A fost transportată pe locul 
actual în anul 1778 prin meșterul Nechita. Desenul portalului era specific bisericilor din zonă, mai bine zis a celor de pe valea 
Chechișului, fiind întâlnit sau documentat în forme asemănătoare la Dumbrăvița (mutată în Dobricu Lăpușului), Coruia, Negreia 
(dispărută) și Sândreni (dispărută). Portalul prezintă o compoziție de patru funii cu sensul de tăria cerului și cu funcția de stâlpi ai 
cerului. Cerul cu luminatori și stele se desfășoară în partea superioară, de o parte și de alta a crucii din ax. Foto 2018.
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The icon of heaven 
On the entrance portal to the church from Sârbi Susani, 
the three heavenly signs - the skylights, the strength of 
the sky and the wave of the waters, to which we add the 
specific stars and the small star belt, are intertwined as a 
whole, in order to emphasize the entrance into the church 
as an ascension to the heights of heaven, an inner ascent, 
which at the iconostasis and its imperial door reaches 
the apogee of ascension into the invisible sky of the 
heavenly kingdom. In the wooden churches, in general, 
the two entrances, in the church and in the altar, are in 
dialogue with each other , anticipating and amplifying 
the spiritual experience in the place of worship. The 
entrance to the sky was printed in the entrance portal 
of the church, by the master carpenter, in the form of 
an icon of heaven, with the mention of showing  the 
meaning given to the entire place of worship since its 
consecration. Saint Simeon of Thessalonica explains, for 
the understanding of everybody, that at sanctification 
“the church then becomes heaven”, afterwards “the 
church imagines the heavenly and heaven”7, and the 
altar “the highest heaven and heaven.” In the rite of the 
consecration of the church, the bishop, “signifying the 
doors of the church and opening, enters as in heaven, as 
if the Tent of Heaven had been opened for us by Jesus 
Christ”8. Saint Simeon compares the entrance to the 
church with the symbolic entrance to heaven through 
the opening of the tent, that is through the door of the 
church, which separates the lower world from the upper 
one. In another place, it resumes the meaning of opening 
the first doors of the church and entering inside, in the 
daily Byzantine order: “the doors of the church open, 
like heaven, and we enter it, as we enter the sky from the 
earth”.9 Therefore, the heavenly signs placed on the portal 
at the entrance to the wooden church have the purpose 
7. Saint Simeon of Thessalonica (1765). Voroavă de întrebări și 
răspunsuri, chapter 98. 
8. Saint Simeon 1765, chapter 118. 
9. Saint Simeon 1765, chapter 309. 

Icoana cerului
Pe portalul de intrare în biserica din Sârbi Susani, cele 
trei semne cerești – luminatoarele, tăria cerului și unda 
apelor, la care adăugăm stelele anume și brâul de stele 
mărunte, sunt împletite într-un ansamblu, cu menirea 
de a sublinia intrarea în biserică drept o ascendență 
spre înaltul cerului, un urcuș interior, care la iconostas 
și la ușile lui împărătești atinge apogeul înălțării în cerul 
invizibil al împărăției cerești. În bisericile de lemn, în 
general, cele două intrări, în biserică și în altar, sunt în 
dialog una cu alta, anticipând și amplificând trăirea 
spirituală în lăcașul de cult. Rostul de intrare spre cer 
a fost imprimat în portalul de intrare al bisericii, prin 
meșterul dulgher, sub forma unei icoane a cerului, cu 
intenția de a arăta sensul dat întregului lăcaș de cult 
încă de la consacrarea lui. Sfântul Simeon al Salonicului 
explică, pe înțelesul tuturor, că la sfințire „biserica atunci 
se face cer”, după aceea „biserica închipuie cele cerești și 
raiul” iar altarul pe „cele mai presus de ceruri și cerul”7. În 
ritualul consacrării bisericii, arhiereul, „însemnând ușile 
bisericii și deschizând, intră ca în ceruri, ca și cum s-ar fi 
deschis pentru noi Cortul Cerului prin Iisus Hristos”.8 
Sfântul Simeon compară intrarea în biserică cu intrarea 
simbolică în cer prin deschiderea cortului, adică prin 
ușa bisericii, cea care desparte lumea de jos de cea de sus. 
Într-un alt loc, el reia semnificația de a deschide ușile 
cele dintâi ale bisericii și a intra înăuntru, în rânduiala 
de zi cu zi bizantină: „ușile bisericii se deschid, ca cerul, 
și intrăm într-însa, cum am intra de pe pământ în cer”9. 
Așadar, semnele cerești așezate pe portalul de la intrare 
în biserica de lemn au rostul de a aminti, trezi și înălța 
spiritul uman, pregătindu-l pentru experiența intrării 
spre cer.

7. Sfântul Simeon al Salonicului (1765). „Voroavă de întrebări și 
răspunsuri”, cap 98.
8. Sfântul Simeon 1765, cap 118.
9. Sfântul Simeon 1765, cap 309.
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Fig. 020. Agârbiciu, Cluj, biserică de lemn cu o vechime neclară, posibil din secolul al XVIII-lea. Portalul interior 
repetă designul celui de la intrare. Tăria cerului apare sub formă de patru corzi, răsucite în spirale-toarte în partea de 
jos și cu patru stele anume în capetele de sus. Peste lintou apar douăsprezece rozete lunare, mineie ale anului, sugerând 
un calendar al sărbătorilor fixe. În jurul golului intrării se înalță câte o coardă între unde de ape, terminate cu torți 
sub cruce. Foto 2020.
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Ansamblul de semne cerești apare în multe biserici de 
lemn, îndeosebi în jurul intrărilor dar și sub forma unui 
brâu, jur împrejurul bisericii. Brâul, prin sculptura lui, 
devine o extensie a decorației portalului, așezând biserica 
între cer și pământ. Semnele cerului, fie alese separat fie 
împreună, primesc aici rolul de a mărturisi creația Divină 
și de a afirma prezența lui Dumnezeu în întreaga creație. 
În acest sens, cerul și tăria lui sunt surprinse într-o 
stihiră de la slujba învierii, preluată dintr-un psalm mult 
îndrăgit a lui David: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu 
și facerea mâinilor Lui o vestește Tăria.” Semnele cerului 
se regăsesc și în alte locuri din biserică. Mărturia creației 
divine în cerul vizibil se manifestă din plin pe arcurile 
dublou de pe intradosul boltei din biserică, care poartă 
mai peste tot în Transilvania numele de cerime. Arcul 
dublou se confundă, practic, formal și semantic cu tăria 
cerului, adică cu funcția de stâlp al cerului, după cum se 
poate vedea la biserica de lemn din Cizer SJ, unde cele 
două capete se termină cu toarte răsucite, vizualizate atât 
în interior cât și la exterior. Arcul dublou a fost adesea 
bogat sculptat, uneori cu rozete și unde de ape, alteori în 
valuri repetitive, spre exemplu la bisericile de lemn din 
Chiraleș BN, Sebiș BH, Dretea CJ, Cizer SJ, Târnăvița 
HD și din Rogoz MM. La unele biserici de lemn din 
Bihor, funia este desfășurată atât pe arcul dublou cât și pe 
grinda tirant, după cum putem vedea la cele din Săucani, 
Cociuba Mică, Talpe sau Saca. La Sumurducu CJ și Sârbi 
Susani MM, tăria este redată pe arcul dublou și pe nașterea 
bolții. În schimb, la biserica din Lăzești AB, Tusa SJ, 
Bălan Josani SJ, Fânațele Silivașului BN sau Sic CJ, tăria 
cerului se întinde pe grinda meșter, așezată pe coama bolții 
(cerimea). La unele din ele meștergrinda se intersectează 
cu arcul dublou în crucea cerului, întâlnire semnificativ 
marcată, iar cele două piese nu doar sugerează ci chiar își 
exercită funcția de stâlpi cerești. La fel de semnificativă este 
localizarea ansamblului de semne cerești sau doar a unora 
din ele pe grinda iconostasului de peste ușile împărătești, 
ce-i drept, foarte rar, loc de maximă încărcătură și 
dramatism, iconostasul afirmând promisiunea de reunire 
al celor două lumi, pecetluită prin sacrificiul lui Hristos. 

of reminding, awakening and exalting the human spirit, 
preparing it for the experience of entering the sky.
The set of heavenly signs appears in many wooden 
churches, especially around the entrances, but also in the 
form of a belt, all around the church. The belt, through 
its sculpture, becomes an extension of the decoration of 
the portal, placing the church between heaven and earth. 
The signs of heaven, either chosen, separately or together, 
receive here the role of confession the divine creation and 
of affirming the presence of God in the whole creation. 
In this sense, the sky and its strength are comprised in a 
verse from the service of resurrection, taken from a much 
loved psalm of David: “The heavens say the glory of God 
and the making of His hands is announced by Strength.” 
The signs of heaven are also found in other places in 
the church. The testimony of the divine creation in the 
visible sky is fully manifested on the double arches on 
the soffit of the vault in the church, which bears the 
name cerime everywhere in Transylvania. This doubled 
is confused, practically, formally and semantically, with 
the strength of the sky, that is with the pillar function 
of the sky, as can be seen at the wooden church from 
Cizet SJ, where the two ends finish with twisted handles, 
visualised both inside and outside. The double arch was 
often richly carved, sometimes with rosettes and waves 
of water, other times in repetitive waves, for example in 
the wooden churches in Chiraleș BN, Sebiș BH, Dretea 
CJ, Cizer SJ, Târnăvița HD and in Rogoz MM. At some 
wooden churches in Bihor, the rope is unwound, both 
on the double arch and on the beam, as we can see in 
the ones from Săucani, Cociuba Mică, Talpe or Saca. At 
Sumurducu CJ and Sârbi Susani MM,the strength is 
rendered on the double arch on the birth of the vault. 
Instead at the church from Lăzești AB, Tusa SJ, Bălan 
Josani SJ, Fânațele Silivașului BN or Sic CJ, the strength 
of the sky is on the master beam, placed on the ridge of 
the vault (cerimea). In some of them, the master beam 
intersects with the double arch in the cross of the sky, 
a significantly marked meeting, and the two pieces not 
only suggest, but even exercise the function of celestial 
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Fig. 021. Sumurducu, Cluj, biserica de lemn din 1715. Portalul cu funie, unde de ape și rozete aranjate în formă de cruci. Foaia 
ușii este bogat sculptată cu rozete și unde de ape, participând la compoziția generală. Apele de jos par a fi surprinse aici sub forma 
stropilor de ploaie. Norii și ploaia sunt elemente definitorii ale apelor de jos, prin urmare fac parte din cerul pământesc. Foto 2009.
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Fig. 022. Bălan Josani, Sălaj, biserica de lemn din 1695. Întâlnirea arcului dublou cu grinda meșter în coama cerimii, peste naos. 
Sunt sculptate simbolurile: funia, undele de ape, norii și luminatorii. Foto 2008.

Exemple de acest fel pot fi văzute la Sârbi HD, Inău MM, 
Desești MM sau Săliștea Veche CJ. Uneori, tăria poate 
fi văzută și pe sub bolta mai mică a altarului, precum o 
aflăm la bisericuța din Turea CJ.

pillars. Equally significant is the location of the set of 
the celestial signs or only some of them on the beam 
of the iconostasis above the royal doors, which is true, 
very rarely, a place of maximum load and drama, the 
iconostasis affirming the promise of reunion of the two 
worlds, sealed through the sacrifice of Christ. 
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Fig. 023. Găbud, Alba, biserica de lemn 
din 1776. Semnele de fond reprezentate 
pe portal sunt: funia tăriei cerului, brâul 
de stele, unda apelor și rozetele. Cele 
patru rozete pot reprezenta stelele de 
sprijin ale stâlpilor cerului. Semnelor 
cerești li se alătură reprezentarea grădinii 
paradisului, cu pomul vieții, păsările care 
îl locuiesc și chiar un șarpe, toate adunate 
în jurul crucii din ax. Foto 2009.
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Examples of this kind can be at Sârbi HD, Inău MM, 
Desești MM or Săliștea Veche CJ. Sometimes, the strength 
can be seen under the lower vault of the altar, as we find 
it in the little church in Turea CJ.

In conclusion, the set of signs: the strength of the sky, the 
wave of water and the skylights - completed by small stars 
and certain stars, at the base of composition of the portal 
in Sârbi Susani, with the iconographic meaning of the 
visible sky, is imagistically inspired by the cosmology of 
the genesis, the entrance to the church as an entrance to 
heaven, according to the Byzantine theological teaching. 
The set of celestial signs is one of the most often used in 
the portals of the churches in the Carpathians. But not 
everywhere we meet it so clearly and so complex, most 
of the times a cross between two rosettes, possibly a rope 
drawn between the water waves, other times only the 
rope alone, are synthetic witnesses of the same language 
of the symbolic communication, with cosmological 
and liturgical meaning, in the art of carpenters. Those 
who had to decode this message came from all walks 
of life. Therefore, the language of carpenters had to be 
a common one, which then became widespread in all 
vernacular architecture and art, more or less intelligible 
through the effort to recover and highlight the hidden 
meaning of the sculpture of the portals, we recover a 
part of the subtle valences of the entire architecture, 
affirmed right from the entrance. In the background, in 
the sculpture of the portals, we discover a conscious act 
of making believers intelligible and educating, perhaps 
on the basis of other denominations, in the sacred 
function of the place of worship, beyond the modesty of 
its appearance.

În concluzie, ansamblul de semne: tăria cerului, unda apei 
și luminătorii – completat de stele mărunte și stele anume, 
aflat la baza compoziției portalului din Sârbi Susani, cu 
sensul iconografic de cer vizibil, este inspirat imagistic 
de cosmologia Genezei și sublinează, în plan apropiat, 
intrarea în biserică ca o intrare spre cer, în conformitate 
cu învățătura teologică bizantină. Ansamblul de semne 
cerești este unul dintre cele mai des folosite în portalele 
de la bisericile de lemn din Carpați. Dar nu peste tot îl 
întâlnim atât de clar și de complex. De cele mai multe 
ori o cruce între două rozete, eventual o funie trasă între 
unde de ape, alteori doar funia singură, stau martori 
sintetici ai aceluiași limbaj de comunicare simbolic, cu 
sens cosmologic și liturgic, în arta meșterilor dulgheri. 
Cei care trebuiau să decodifice acest mesaj veneau din 
toate clasele sociale, de la vlădică la opincă. Așadar, 
limbajul dulgherilor trebuia să fie unul comun, care s-a 
generalizat apoi în toată arhitectura și arta vernaculară, 
mai mult sau mai puțin inteligibil. Prin efortul de a 
recupera și pune în valoare sensul ascuns al sculpturii 
portalurilor, recuperăm o parte din valențele subtile ale 
întregului arhitectural, afirmate chiar de la intrare. În 
plan secund, în sculptura portalelor descoperim un act 
conștient de a face inteligibil și a educa credincioșii, poate 
și pe cei de altă confesiune, în funcția sacrală a spațiului 
de cult, dincolo de modestia înfățișării sale.
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Fig. 024. Cizer, Sălaj, biserica de lemn din 1773. Interiorul naosului privind spre fruntar. Arcul dublou al cerimii este bogat 
sculptat și se termină cu toarte răsucite, indicând sensul de tărie a cerului pentru toată piesa de sub boltă. Foto 2015.
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Significances
The set of signs that support the entrance to the 
heaven is an essential one, given its integral presence, 
widened only through its individual components in 
the churches throughout the Carpathians. It offers a 
basic structure, through which we hope to reconstruct 
and understand the language of the sculpture of many 
portals. A systematic documentation and a careful study 
of all the wooden churches in the Carpathians, with all 
their carved elements, would be necessary and welcome. 
There are many other, less known signs that deserve, in 
turn, the proper decipherments and interpretations. 
And in these cases we must start from the function of the 
sculptures on the portals and from their iconographic 
properties. As in iconography, a charge of context, 
alteration or intervention in the geometry of the signs, 
the association of new signs, may lead to a noticeable 
change in the meaning of the composition of the signs. 
Then beyond the signs, meanings and iconographic 
symbol, the theme of some portals must be sought. 
If in Sârbi Susani the theme is the Christian calendar,  
in other portals different themes can be identified, A 
good candidate to identify a new time offers the series 
of almost identical portals in the County of Bins, from 
Brădet, Valea de Jos, Rieni and Ghighiseni, where the 
interruption of the belts in the axis of the portal around 
the sign of the cross, as well as the elimination of the 
celestial bodies from the structural frame, then the 
abundance of spearheads, all of which refer to a distinct 
theme, which enjoyed a certain popularity in the area. 
To this group can be attached a large number of other 
pillars, with similar compositions and motifs from Bihor, 
Alba and Hunedoara, so a possible creation of the moți 
craftsmen, found everywhere in the Apuseni. Another 
line of signs, seems to make references to the theme of 
the promise of eternal life in heaven. On many portals 
there is the garden of the heaven surrounded or not by 
walks, in the contextual space of some celestial stars. 
Here often appears the tree of life in which a multitude 
of birds. A representative portal in this sense can be seen 

Semnificații
Ansamblul de semne care susțin intrarea spre cer este 
unul esențial, dat fiind prezența lui integrală, lărgită sau 
numai prin componentele lui individuale în bisericile din 
tot arealul Carpaților. El oferă o structură de bază, prin 
care sperăm să reconstituim și înțelege limbajul sculpturii 
multor portale. O documentare sistematică și o studiere 
atentă a tuturor bisericilor de lemn din Carpați, cu toate 
elementele lor sculptate, ar fi necesară și binevenită. 
Există numeroase alte semne, mai puțin cunoscute, care ar 
merita, la rândul lor, descifrările și interpretările cuvenite. 
Și în aceste cazuri trebuie plecat de la funcția sculpturilor 
de pe portaluri și de la proprietățile lor iconografice. La 
fel ca și în iconografie, o schimbare de context, alterarea 
sau intervenția în geometria semnelor, asocierea unor 
semne noi, pot uneori duce la o schimbare notabilă a 
semnificației compoziției de semne. Apoi dincolo de 
semne, semnificații și simbol iconografic trebuie căutată 
tema unor portaluri. Dacă la Sârbi Susani tema este 
calendarul creștin, la alte portaluri pot fi identificate 
teme diferite. Un bun candidat la identificarea unei teme 
noi, oferă seria de portaluri aproape identice din Țara 
Binșului, de la Brădet, Valea de Jos, Rieni și Ghighișeni, 
unde întreruperea brâurilor în axul portalului, în jurul 
semnului crucii, precum și eliminarea corpurilor cerești 
din cadrul sculptural, apoi abundența de vârfuri de sulițe, 
toate acestea trimit la o temă distinctă, care s-a bucurat 
de o anumită popularitate în zonă. La acest grup pot fi 
atașate un număr mare de alte portaluri, cu compoziții 
și motive asemănătoare din Bihor, Alba și Hunedoara, 
așadar o posibilă creație a meșterilor moți, întâlniți peste 
tot în Apuseni. Un alt rând de semne, pare a face trimiteri 
la tema promisiunii vieții veșnice, în rai. Numeroase 
portaluri figurează grădina raiului înconjurată sau nu 
de ziduri, în spațiul contextual al unor astre cerești. Aici 
apare adesea pomul vieții în care locuiesc o multitudine 
de păsări. Un portal reprezentativ în acest sens se poate 
vedea la Găbud AB, însoțit de alte biserici de pe Valea 
Mureșului, din a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea. Un grup aparte formează portalurile cu șerpi 
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Fig. 025. Almașu Mic, Hunedoara, biserica de lemn din 1624, în zilele principelui Ardealului Gabriel Bethlen, cea mai veche 
biserică de lemn din Transilvania datată prin pisanie. Interiorul naosului privind spre intrare. Arcul dublou al cerimii s-a prăbușit, 
după ani de lipsă de atenție și întreținere. Pe una din fețe se văd rozetele astrelor mari și triunghiurile stelelor mici între brațe de 
cruci. Pe intrados apărea pisania bisericii. Arcul purta însemnele de tărie ale cerului, iar în forma originală se descărca direct pe 
tălpile bisericii, pereții, unici în forma lor, fiind prea subțiri pentru greutatea ei. Foto 2009.
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AB, accompanied by other churches on the Mureș Valley, 
from the second half of the 18th century. A special group 
forms the portals with the snakes facing the cross, which 
make references to Christ who overcomes evil, that is, 
to the Easter theme of descending into hell and of the 
resurrection. The examples can continue. Each expects a 
clear, coherent and relevant interpretation in the specific 
architectural and religious context.

afrontați în jurul crucii, care fac trimiteri la Hristos care 
învinge răul, adică la tema pascală a coborârii în iad și 
a învierii. Exemplele pot continua. Fiecare își așteaptă 
o interpretarea clară, coerentă și relevantă în contextul 
arhitectural și religios specific.

Coriolan Petranu, pionierul cercetării românești 
dedicate bisericilor de lemn din Transilvania, a evidențiat 
în urmă cu un secol, într-un cadru general european 
în care a fost bine recepționat, valoarea distinctivă, 
artistică și de originalitate a sculpturii portalurilor 
la bisericile românilor transilvăneni. Cercetarea de 
atunci se mulțumea să ilustreze expresivitatea artistică a 
portalurilor și să le atribuie formal artei populare, căutând 
obsesiv o continuitate în timp și un autohtonism artistic 
românesc indiscutabil. La nivelul acesta am rămas, mai 
bine sau mai rău, până azi. Nu este o întâmplare că 
fenomenul sculptării portalurilor bisericilor de lemn se 
concentrează la românii din Carpați. Dar este timpul de 
a aduce cercetarea portalurilor bisericilor de lemn din 
Transilvania la o maturitate contemporană, cu abordări 
moderne și multidisciplinare, de a-i accepta și interpreta 
mesajul profund creștin, care prin forme și substață aduce 
o importantă și originală contribuție artei europene. 
Importanța este dată de o coerență surprinzătoare a 
mesajului religios în forme și semne abstracte, pierdută 
în alte părți odată cu trecerea de la romanic la gotic și 
mai ales în renaștere, dar care s-a păstrat inteligibil și a 
înflorit pentru încă câteva secole în substratul sferei 
postbizantine din părțile noastre.

Coriolan Petranu, the pioneer of the Romanian research 
dedicated to the wooden churches in Transylvania, 
highlighted a century ago, in a general European setting 
where he was well received, the distinctive, artistic and 
original value of the sculpture of portals in the churches 
of the Romanian Transylvanians. The research of that 
time was satisfied to illustrate the artistic expressiveness 
of the portals and to formally attribute them to the 
popular art, obsessively looking for continuity intime 
and an indisputable Romanian artistic autochthonism. 
At this level we have remained, for better or worse, 
until today. It is no coincidence that the phenomenon 
of sculpting the portals of the wooden churches is 
concentrated in the Romanians in the Carpathians. But 
it is time to bring the research of the wooden church 
portals in Transylvania to a contemporary maturity, with 
modern and multidisciplinary approaches, to accept and 
interpret its deep Christian message, which through 
form and substance brings an important and original 
contribution to the European art. The importance is 
given by a surprising coherence of the religious message 
in abstract forms and signs, lost elsewhere with the 
transition from Romanesque to Gothic and especially 
in the Renaissance, but which remained intelligible and 
flourished for several centuries in the substation of the 
post-Byzantine sphere from our parts. 
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Fig. 026. Lita, Cluj, 
poarta de cimitir din anul 
1790, în prezent în Muzeul 
Ethnografic al Transilvaniei, 
secția în aer liber. Funia, 
unda apelor și astrele sunt 
reprezentate pe portal. De 
remarcat astrele mari de la 
baza celor doi montanți, un 
motiv adesea întâlnit. Foto 
2009.
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Fig. 027. Rogoz, Maramureș, biserica de lemn a fost ridicată în 1663, conform tradiției, iar pisania memorează o traumă 
colectivă: „Când au fost robie în Ardealu”. Crucea alăturată are o funcție neclară, dar ar putea fi legată de memoria celor dragi, 
pierduți de comunitate în 1661. Crucea preia semnele cerești caracteristice portalului de intrare. Foto 2017.
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Fig. 028. Fildu de Sus, Sălaj, biserica de lemn. Portalul cu patru funii paralele semnat în anul 1727 de meșterii Freanțu 
Nicoară din Agrij și Gligorie a Petrii Brudului din Chendrea. Brâul cu trei benzi, o funie între două unde de ape, se desfășoară 
în jurul întregii biserici, după modelul bisericilor din zonă. De remarcat sculptura cu semne asemănătoare extinsă pe stâlpii 
pridvorului, pe latura de miazăzi, o altă trăsătură caracteristică zonei. Foto 2008.
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Fig. 029-030. Cuhea, Maramureș, casa lui Buftea Vasilie, datată 1799, transferată în Muzeul Maramureșului din Sighet, secția în 
aer liber. Casa oferă un exemplu de portal la ușa de intrare în spațiul privat, vernacular, al cărui interpretare nu ar fi posibilă fără 
referințe stricte la contextul social și istoric. La sfârșitul secolului 18, în Maramureș, oastea nobililor a fost convocată și pregătită 
pentru a apăra imperiul în conflictul cu Napoleon. Cele trei capete încoronate sunt cei trei împărați care s-au succedat în răstimpul 
a numai doi ani la conducerea imperiului, Iosif al II-lea, Leopold al II-lea și Francisc al II-lea, într-un moment de criză la nivelul 
continentului, cauzată de revoluția franceză. Conflictul cu Franța revoluționară și anarhică a fost vizualizat prin pasările care se 
confruntă cu șerpii, adică, se vede bine, lupta se duce între bine și rău. Împărații își îndreaptă atent săbiile spre șerpi, indicând cauza 
lor dreaptă. În sprijinul acestei interpretări vin și vulturii bicefali, emblema heraldică a casei de Habsburg, reprezentați pe următorul 
portal, în interiorul casei. Mărturia nobilului Buftea de a fi părtaș la evenimentele istorice care au ridicat și însuflețit Maramureșul, 
se suprapun stratului tradițional de semne, aduse dinspre sacru spre profan. Crucea tronează în axul intrării iar rozetele astrelor 
cerești se află la locul lor, în capetele compoziției, invocând protecția cerească. Decalcare 2000 și foto 2018.
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The originality derives from the integration and 
adaptation of the universal signs and messages to the 
specific and modest space of wooden churches, to the 
artistic language and technical level of craftsmen, to the 
theological culture of priests and to the aesthetic taste of 
the founders of the modest Romanian settlements. 

The same compositions and signs, which we meet at 
the entrance to the country churches, are found at the 
cemetry gates, on the crosses and from here further on 
in the households of the Romanian villages and not only. 
They must be treated with care, their private context 
bringing variations, forms and meanings, more difficulty 
to identify than in the churches. The transfer was made, 
of course, from the sacred to the profane, and not the 
other way around. For this reason, the release of the 
message from the portals of the wooden churches has a 
special value and potential for the sculpture in the gates, 
fronts, doors and hearths of the peasant constructions, 
that is for the Romanian vernacular architecture and art 
in general.

Originalitatea derivă din integrarea și adaptarea unor 
semne și mesaje universale la spațiul specific și modest al 
bisericuțelor de lemn, la limbajul artistic și nivelul tehnic 
al meșterilor, la cultura teologică a preoților și la gustul 
estetic al ctitorilor din modestele așezări și așezăminte 
românești. 

Aceleași compoziții și semne, pe care le întâlnim la 
intrarea în bisericile de lemn de țară, se găsesc la porțile 
de cimitir, pe cruci și de aici mai departe în gospodăriile 
din satele românilor și nu numai. Ele trebuie tratate cu 
atenție, contextul lor privat aducând variații, forme și 
înțelesuri noi, mai greu de identificat decât la biserici. 
Transferul s-a făcut, binențeles dinspre sacru spre profan 
și nu invers. Din acest motiv, dezlegarea mesajului din 
portalele bisericilor de lemn are o valoare și un potențial 
deosebit pentru sculptura din porțile, fruntarele, ușile și 
vetrele construcțiilor țărănești, adică pentru arhitectura 
și arta vernaculară românească, în general.
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