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I. Elaborarea unui protocol pentru evaluarea artistică și teologică a
porților împărătești de la bisericile de lemn din secolele XV-XIX
Biserica este locul unde se înlesneşte comuniunea Divinului cu omul şi cerul se
întâlneşte cu pământul sau mai poate fi definită ca scara lui Iacov pe treptele căreia îngerii şi
sfinţii coboară pe pământ, iar credincioşii se urcă la cer [1]. Biserica-locaş de cult redă, în
ansamblul ei arhitectonic şi pictural, o viziune a Bisericii cereşti, aşa cum spune Evdokimov:
„biserica este menită să ne apropie cerul, să facă vie Biblia, să întrezărim pe Dumnezeu, să
intuim prezenţa Lui”[2].
Interiorul bisericii este împărţit în trei încăperi – altar, naos şi pronaos. Această
împărţire sugerează buna rânduială, ierarhia şi ordinea netulburată care domneşte în universul
bisericesc creştin.
Altarul este încăperea primă dinspre răsărit a locaşului de cult, destinată clericilor
slujitori şi săvârşirii misterelor celor mai sfinte ale cultului divin ca: Sfânta Liturghie sau
Jertfa Legii Noi, Taina Hirotoniei, slujba sfinţirii Mirului, a Antimiselor şi a Bisericii.
Cuvântul altar provine de la latinescul altare, format din alt- şi ara care înseamnă altar sau
jertfelnic înalt. Acest loc corespunde Sfintei Sfintelor din locaşul de cult al Vechiului
Testament inima edificiului sfânt care este biserica. El cuprinde spaţiul mărginit de zidul de
răsărit al bisericii şi tâmpla sau catapeteasma (numită uneori şi iconostas).
Sfinţenia altarului provine în primul rând de la faptul că în mijlocul acestei camere se
află obiectul cel mai sfânt din întreaga biserică şi anume Sfânta Masă locul unde se
săvârşeşte Jertfa Sfânta a Legii Noi. Masa are forma unei suprafeţe cu patru laturi făcută
dintr-o lespede de piatră sau marmură şi în cazuri mai rare din lemn sau metal şi este
sprijinită fie pe un singur picior aşezat în mijloc , sau pe patru picioare din același material.
Pe Sf. Masă se află Sf. Cruce, simbol al răstignirii şi Sf. Evanghelie, simbolizând pe
Mântuitorul Iisus care a dat Legea cea Nouă a învăţăturii Sale. De asemenea, pe Sf. Masă stă
totdeauna şi Chivotul, o bisericuţă în miniatură a sfântului locaş, respectiv în care se
păstrează Sf. Împărtăşanie pentru bolnavi, precum şi Sf. Agneţ, pentru Liturghia Darurilor
mai înainte sfinţite, de la sfinţire până la folosirea lor.
Altarul este despărţit de naos printr-un perete numit tâmpla sau catapeteasma numit
uneori şi iconostas acoperit de icoane. Acest perete despărţitor este un element specific şi
important al locaşului de cult ortodox, nu atât din punct de vedere artistic, cât teologic şi
iconografic. Denumirea de tâmplă derivă de cuvântul latinesc templum care înseamnă loc
sfinţit consacrat unei divinităţi, devenită în română tâmplă, parte a feţei omeneşti. Această
din urmă explicaţie pare mai aproape de adevăr, deoarece în Transilvania se folosea în loc de
tâmplă, termenul de fruntal, de la latinescul frontale, deoarece pentru ochii credinciosului din
naos, catapeteasma bisericii este ca tâmpla sau fruntea feţei omeneşti[3,4]. În bisericile
româneşti şi cele balcanice (greceşti, bulgăreşti, sârbeşti) s-a format acest perte, iar începând
din secolul al XIV-lea, tâmpla este mai scundă, cu trei rânduri de icoane. El s-a generalizat
din secolul al XVI-lea şi a rămas normativ până în zilele noastre în toate bisericile ortodoxe,
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cu excepţia celor ruseşti. Din motive arhitectonice, la unele biserici şi, în special, la cele de
lemn tâmpla este un perete pe care sunt pictate cele trei rânduri de icoane. Tâmpla sau
iconostasul are trei uşi: una centrală formată din două părţi care se deschid lateral şi poartă
numele de uşi împărăteşti şi două laterale numite uşi diaconeşti. Denumirea de uşi
împărăteşti vine de la faptul că în timpul Vohodul cel mare, atunci când se aduc Sfintele
Daruri de la proscomidiar la Sfânta Masă, intră Domnul cerului şi al pământului[1].

1. Criterii de evaluare teologică a uşilor împărăteşti
Icoanele, ca întreaga artă sacră, face parte integrată din cultul creştin ortodox. Ruptă de
Biserică şi de viaţa liturgică şi sacramentală, arta iconografică nu poate fi înţeleasă decât
incomplet şi parţial, dacă nu cu totul eronat, aşa cum se poate observa câteodată în operele
unora dintre istoricii de artă.
Cea mai bună descriere a icoanei o face Leonid Uspensky care spune:”Obiect de cult,
icoana este nu numai creată sau inspirată de cultul bisericesc, ci ea formează cu acesta un tot
omogen; ea îl completează şi îl explică şi totodată măreşte influenţa lui asupra
sufletelor:conţinutul şi sensul icoanei şi al cultului sunt identice şi de aceea şi limbajul lor
este acelaşi. E acelaşi simbolism, aceeaşi sobrietate, aceeaşi profunzime a conţinutului. De
aceea, cum este totul în Biserică, şi arta ei sacră este dublă, ca să spunem aşa: esenţa ei însăşi
imuabilă şi eternă, fiindcă ea exprimă adevărul relevat. Dar pe de altă parte, ea este infinit
variată în formele şi mijloacele sale de expresie, care corespund cutărei sau cutărei epoci
istorice”[5].
Doctrina despre rostul icoanei, despre raţiunea existenţei ei, este lămurită de Sf. Ioan
Damaschin cu argumente legate în primul rând de firea omenească: icoana există, spune el,
mai întâi pentru că originalul nu poate fi totdeauna prezent în faţa ochilor (de exemplu,
Mântuitorul, sfinţii, părinţii noştri după trecerea lor din viaţă) şi, de aceea, trebuie să ne
mulţumim cu imaginea, cu copia, căci firea omului limitată în timp şi spaţiu nu poate avea
conştiinţa directă a celor nevăzute, nici a celor trecute, viitoare sau depărtate în spaţiu[6].
Icoanele au şi rolul de înţelegere a Sf. Scripturi de către credincioşi, aşa cum arată Sf.
Grigore cel Mare: ”ceea ce este Scriptura pentru cei ce ştiu să citească aceea este pictura
pentru cei neînvăţaţi, pentru că în ea chiar şi cei neştiutori văd ce trebuie să urmeze”[7].
În pictarea Sf. Biserici Ortodoxe, a icoanelor, a iconostaselor, cât şi a uşilor împărăteşti,
pictori trebuie să ţină cont de erminie. Aceste norme teologice şi artistice au fost alcătuite de
ieromonahul şi zugravul de icoane Dionisie Furnografiotul şi sunt cunoscute ca ”Erminia
picturii bizantine”[8].
Criteriile teologice care stau la baza autentificării uşilor împărăteşti, ca făcând parte din
ansamblul tâmplei al bisericilor ortodoxe, sunt: a) respectarea programului iconografic
bizantin sau nou bizantin; b) respectarea normelor canonice impuse de biserica ortodoxă; c)
respectarea erminiei în redarea sfinţilor în zonele pictate.
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Ținând cont de aceste criterii sumare trebuie sa realizăm că icoanele şi implicit uşile
împărăteşti nu pot fi pictate cu ce se întâmplă, pe ce se întâmplă şi cu procedee întâmplătoare.
Această imposibilitate se poate explica prin luarea în consideraţie a esenţei spirituale a
icoanei. ”În chiar procedeele iconografice, în tehnica iconografiei, în utilizarea materialelor,
în factura iconografică se exprimă o metafizică, una prin care există şi trăieşte icoana ca o
realitate vie. Fiindcă însăşi materia, materialele întrebuinţate într-o formă de artă sau alta,
sunt simbolice, fiecare dintre ele având propria sa caracteristică concret-metafizică prin care
acel material intră în concordanţă cu o existenţă spirituală sau alta”[9].
Pe uşile împărăteşti sunt pictate imagini în registrul superior cu Sf. Arhanghel Gavril şi
Maica Domnului (Buna Vestire), iar în registru doi Sf. Apostoli Petru şi Pavel; în registrul
superior Profetul Isaia şi Regele David în registrul doi Sf. Arhanghel Gavril şi Maica
Domnului; în registrul superior Sf. Arhangheli Gavril şi Mihail în registrul doi Sf. Zosima şi
Maria Egipteanca; în registrul superior Sf. Arhanghel Gavril şi Maica Domnului, registrul
doi şi trei Sf. Evanghelişti Matei, Marcu , Luca , Ioan; în registrul superior Sf. Arhanghel
Gavril şi Maica Domnului (Buna Vestire), iar în registrul doi Sf. Ierarhi Vasile, Grigorie,
Nicolae, Ioan Gură de Aur. Uşile pot fi încadrate într-un cadru de lemn sculptat cu motive
simbolice (crucea greacă-simbolul lui Hristos, floarea - Raiul, frânghia împletită - drumul
vieţii de la naştere la moarte etc.).

2. Criterii de evaluare artistică a porţilor împărăteşti, în vederea
conservării şi restaurării lor
Porţile împărăteşti vizate în acest proiect prezintă o mare varietate de caracteristici în
ceea ce priveşte aspectul estetic, tehnica de realizare şi starea de conservare. Posibilitatea
restaurării lor este limitată în acest cadru, aşadar trebuie selectate o serie de porţi care să fie
valoroase în sine, iar, pe de altă parte, să necesite o intervenţie de conservare-restaurare.
Criteriile de selecţie a obiectelor care vor fi propuse pentru conservare-restaurare sunt
diverse şi se bazează pe analiza experţilor în domeniul artei, implicaţi în proiect. Nu de poate
stabili o ierarhie clară între criteriile utilizate, deoarece obiectele de artă au caracteristici
dificil de cuantificat sau comparat.
Per ansamblu, se doreşte restaurarea de obiecte de patrimoniu, cât mai valoroase
istorico-artistic, dar şi cât mai variate ca şi morfologie, tehnică de realizare sau stil artistic. În
continuare, se vor enunţa şi detalia criteriile care se vor lua în considerare pentru o selecţie
cât mai pertinentă a porţilor, în vederea conservării şi restaurării.

2.1. Criterii artistico-estetice
2.1.1. Apartenenţa la o şcoală de pictură sau la opera unui artist cunoscut
Identificarea picturii unui artist cunoscut sau a unei şcoli consacrate de pictură a vremii,
poate constitui un factor de decizie pentru includerea în programul de restaurare a obiectului,
în măsura în care prin intervenţiile de conservare-restaurare se va putea întregi perspectiva
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asupra operei artistului sau se vor putea elucida anumite probleme cu privire la activitatea sa.
De asemenea, se va lua în considerare importanţa autorului, şcolii sau atelierului prin modul
în care opera sa este apreciată pe plan internaţional sau naţional. Pe de altă parte,
descoperirea unei lucrături artistice valoroase nesemnate şi neatribuite, poate da prioritate
restaurării acelui obiect, cu scopul de a cerceta o zonă nouă.
2.1.2. Valoarea estetică şi artistică
Calitatea execuţiei alături de aspectul general sunt cele care dau valoarea estetică şi
artistică. Existenţei acestor caracteristici poate fi afirmată, ca atare, de către specialişti sau
poate fi recunoscută pe plan naţional şi internaţional. În ceea ce priveşte porţile împărăteşti
studiate, ne vom limita în efectuarea unei judecăţi a calităţii lor estetice şi artistice, deoarece
în cazul unor obiecte atât de vechi, valoarea lor istorică este cea care predomină.
2.1.3. Unicitatea, originalitatea şi raritatea obiectului
Prin noţiunea de unicitate se înţelege că obiectul este piesa originală, elaborată ca
unicat sau ca replică executată de însăşi mâna artistului, după o operă proprie. Apartenenţa la
un grup restrâns de obiecte de acelaşi tip dă obiectului studiat o calitate deosebită prin
raritatea sa. Stabilirea existenţei acestei calităţi implică o analiză a răspândirii acestui tip de
obiect pe un anumit teritoriu la care se adaugă numărului de piese existente în muzee şi
colecţii.
Ambele condiţii sunt cel mai frecvent îndeplinite în cazul porţilor împărăteşti studiate,
dar în ceea ce priveşte originalitatea, doar câteodată apar soluţii ale artiştilor vremii care să
fie cu adevărat inovatoare. În cazul în care se găsesc realizări care introduc elemente
originale, nemaiîntâlnite la acest tip de obiecte, acestea vor fi preferate pentru restaurare.
2.1.4. Tehnica de realizare
În funcţie de acest criteriu, porţile împărăteşti se pot împărţi în două categorii, cele la
care predomină decoraţia sculptată şi cele la care predomină decoraţia policromă şi pictată.
Tehnica de sculptură variază, porţile prezentând relief înalt, relief jos, ajur sau simple incizii.
De asemenea, tehnica şi stilul picturii variază de la tempera la ulei şi de la stil post-bizantin la
cel occidentalizat. Având în vedere aceste caracteristici ale porţilor împărăteşti, în cadrul
acestui proiect se doreşte conservare-restaurarea unor perechi de porţi împărăteşti cât mai
diverse ca şi mod de realizare şi morfologie.

2.2. Criterii de ordin istoric
2.2.1. Vechimea
Valoarea istorică a unui obiect este dată de faptul că acesta constituie o mărturie a unei
perioade trecute, cu atât mai mult cu cât este un obiect de artă, purtând amprenta creatoare a
unui artist al vremii. Astfel, numărul mic de obiecte de artă religioasă păstrate de mai
devreme de secolul al XVIII-lea din Transilvania, impune o direcţionare a intervenţiilor de
conservare-restaurare spre porţile împărăteşti din acea perioadă. Cu toate acestea, indiferent
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de datarea exactă, în măsura în care bunul cultural a fost creat într-o perioadă semnificativă
pentru categoria de obiecte din care face parte, acesta prezintă valoare prin vechimea sa şi
interes pentru restaurare.
2.2.2. Importanţa istorică şi documentară
Această caracteristică există în cazul în care obiectul serveşte la cunoaşterea unui fapt
din trecut, de importanţă majoră, a aparţinut unei personalităţi marcante sau a făcut parte
dintr-o colecţie. Relaţiile dintre porţile împărăteşti şi fapte sau personaje istorice este dificil
de stabilit, în lipsa unor înscrisuri sau inscripţii, dar în unele cazuri istorici au realizat aceste
conexiuni, iar obiectele care prezintă aceste legături vor fi vizate, cu precădere, pentru
intervenţii de restaurare.

2.3. Criterii de conservare-restaurare
2.3.1. Starea de conservare
În ceea ce priveşte starea de conservare, pentru a fi inclus în programul de conservarerestaurare este necesar ca obiectul să-şi păstreze, în mare, caracteristicile iniţiale sau să se
găsească într-o stare care să permită reconstituirea imaginară a ansamblului. Se va stabili
nivelul până la care vor fi duse intervenţiile de restaurare în funcţie de principiile consacrate
în domeniu. Se va aprecia în ce măsură se poate conserva materialul din care este compus
obiectul şi ce procent din original a rămas până în momentul intervenţiei.
În situaţia în care din obiect gradul de conservare este sub 60%, orice intervenţie va
avea ca şi scop doar conservarea materialului original, imaginea de ansamblu rămânând
lacunară. Pentru obiectele din care se păstrează minim 60%, intervenţiile vor putea fi mai
complexe, incluzând tratamente pentru zonele lacunare, obţinându-se astfel o imagine mai
complexă. Se vor propune pentru intervenţii de conservare-restaurare doar obiectele care pot
fi salvate şi a căror aspect poate fi redat prin intermediul acestora.
2.3.2. Oportunitatea efectuării intervenţiei de conservare-restaurare
Specialiştii în domeniu vor judeca oportunitatea unei intervenţii în funcţie de rezultatul
potenţial, de necesitatea intervenţiei (stare de urgenţă) şi de modalitatea de păstrare pe viitor.
Astfel se vor selecta obiectele prin a căror conservare-restaurare se va putea obţine o imagine
relativ apropiată de cea originală şi cele care prezintă riscuri mari de distrugere, în scurt timp,
în lipsa unor intervenţii. Se va lua în considerare şi modul în care urmează să fie păstrate
porţile după restaurare, deoarece orice intervenţii se pot dovedi inutile în situaţia în care
spaţiul de expunere este necorespunzător [10].

3. Criterii de evaluare a posibilităţilor de digitizare
Criteriile de evaluare a posibilităţilor de digitizare a porţilor împărăteşti au fost
elaborate luând în considerare şi criteriile de evaluare a lor, din punct de vedere teologic şi
artistic. Dacă în unele situaţii, restaurarea clasică a acestor obiecte de cult nu mai poate fi
Pagina

| 5

făcută, digitizarea poate reprezenta o soluţie pentru conservarea lor, în format digital pentru
generaţiile următoare.
Primul criteriu pentru evaluarea posibilităţii de digitizare se referă la identificarea
echipamentului şi a soluţiei optime de digitizare. În cadrul proiectului se pot utiliza patru
echipamente diferite de digitizare:


Scaner laser color ViuScan ( utilizează ţinte de poziţionare);



Scaner laser color Artec Spider;



Maşina de măsurat în coordonate multi-senzor;



Maşina de măsurat în coordonate CIMCORE + scaner laser Kreon Zephyr;

Primele două soluţii permit scanarea laser color a porţilor împărăteşti cu rezoluţie de
aproximativ 50 - 100 µm în timp ce soluţia a treia şi a patra permit scanarea la o rezoluţie
cuprinsă între 15 şi 25 µm. Fotogrammetria oferă o precizie de 1-5 cm, dar este rapidă şi
poate fi utilizată la digitizarea întregii biserici.
Scanerul ViuScan este cel mai precis scaner din categoria celor portabile dar în
procesul de scanare utilizează ţinte de poziţionare şi poate fi utilizat numai acolo unde lipirea
ţintelor pe porţile împărăteşti nu periclitează stratul pictural, ţintele utilizate sunt speciale de
tip Light Adhesive şi sunt recomandate de către producătorul scanerului la utilizare în astfel
de situaţii.
Scanerul Artec Spider face parte din categoria scanerelor portabile cu lumina
structurată, spre deosebire de ViuScan acesta nu are nevoie de ţinte de poziţionare şi poate fi
utilizat la scanarea porţilor împărăteşti şi în situaţia în care stratul pictural este în stare
avansată de degradare. Acesta poate fi utilizat cu acumulator extern şi nu are nevoie de
conectarea lui la reţeaua de curent electric.
Maşina de măsurat în coordonate multi-senzor Werth Scope poate fi utilizată la
scanarea unei porţi împărăteşti, cu o precizie de 15 µm, permiţând astfel digitizarea celor mai
fine sculpturi decorative. Dezavantajele acestei metode de digitizare este că digitizarea se
face fără textura şi operaţia de scanare nu se poate face la faţa locului.
A patra metodă de digitizare utilizează o maşină de măsurat în coordonate portabilă
şi un scanner laser de înaltă precizie. Spre deosebire de a treia variantă de digitizare această
soluţie este mobilă şi poate fi deplasată pentru scanare in situ.
La acest criteriu se urmăreşte identificarea echipamentului şi a variantei optime de
digitizare prin evaluarea globală a stării de fapt a porţii împărăteşti supusă evaluării.
Al doilea criteriu de evaluare a posibilităţilor de digitizare constă în evaluarea
factorilor de mediu din biserica în care se află porţile împărăteşti. Aici se evaluează factorii
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de mediu care pot să influenţeze negativ rezultatul scanării în cazul în care scanarea s-ar face
la faţa locului. Se evaluează următorii factorii:
Luminozitatea este factorul de mediu care poate influenţa cel mai mult rezultatul
scanării, atât în cea ce priveşte precizia scanării cât şi achiziţia de texturii de pe porţile
împărăteşti. Astfel este nevoie de minim 20.000 luxi pentru o scanare corectă a texturii de pe
porţile împărăteşti. Dacă în condiţii naturale nu se poate ajunge la această valoare, atunci se
vor utiliza reflectoare poziţionate astfel încât, în timpul operaţiei de scanare, să nu se creeze
umbre pe suprafaţa porţii.
Temperatura este un factor care poate să influenţeze negativ buna funcţionare a
echipamentelor de scanat. Dacă temperatura nu este între 5 şi 35 ºC echipamentele utilizate la
scanare nu funcţionează în parametrii specificaţi de producători, astfel rezultatele putând fi
neconcludente.
Umiditatea excesivă este un factor de mediu care influenţează negativ orice instrument
de măsura optic care poate fi utilizat în digitizarea 3D. Umiditatea, la valorile normale
înregistrate la noi în ţară, se încadrează în specificaţiile producătorilor celor patru
echipamente utilizate în proiect.
Al treilea criteriu de evaluare a posibilităţilor de digitizare a porţilor împărăteşti se
referă la evaluarea infrastructurii şi a posibilităţilor de acces.
Infrastructura rutieră şi drumul de acces până la biserica de lemn este foarte
importantă, deoarece echipamentele de scanare sunt sensibile şi nu pot fi transportate pe
drumuri neasfaltate.
Infrastructura locală este evaluată prin prisma existenţei unei surse de energie
electrică în biserica sau în apropiere, pentru alimentarea echipamentelor. În cazul în care
acestă sursa nu există este nevoie de un generator pentru a alimenta echipamentele utilizate
(computer, scaner, reflectoare, etc.)
Starea şi dimensiunea porţilor împărăteşti este al patrulea criteriu de evaluare a
posibilităţilor de digitizare. La acest criteriu se evaluează, strict, din punct de vedere al
operaţiei de digitizare, următoarele:
Starea stratului pictural - se evaluează dacă lipirea ţintelor pentru scanare nu
dăunează stratului pictural şi dacă sunt suficiente suprafeţe plane pe care aceste ţinte să fie
aplicate.
Dimensiunea porţilor împărăteşti poate influenţa soluţia aleasă pentru digitizare,
ultimele două soluţii de digitizare prezentate la criteriul 1 au volum de lucru limitat, astfel că
dimensiunea porţilor poate conduce la restricţionarea utilizării lor.
Posibilitatea de transport a porţilor împărăteşti în laboratorul unde este montată
maşina de măsurat în coordonate multi-senzor oferă posibilitatea scanări la rezoluţie înaltă a
suportului de lemn în condiţii de mediu controlate.
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Detaliile sculpturii sunt elemente importante pentru stabilirea echipamentului utilizat
la digitizare, cu cât sunt mai detaliate şi mai mici elementele de sculptură, cu atât mai mare
trebuie să fie acurateţea scanării.
Descompunerea în componente a porţilor împărăteşti este importantă, din punct de
vedere al reconstrucţiei digitale a structurii de lemn. Astfel se va evalua dacă îmbinările între
diversele componente de lemn sunt vizibile şi se va stabilii precizia de digitizare necesară.
Posibilitatea de integrare a porţilor într-un muzeu virtual este un alt criteriu de
evaluare a porţilor împărăteşti. Pe baza evaluării porţilor împărăteşti din punct de vedere
artistic şi teologic se va stabilii în ce măsura starea în care se regăsesc porţile împărăteşti
permite integrarea lor într-un muzeu virtual. La această selecţie se va ţine cont şi de alte
aspecte, cum ar fi: distanţa faţă de drumurile naţionale şi judeţene, dificultăţile de acces la
biserica de lemn, etc. (cu cât este mai izolată biserica, cu atât mai puţini turişti vor încerca să
ajungă la ea, prin promovare, utilizând muzeul virtual, se poate creşte interesul acestora
pentru vizitarea bisericii de lemn).
Crearea unui set de metadate conform cu standardul impus de Comunitatea
Europeana este un alt criteriu de evaluare a porţilor împărăteşti. După integrarea modelor
digitizate şi a celor restaurate digital, într-un muzeu virtual, acestea vor fi integrate şi în
platforma Europeană, pentru o mai bună vizibilitate şi pentru o conservare, pe termen lung, în
format electronic, prin intermediul serviciilor puse la dispoziţie de această platformă.
Punerea în context a porţilor împărăteşti este ultimul criteriu de evaluare a
posibilităţilor de digitizare a acestora. Astfel se vor evalua posibilităţile de utilizare a
fotogrammetriei pentru digitizarea rapidă a întregului iconostas al bisericii. Fotogrammetria
este o metoda rapidă de digitizare a cărei precizie nu este foarte ridicată, dar care ar permite
digitizarea întregului iconostas şi ar permite punerea în context a porţilor scanate laser, astfel
încât vizitatorii muzeului virtual să aibă o imagine de ansamblu. Utilizarea fotogrammetriei
presupune realizarea unor fotografii secvenţiale în paşi mici, care să încadreze întreg
iconostasul, pe baza acestora se va genera un model 3D texturat care va fi replica digitală a
obiectului fotografiat. În figura de mai jos este prezentat generic principiul fotogrammetriei.

Figura 1. Modul de achiziție a fotografiilor pentru digitizare.
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II. Efectuarea unei inventarieri in situ a bisericilor de lemn din secolele
XV-XIX aflate in județul Cluj
Au fost investigate şi fotografiate toate bisericile de lemn din judeţul Cluj, care vor fi
introduse în albumul tipărit şi digital şi din care se vor selecta conform criteriilor de mai sus
porţile pentru restaurare şi conservare.

Figura1. Harta bisericilor de lemn din Cluj investigate

În tabelul de mai jos sunt prezentate bisericile de lemn vizitate în cadrul proiectului.
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Tabel 1 Bisericile de lemn vizitate în cadrul proiectului.
Cod
19983-1

Localitate

Denumire

Cult

AGÂRBICIU (com. VIIŞOARA) Biserica de lemn "Sf. Treime" ( 179)

ortodox

19979-1

AGHIREŞU (com. AGHIREŞU)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 157, Aghireşu-Sat)

ortodox

19982-1

AGHIREŞU-FABRICI (com.
AGHIREŞU)

Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" ( 287, Aghireşu-Fabrici)

ortodox

19989-1

APAHIDA (com. APAHIDA)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" (str. Crişan 14)

ortodox

19990-1

ĂŞCHILEU MARE (com.

Biserica de lemn "Sf. Îngeri" ( 176)

ortodox
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AŞCHILEU)

19991-1

ĂŞCHILEU MIC (com.
AŞCHILEU)

Biserica de lemn "Sf. Îngeri" ( 41)

ortodox

19992-1

BĂDENI (com.
MOLDOVENEŞTI)

Biserica de lemn "Sf. Nicolae" ( 75)

ortodox

20001-1

BERINDU (com. SÂNPAUL)

Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" din Deal ( 154, Berindu Deal)

ortodox
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20002-1

BICA (com. MĂNĂSTIRENI)

Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" ( 46)

ortodox

20011-1

BUCEA (com. CIUCEA)

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" (în cimitir)

ortodox

20026-1

CHESĂU (com. MOCIU)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 106)

ortodox

20035-1

CIUCEA (com. CIUCEA)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 5)

ortodox

20043-1

COJOCNA (com. COJOCNA)

Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" (str. Bisericii Ortodoxe, în cimitir)

ortodox

20053-1

CRIŞENI (com. MOCIU)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 132)

ortodox
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20068-1

DÂNCU (com. AGHIREŞU)

20069-1

DÂNGĂU MARE (com. CĂPUŞU
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" ( 113)
MARE)

ortodox

20070-1

DÂNGĂU MIC (com. CĂPUŞU
MARE)

Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" ( 84)

ortodox

20140-1

GÂRBĂU (com. GÂRBĂU)

Biserica de lemn "Sf.Arhangheli" ( 173)

ortodox

Biserica de lemn "Învierea Domnului" ( 127)

ortodox
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20142-1

GÂRBĂU DEJULUI (com.
CĂŞEIU)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 155)

ortodox

20156-1

LEURDA (com. CĂŞEIU)

Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" ( 24)

ortodox

20185-1

MUNCEL (com. CÂŢCĂU)

Biserica de lemn "Sf. Nicolae" şi "ÎnăŢarea Sfintei Cruci" ( 93)

ortodox

20187-1

NADĂŞU (com. IZVORU
CRIŞULUI)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 13)

ortodox
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20191-2

NICULA (com. FIZEŞU
GHERLII)

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" ( 257)

ortodox

20193-1

NIMA (com. MINTIU GHERLII)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 206)

ortodox

20197-1

OCOLIŞEL (com. IARA)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 85)

ortodox
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20217-1

SĂLIŞCA (com. CÂŢCĂU)

20219-1

SĂLIŞTEA NOUĂ (com. BACIU) Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" ( 52 - A)

ortodox

20220-1

SĂLIŞTEA VECHE (com.
CHINTENI)

Biserică de lemn (extravilan, în cimitir)

ortodox

20232-1

SÂNPAUL (com. SÂNPAUL)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 138)

ortodox

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli", din deal ( 171)

ortodox
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20245-1

ŞARDU (com. SÂNPAUL)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 173)

ortodox

20234-1

SOMEŞU RECE (com. GILĂU)

Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" ( 71)

ortodox

20237-1

STOLNA (com. SĂVĂDISLA)

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva","Sf. Nicolae" ( 47)

ortodox

20244-1

SURDUC (com. IARA)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 35)

ortodox

20248-1

TĂUŢI (com. FLOREŞTI)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 47)

ortodox
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20249-1

TICU (com. AGHIREŞU)

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 91)

ortodox

20250-1

TICU-COLONIE (com.
AGHIREŞU)

Biserica de lemn "Sf. Varvara" ( 78)

ortodox

20280-1

VECHEA (com. CHINTENI)

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"

ortodox

19995-1

BELIS

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"

ortodox
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20036-1

CIULENI

Biserica "Sf. Arhangheli"

ortodox

Concluzii
Au fost stabilite criteriile de evaluare a uşilor impărăteşti dupa care se va face selecţia
acestora în vederea conservării, restaurării fizice şi digitale. De asemenea, s-au inventariat şi
fotografiat bisericile de lemn din sec XV-XIX aflate in judeţul Cluj. Dupa inventarierea
bisericilor de lemn din sec XV-XIX aflate în judeţul Sălaj se va trece la etapa de selectare a
uşilor impărăteşti care vor fi conservate şi restaurate.
DISEMINARE REZULTATE Au fost prezentate doua comunicari intitulate “Usi
imparatesti de la bisericile de lemn din judetul Cluj” autori C. Marutoiu, R. Moraru, D.
Toader, I. Bratu, C. Neamtu şi ”Investigari fizico-chimice a unor icoane pe lemn din
patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” autori C. Marutoiu, D. Toader, I. Bratu, L.
Trosan, O. Nemes, V.C. Marutoiu şi la SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ DEDICATĂ
ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI „UNITATE, CONTINUITATE ŞI INDEPENDENŢĂ ÎN
ISTORIA POPORULUI ROMÂN”, 20 – 21 noiembrie 2014 Muzeul Naţional al Unirii Alba
Iulia;
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