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Cuvânt înainte

Bătrâna biserică din Buteasa emană multă tristețe în jur.

În urmă cu 10 ani au început să apară primele semne de degradare care au avansat cu
perseverență și fără nici o opreliște. Lucrările de construire a bisericii de zid din Buteasa, în
perioada 20102014 a acaparat toată forța financiară a butenilor. În acest răstimp vechea
biserică de lemn sa degradat progresiv până în 15 ianuarie 2019 când acoperișul sa
prăbușit, ca o stranie coincidență chiar în Ziua Culturii Naționale.

Este adevărat că sătenii au contribuit la realizarea unui proiect de restaurare a vechii
bisericii, ce a fost finalizat în anul 2010. Din păcate acest proiect a rămas fără finanțarea
lucrărilor de execuție – situație care a provocat indignarea comunității locale și a avut ca
urmare neglijarea vechii biserici în favoarea celei noi. Sau găsit în schimb resurse
financiare pentru construirea bisericii de zid, care a fost finalizată în nici 4 ani.

Acum, satul Buteasa își pierde biserica veche și prin ea un fragment important din trecutul
său.

Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Buteasa nu este doar ”o biserică amărâtă,
lipită cu lut”. Este un martor istoric documentar pentru Țara Chioarului și singura biserică
din lemn ”în căței” din această zonă. Dimensiunile sale generoase reflectă o comunitate
locală numeroasă și puternică la data construirii bisericii, ce a îmbogățit interiorul naosului
cu o pictură rafinată din care sau păstrat doar câteva fragmente rupte și degradate.
Materialul lemnos reciclat, plin de tăieturi și chertări, folosit pentru construirea absidei
altarului, nu este semn al sărăciei ci dimpotrivă: arată respectul profund pe care
comunitatea locală îl avea față de o veche biserică de unde acest material a fost preluat.

Situația dramatică în care se află biserica a coagulat un mic grup de inițiativă pentru
salvarea ei. În cadrul programului de salvare, Asociația R.O.S.T. a inițiat și finanțat
cercetarea dendrocronologică a acestui monument istoric, pentru a completa informațiile
disparate privitoare la istoricul său, atâta timp cât materialul lemnos din care a fost
construită biserica este încă în stare bună. Laboratorul de cercetare dendrocronologică
DENDROLAB ANNO DOMINI sa achitat de această sarcină și rezultatele cercetării sunt
prezentate în această broșură.

Cercetarea dendrocronologică este o știință apărută recent1. Aplicațiile sale în domeniul
înțelegerii monumentelor istorice și a istoriei lor este neprețuită: întro succesiune de date
istorice extrase din documente, cele mai multe incerte, datarea dendrocronologică fixează

1 Primul laborator de cercetare dendrocronologică a apărut în America, în 1938. Până la apariția echipei DENDROLAB,
cercetările dendrocronologice ale monumentelor istorice din lemn din România au fost făcute cu ajutorul unor laboratoare de
cercetare din străinătate. Primele cercetări dendrocronologice în Țara Maramureșului au fost făcute de Alexandru Babos si Olafur
Eggertsson în anul 2002.
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repere ferme referitoare la anul în care au fost doborâți arborii din care sau executat
elementele de lemn din structura unei construcții istorice. Pornind de la aceste date fixe,
informațiile documentare se reașează firesc. În cazul Bisericii din Buteasa, datarea
dendrocronologică fixează anul 1884 ca an al construirii. Însă prezența fragmentelor
constructive în absida altarului, în șarpantă și în corpul bisericii, datate la 1702 și 1802,
deschid front de lucru pentru cercetări ulterioare pentru a clarifica proveniența lor.

Odată cu prezentarea rezultatelor cercetării dendrocronologice și a descrierii arhitecturii
bisericii, în broșura de față este reconstituit și istoricul său prin coroborarea noilor informații
cu setul de date găsite în documente și cu analiza vizuală a monumentului de arhitectură.
Istoricul este prezentat ca ”povestea bisericii pe înțelesul tuturor”, întro formă atractivă,
conceput astfel încât să fie accesibil oricărui cititor. Aparatul critic ce justifică toate
informațiile istorice prin trimiteri la documentele consultate nu încarcă povestea bisericii ci
este atașat capitolului următor, al istoricului în date cronologice.

Ultimul capitol descrie cei câțiva pași făcuți de micul grup de inițiativă pentru salvarea
bisericii din Buteasa și privește cu optimism spre viitor. Pe lângă prezentarea vechii biserici
de lemn în toată complexitatea sa, cu toate aspectele sale istorice, sociale, artistice,
arhitecturale, integrate în evoluția comunității satului Buteasa în decursul ultimelor patru
secole, scopul tainic pe care șil propune această broșură este să aducă argumente care
să justifice acest efort de salvare și să reușească să înmoaie inimile sătenilor pentru
îngrijirea bătrânei încărcată de povești  povești adevărate despre istoria satului și implicit
cea mai mare avere pe care Buteasa încă o mai are.

Autorul broșurii este arhitecta Laura Zaharia care dedică acest material comunității locale
din satul Buteasa, pentru conștientizarea aspectelor unice ale satului Buteasa și a vechii
sale biserici, și pentru redeșteptarea mândriei de a fi butean.

Este o poveste despre multiplele fațete ale frumuseții unui monument istoric, spusă de
bătrâna biserică din Buteasa: eroi locali în luptele antiotomane, familii strămutate din Țara
Maramureșului în slujba coroanei, viata unui sat născut în umbra Cetății Chioarului, grija
sătenilor pentru biserica lor, pictorizugravi ce se lasă greu descoperiți, episcopi ce sau
preocupat de bisericile din eparhia lor, obiceiuri locale, tehnici constructive arhaice,
metamorfoza unei biserici asemenea unui organism viu care se transformă ca răspuns la
evenimentele istorice și care trăiește și în ziua de azi cu multă intensitate.
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Descrierea bisericii

Arhitectura

Biserica de lemn din Buteasa cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”2 se află în
proprietatea Parohiei Ortodoxe Buteasa și este înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice din
România în categoria ”Monumentelor de arhitectură”, în grupa valorică a ”Monumentelor
istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local”, cu codul LMI: MMIImB04532.

Analiza arhitecturală a bisericii din Buteasa este făcută pe baza observațiilor și a imaginilor
captate la fața locului în luna noiembrie a anului 2018 (fig.1), cu nici 2 luni înainte de
prăbușirea acoperișului la 15 ianuarie 2019 (fig.2). Biserica era în stadiu de ”precolaps” cu
degradări masive ale corpului bisericii și cu elemente lipsă la structura acoperișului și la
învelitoare. Tencuiala de lut lipsea pe suprafețe foarte mari ceea ce a permis observarea
structurii, altminteri ascunsă vederii.

Pornind în căutarea vechii biserici din Buteasa, din centrul satului de lângă noua biserică și
Căminul Cultural, drumul urcă pieptis până la platoul de pe care se ițește turnul de lemn, de
după o perdea de arbori. După urcușul dur, este surprinzătoare perspectiva descendentă
asupra bisericii și totodată scărița cu trepte coborâtoare spre accesul în pridvorul ei.
Situația este rar întâlnită pentru accesul către o biserică și sugerează unele dificultăți
constructive generate de panta terenului. Odinioară accesul în biserică era marcat cu o
portiță de lemn (fig.45, fig.48).

Biserica din Buteasa se înscrie în rândul bisericilor de lemn de dimensiuni mari, cu gabaritul
măsurat la exterior de 8,20m x 17,40m și cu o capacitate maximă de 300 de persoane
(socotite cu 5 persoane/mp). Atât dimensiunile cât și conformația
bisericii conduc spre datarea sa în jumătatea a doua a secolului al
XIXlea.

Aparține tipologiei bisericilor românești, cu cele 3 spații înșiruite, cu
sacralitate crescătoare (pronaos, naos și altar), cu turn amplasat
deasupra spațiului pronaosului și un mic pridvor în fața intrării de pe
latura vestică (fig.4). Văzută din lateral proporțiile corpului bisericii
par butucănoase din cauză că absida altarului este nedecroșată și
face corp comun cu naosul, pronaosul și pridvorul.

La interior spațiile sunt generoase, amplificate de transparența
separației dintre pronaos și naos redusă la 2 stâlpi de lemn
amplasați central de o parte și de alta a axului intrării, legați de cei 2
stâlpi decorativi adosați pereteților laterali printrun parapet din
care sa păstrat doar talpa de lemn. Cei 2 stâlpi decorativi (fig.3) Stâlp decorativ

din zidărie de cărămidă
2 Schematismul Diocezei grecocatolice de la Gherla notează hramul bisericii ca fiind ”Adormirea Maicii Domnului”, în anul 1877.
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Plan și secțiune.
Desenele au fost realizate pe baza desenelor din cadrul proiectului

”Restaurare și consolidare. Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Buteasa”
întocmit în anul 2011 de arh. Niels Auner prin sc MANISA CONSTRUCT srl

4
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cu profilaturi clasiciste simplificate stârnesc curiozitatea pentru că sunt realizați din zidărie
de cărămidă așezată pe parapetul din lemn și formează o structură șubredă.

Pronaosul este tăvănit drept, la o cotă destul de joasă (2,80m) acoperit cu o pânză pictată
cu steluțe pe fond albastru, luminos; naosul expandează spectaculos pe verticală cu
”cerimea” ce se rotunjește până la o înălțime de 5,30m acoperită cu pictură pe pânză
formată din scene mari, elaborat compuse în limbaj neoclasic, întrerupte de brâie florale
conturate din tușe de inspirație seccesion (fig.20); altarul este acoperit cu o boltă în formă
de sfert de sferă, pictată cu aceleași steluțe pe fond albastru, luminos.

Turnul (fig.6) este elementul arhitectural cel mai puternic și cel mai vizibil cu atât mai mult
cu cât cota intrării în biserică este coborâtă față de cota drumului cu mai bine de jumătate
de metru. Conform specificului bisericilor de lemn de tipologie românească, turnul se înalță
curajos deasupra spațiului pronaosului, vădind abilitățile constructive ale meșterilor. Galeria
clopotelor este formată din două travei pe fiecare latură, indicând că a fost conceput să
adăpostească două clopote3 iar fleșa țâșnește ascuțită spre cer după același specific al
bisericilor românești.

Imagine interioară din naosul bisericii, cu o perspectivă descendentă din cafas spre iconostas.
Se văd cele 3 registre ale icoanelor, ușile împărătești și diaconești și fragmente de pictură desprinse de pe cerimea

naosului. În fundal se vede bolta altarului decorată cu reprezentarea cerului înstelat și ”Ochiul lui Dumnezeu”.
Imagine din arhiva Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, 2008

3 Alexandru Baboș. ”Mărturii istorice adunate în biserica de lemn din Oncești cu rezonanțe în arhitectura, arta și limba Țării
Maramureșului”, pe pagina ACADEMIA EDU:
https://www.academia.edu/41512327/M%C4%83rturii_istorice_adunate_%C3%AEn_biserica_de_lemn_din_Once%C8%99ti_cu_r
ezonan%C8%9Be_%C3%AEn_arhitectura_arta_%C8%99i_limba_%C8%9A%C4%83rii_Maramure%C8%99ului,
accesată în ianuarie 2020

5
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Turnul bisericii din Buteasa văzut de la intrarea în incintă6
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Sistemul constructiv

Pereții naosului și pronaosului sunt realizați ”în căței”, din bârne scurte din lemn rotund,
fixate în ulucele stâlpilor (potici, șoși sau căței). Bârnele sunt prelucrate uniform, cele cu
diametre mai mari fiind aplatizate la fața interioară. Toare au capetele subțiate pentru a
servi drept lambă pentru ulucele șoșilor, și au suprafețe exterioare și interioare ciupite din
topor pentru ca tencuiala din lut să adere mai bine (fig.11). Acest sistem constructiv este
cunoscut ca fiind folosit preponderent în zone de câmpie unde materialul lemnos nu este
ușor de procurat. De asemenea este cunoscut ca un sistem constructiv care permite
ridicarea unei construcții întrun timp scurt4 și fără tehnici constructive ce să necesite
abilități speciale. Este un sistem constructiv uzual pentru arhitectura laică și nu se mai
cunoaște nici o altă biserică ridicată în acest sistem constructiv în Țara Chioarului. Este mai
puțin clar de ce în câteva poziții izolate apar chertări ce sugerează refolosirea lemnelor
dintro construcție domestică realizată din bârne rotunde încheiate la colțuri cu îmbinări
petrecute.

Deoarece sistemul constructiv ”în căței” nu are stabilitate în plan vertical din cauza
segmentării în registre verticale generate de lungimea scurtă a bârnelor din lemn, structura
pereților are nevoie de o rigidizare în plan orizontal, la partea superioară. De obicei
planșeele joacă acest rol, dar în cazul naosului unde ”cerimea” pornește de pe pereții
laterali și se înalță spre cer cât mai mult posibil, încercând să atingă o înălțime egală cu
lățimea naosului, meșterii trebuie să găsească altă metodă de rigidizare: un inel perimetral
dublu care stă în cumpănă pe pereții bisericii, susținând la interior bolta și la exterior
șarpanta (fig.4). Sistemul este similar și pentru absida altarului.

Sistemul constructiv ”în căței” al bisericii din Buteasa  unic pentru Țara Chioarului

4 Alexandru Baboș. ”Biserici de lemn în căței” pe pagina WIKIPEDIA:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserici_de_lemn_%C3%AEn_c%C4%83%C8%9Bei,
accesată în ianuarie 2020

7
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Latura sudică a absidei altarului, unde se văd elementele de lemn refolosite de la o altă biserică
(cel mai probabil de la biserica anterioară de pe acest amplasament)

Detaliu: chertări și semne de mutare Detaliu: element profilat, urme de pictură

9
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Rămân nelămurite o serie de întrebări referitoare la folosirea sistemului constructiv ”în
căței” pentru biserica din Buteasa. Se află întro zonă despre care se știe că la începutul
secolului al XVIIIlea era bogată în păduri seculare și pentru care nu ar fi trebuit să fie o
problemă ridicarea unei biserici în sistemul constructiv tradițional pentru bisericile de
tipologie românească, din bârne încheiate la colțuri cu îmbinări neferecate. De ce au optat
butenii pentru acest sistem constructiv facil? Defrișările pădurilor din zonă au epuizat
materialul lemnos cu secțiuni mari? A avut loc un incident dramatic ce a distrus vechea
biserică din Buteasa și era urgentă ridicrea uneia noi? Să fi fost o finanțare neașteptată din
partea episcopului Ioan Vancea de Buteasa? Întrebările rămân deschise pentru cercetări
viitoare.

Materialul lemnos folosit pentru construirea naosului, pronaosului turnului și al acoperișului
de peste aceste părți structurale, a fost datat dendrocronologic la 18821884.

Absida altarului este realizată cu material preluat de la o altă construcție (fig.8), după cum
arată vechile chertări și semnele de asamblare (fig.9). Câteva bârne poartă urme de pictură
(fig.11) iar altele au o profilatură asemenea elementelor decorative folosite la streașină sau
la grindaprăznicar a iconostasului (fig.10), ceea ce conduce la ideea preluării lor de la o

altă biserică.
De ce a fost folosit material lemnos reciclat tocmai în absida altarului? Sau terminat
resursele financiare ale comunității locale tocmai atunci când au ajuns la ridicarea spațiului
sfânt al lăcașului de cult? Au fot nevoiți credincioșii să folosească elemente preluate de la o
altă construcție pentru că nu au mai avut material lemnos pentru ridicarea absidei altarului?
Greu de crezut, știind că începând cu perioada ce a urmat demantelării Cetății Chioar satul
Buteasa sa mutat din ”Pustă” în ”Poiană la Alunaș” adică pe actualul amplasament, și șia

Urme de pictură pe un element de lemn din peretele interior al absidei altarului

11
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Tencuiala de lut în pronaos, armată cu ”butoni” de piatră spartă

Tencuiala de lut în absida altarului, armată cu fibre vegetale

13
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făcut loc în pădurea seculară prin defrișări masive, devenind un furnizor serios de material
lemnos pentru satele din jur, cel puțin până la începutul secolului al XIXlea. De asemenea,
dimensiunile generoase ale bisericii sugerează o comunitate locală puternică, dornică să
își afirme statutul social construind o biserică reprezentativă.

O posibilă explicație pentru modul în care butenii au construit absida altarului poate să vină
din analiza volumetriei și planului bisericii, a tencuielii interioare și a problemelor structurale
apărute în timp:
a) văzută din lateral biserica din Buteasa are o aparență masivă din cauza absidei altarului
care este construită în prelungirea pereților laterali, fără decroșurile obișnuite la bisericile
de tipologie românească (fig.1). În schimb planul ne prezintă 2 segmente de perete masiv
în prelungirea iconostasului, ca și cum ar fi servit cândva ca pereți exteriori ai decroșului
absidei altarului (fig.15).
b) straturile de tencuială sunt diferite la absida altarului față de corpul bisericii: în naos și
pronaos stratul gros de tencuială este armat la suprafață cu pietre relativ plate, cu muchii
vii, cu dimensiuni variind în jurul a 5cm, ce formează o rețea la cca. 4050cm unele de
altele, cu o valoare estetică deloc de neglijat (fig.12). Tencuiala din absida altarului este
una obișnuită: materialul fibros ce armează lutul este înglobat mai puțin îngrijit iar urmele
degetelor care au întinso pe pereții din lemn au rămas vizibile (fig.13). Este evident că la
tencuirea bisericii au lucrat 2 echipe diferite: una a lucrat în naos și pronaos, iar cealaltă în
absida altarului, probabil în perioade
de timp diferite.
c) problemele structurale în zona de
contact dintre naos și absida altarului
sunt: fisuri în soclu și dislocări de
piatră, fisuri verticale în pereți,
consolidări (ferecături) cu piese
metalice (fig.14), ca și cum cele 2 părți
ale construcției ar fi fost executate în
perioade diferite.

Toate acestea sugerează construirea
altarului întro etapă ulterioară, cu
material lemnos provenit de la o altă
biserică. Vom vedea în capitolul
”Povestea bisericii” felul în care
această ipoteză se potrivește cu
legenda ce se păstrează în sat cu
privire la construirea bisericii din
material lemnos provenit de la biserica
din Prislop.

Probleme structurale în zona de îmbinare dintre naos și
absida altarului, pe fațada nordică: fisuri la pereți, dizlocări
de piatră la soclu, ferecături între absida altarului și naos

14
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Învelitoarea din șindrilă horjită

Planul bisericii din Buteasa pe care este marcat cu linie roșie, întreruptă, forma posibilă a vechiului altar decroșat.
Cele două suprafețe circulare sugerează modul în care meșterii bisericii au urmat principiile geometrice ale

Ierusalimului ceresc: „lungimea și lărgimea și înălțimea ei sunt deopotrivă”

15
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Materialul lemnos folosit pentru construirea absidei altarului a fost datat dendrocronologic
în iarna anilor 18011802.

Șarpanta formează un singur volum ce se mulează pe planimetria bisericii și este realizată
în sistemul clasic al bisericilor de tipologie românească, cu eficiență maximă în ceea ce
privește secțiunile materialului lemnos raportate la volumul obținut. Căpriorii sunt svelți,
așezați la partea inferioară pe inelul exterior al cununii ce leagă peteții bisericii, și sunt
legați între ei cu o traversă fixată în poziție mediană tangentă bolții, și o moază (sau ”tingă”)
la partea superioară. Bare de agățare consolidează întreg sistemul structural al
acoperișului cu cel al bolții. Rețeaua deasă a șipcilor de montaj pentru șindrilă asigură
nedeformabilitatea sistemului constructiv spațial al acoperișului (fig.17).

Învelitoarea este realizată din șindrilă horjită (fig.16), îngustă de 6cm, groasă de 1,5xm și
lungă de 5060cm.

Sunt de remarcat câțiva căpriori montați în zona turnului, pe care se văd urme de pictură.
Au fost obținuți din despicarea unor bârne groase, provenite cel mai probabil din butea sau
bolta naosului unei biserici mai vechi. Unul dintre acești căpriori a fost datat
dendrocronologic în jur de 1702 sau câțiva ani după (fig.18).

Turnul are structura tipică bisericilor românești, o structură ușoară formată din patru stâlpi
bine contravântuiți prin diagonale lungi, ancorat în grinzile transversale de peste spațiul
pronaosului.

Șarpanta bisericii din Buteasa, cu două luni înainte de prăbușirea acoperișului.
Se văd fermele formate din căpriori, traverse și moaze, legate cu șipcile dese ale învelitorii de șindrilă. Barele de

agățare susțin structura bolții ușoare realizată din scândură fizată pe romanate din lemn.

17
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Căpriorul pictat din structura șarpaneti bisericii din Buteasa, datat dendrocronologic la ~1702
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Semne de asamblare cioplite de meșteri ca ghidaj pentru montarea structurii turnului pe poziția sa, tipică
bisericilor românești, deasupra spațiului pronaosului

19

Se disting semne de asamblare, încrustate la capetele elementelor de lemn de către
meșterii care au fasonat turnul la sol, după care lau remontat deasupra pronaosului
ghidânduse după aceste semne de asamblare (fig.19). De menționat că aceste semne
sunt diferite de cele lăsate de meșterii care au mutat biserica din Prislop, în prima parte a
secolului al XIXlea.
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Pictură pe pânză pe bolta naosului.
Imaginea a fost făcută de Mircea Rareș Țetcu în 2009.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RO_MM_Buteasa_wooden_church_6.jpg

Fragment de pictură scos de sub dărâmături de Tinerii din Buteasa, la claca din 2 martie 2019
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Pictura

Interiorul bisericii a fost decorat cu o pictura pe pânză din care au mai rămas câteva
fragmente degradate (fig.20, 21). Este o pictură elaborată, cu scene de dimensiuni mari,
pline de culoare și dinamism. Un brâu floral intercalat între scenele biblice face deliciul
ansamblului, prin colorit și prin micile infuzii secession în modul de tratare a desenului
(fig.23).

Detaliile picturii și compoziția ansamblului pictat sugerează datarea picturii la finele
secolului al XIXlea sau începutul secolului al XXlea. Nu se cunoaște autorul picturii, dar
cercetarea fragmentelor rămase și a documentelor de arhivă ale Scolii băimărene de
pictură ar putea aduce lumină în acest domeniu.

Cercetătorul local dr. Andrei Gheorghe Latiș notează, în monografia sa ”Centre locuite,
orașe și sate din regiunea Maramureș”  capitolul ”Țăra Chioarului”, numele pictorului
bisericii: Korpaty J. Până în prezent nu au fost găsite documente care să certifice această
informație. Este posibilă o confuzie între autorii picturilor din bisericile din Buteasa și din
Codrul Butesii.

Iconostasul este realizat dintro structură simplă, aerată, cu 3 registre orizontale marcate cu
scânduri late, profilate pe margini și colorate în albastru (fig.5). La data vizitei la biserica din
Buteasa la finele anului 2018 icoanele iconostasului lipseau, doar ușile împărătești și
diaconești erau încă în biserică. La acțiunea de curățare a molozului rezultat în urma
prăbușirii acoperișului, ușile împărătești și diaconești au fost mutate de Tinerii din Buteasa
întro încăpere goală din casa familiei Ioanei Ramona Nechita.

Arhiva fotografică a Muzeului Județean
de Istorie păstrează imagini ale bisericii
din anii 2002 și 2008. Acolo se poate
vedea iconostasul încărcat cu icoane de
factură neoclasică similară cu pictura
bolții naosului: registrul împărătesc cu
cele 4 icoane, registrul apostolilor cu 12
icoane cu ”Cina cea de taină” în poziție
centrală, registrul prorocilor cu 8 icoane
și ”Isus în drum spre Golgota” în poziție
centrală. Icoanele sunt toate mobile și
nu acoperă în întregime suprafața
iconostasului în registrele superioare
(fig.5). Pe lângă iconostas, parapetul
cafasului este și el îmbogățit cu 4
icoane (fig.22). Icoane pe cafas.

Imagine din 2002 păstrată în Arhiva Muzelui Județean de
Istorie și Arheologie Maramureș
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Brâul floral  fragment de pictură scos de sub dărâmături de Tinerii din Buteasa, la claca din 2 martie 2019
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Iată cum descrie Grigore Man5 iconostasul bisericii din Buteasa:

”Iconostasul este organizat pe 2 registre, grupate în jurul axei simbolice,
cu icoane aplicate ulterior întro desfășurare epică aleatorie.

Icoanele împărătești sunt, indiscutabil, deosebite prin monumentalitatea ramelor
cu frunze de stejar, mărginite de o torsadă discretă, dr și prin imensiunile impunătoare și
predominantele coloristice, purtătoare de mesaje, sum se poate vedea la icoana cu Sf.

Nicolae, redat ținând în mâna stângă un steag tricolor.
În acelaș ton decorativ, elegant, se înscriu și ușile împărătești, având ca element repetitiv

motivul crucii arhaice cu Bunavestire, înscrisă în patrulatere, cu partea de sus
în unghi ascuțit. Ușile diaconești prezintă chipul a doi îngeri, unul cântând din tamburină,

iar altul din trompetă, în același context simbolic sacru.”

O mare parte din aceste icoane se află în podul bisericii de zid din Buteasa. Alături de ele
se află vechile candelabre și o colecție mică de carte veche6.

5 Grigore Man. Biserici de lemn din Maramureș, Editura Proema, Baia Mare, 2005, pg.86
6 Informații primite de la Marius Mureșan părintele paroh al bisericii din Buteasa și de la ioana Ramona Nechita fiică a satului

Ușile iconostasului  scoase de sub dărâmături de Tinerii din Buteasa, la claca din 2 martie 2019
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Icoana "Fecioara Maria cu Pruncul" pictată de Petre Diacul din Preluca, datată în 1785.
Icoana se află la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

În anul 1978 a fost transferată de la Muzeul Județean de Artă și Etnografie Baia Mare
unde apărea cu numărul de inventar O.253, cu proveniență din Buteasa
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Icoana "Fecioara Maria cu Pruncul" pictată de Petre Diacul din Preluca, nedatată.
Icoana se află la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

În anul 1978 a fost transferată de la Muzeul Județean de Artă și Etnografie Baia Mare
unde apărea cu numărul de inventar O.254, cu proveniență din Buteasa.

Icoana a fost restaurată recent
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7 Marius Porumb. Dicționar de pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIIIXVIII, Editura Academiei Române, București,
1998, pg.287
8 Informația a fost furnizată de dna Jeaneta Ciocan, specialist al Secției de Etnografie din Muzeul Județean de Etnografie și Artă
Populara Baia Mare
9 Marius Porumb. ”Pictori maramureșeni din secolele XVIIXVIII în colecțiile Muzeului de Artă din Baia Mare” în Ars Transilvaniae,
Editura Academiei Române, Institutul de Arheologie și Istoria Artei ClujNapoca, 1996, volum VI, pp.5255
10 ibidem, pg.53

Icoană ce are proporții identice cu cele
ale icoanei ”Fecioara Maria cu Pruncul”

datată în 1785.
Icoana se află la Muzeul Judeţean de

Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

Icoanele vechi

Biserica din Buteasa a avut și icoane mai vechi: istoricul de artă Marius Porumb
semnalează prezența la Buteasa a zugravului Petre Diaca din Preluca, între anii 1770 și
17807.

Muzeul de Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare” deține două icoane pictate de
Petre Diacul din Preluca, provenite de la Biserica din Buteasa. Acestea apar în Procesul
verbal nr. 254 din 14 ianuarie 1978 prin care au fost predate de Muzeul Județean de
Etnografie și Artă Populară Baia Mare, cu numerele de inventar O.253 și O.2548. Ambele
icoane au fost identificate ca find ”Maica Domnului cu Pruncul în brațe”, una datată de
Marius Porumb în 1785 (fig.25) și cealaltă nedatată (fig.26). Este greu de crezut că a fost
solicitată pictarea a 2 icoane cu aceeași temă, aceluiași pictorzugrav, pentru aceeași
biserică. Este posibil să fi avut loc o confuzie în documente, și o altă icoană din colecția
Muzeului de Artă din Baia Mare să fi făcut parte din iconostasul de la Buteasa: ”Nașterea
Domnului” similară cu ”Maica Domnului cu Pruncul” datată în 1785 cu aceeași proporție
alungită pe verticală, cu dimensiuni similare (73,5x46,5cm) și profilul identic al ramei
(fig.27). Aceasta din urmă este semnată ”Petre Diaca” și este datată ”1783 decembrie 25”.

Petre Diacul din Preluca a fost, după cum sugerează
numele său, diac în satul Preluca. Un diac ce șia
depășit condiția, fiind copist de manuscrise și având o
bogată activitate ca pictorzugrav, întro perioadă de
patru decenii, în jumătatea a doua a secolului al XVIII
lea. Se știe că a pictat bisericile din Glod (Sălaj,
strămutată în Răzoare, 1759) și Drăghia (1797) și că a
pictat icoane pentru bisericile din Sălnița (1768, 1770),
Coroieni (1779, 1785, 1792) și Buteasa (17701780)9.
În icoane, stilul său este ușor recogniscibil:
”aurul sau argintul cu incizii înfățișând volute și vrejuri
vegetale constituie, de obicei, fondul pe care se
proiectează silueta personajului pictat. Fețele, fără a fi
tratate cu lumini și umbre, au un relief plat, iar ochii cu
oprivire fixă, ușor hieratică. Veșmintele au falduri tratate
cu o tușă largă, încercând redarea unor volume.
Cromatica vie folosește o coloristică relativ bogată”10.27
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Valorile de patrimoniu ale Bisericii din Buteasa

Iată că doar din descrierea arhitecturală a bisericii din Buteasa se desprind câteva trăsături
remarcabile, unice pentru zona etnografică a Țării Chioarului și neprețuite pentru sat:

 biserica din Buteasa este singura biserică din Țara Chioarului construită în sistemul
constructiv ”în căței”;

 tencuiala din lut armată cu butoni din piatră spartă cu care au fost acoperiți pereții de
lemn ai naosului și pronaosului este o ilustrare bună a tehnicilor constructive din vechime,
când meșterii care stăpâneau perfect tehnicile de lucru, urmăreau estetica muncii lor chiar
dacă aceasta nu era destinată să rămână vederii;

 absida altarului este construită din material lemnos preluat de la o altă biserică (posibil de
la biserica din Prislo) și este o mărturie a uzanței de a ”recicla” materialul lemnos, pe de o
parte ca măsură economică ce scurta timpul de prelucrare și fasonare a lemnului brut, și
pe de altă parte ca semn de pioșenie pentru un lăcaș de cult ieșit din uz ;

 în concordanță cu dimensiunile mari ale acestei biserici construite la finele secolului al
XIXlea, pictura interioară pe pânză reflectă dorința comunității locale de a aduce biserica
sa în rândul construcțiilor ecleziastice moderne pentru acea vreme, angajând un pictor
talentat pentru a decora ”cerimea” și iconostasul cu o pictură de bună calitate;

 aceeași dorință de a onora biserica satului cu lucrări valoroase o regăsim și în jumătatea
a doua a secolului al XVIIIlea când butenii au dorit să aibă pentru iconostas, icoane
pictate de unul dintre cei mai importanți pictorizugravi din zonă: Petre Diacul din Preluca.
Două icoane provenite de la biserica din Buteasa, pictate de acest maestru local, se află în
arhiva Muzeului de Artă din Baia Mare.
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Tabel cu datarea individuală a probelor,
extras din

”Raportul de analiză dendrocronologică  BUTEASA”
întocmit de DENDROLAB ANNO DOMINI
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Rezultatele cercetării dendrocronologice

Cercetarea dendrocronologică a materialului
lemnos din care este construită Biserica din
Buteasa a fost făcută în anul 2019 de echipa
DENDROLAB ANNO DOMINI formată din
arheologii Boglárka Tóth și István Botár
secondați de colaboratorul lor constant Denis
Walgraffe.

În luna septembrie echipa sa deplasat la
Buteasa unde a prelevat probe din toate părțile
constructive ale bisericii. Studiul propriuzis a
fost elaborat în laboratorul de cercetare
dendrocronologică DENDROLAB ANNO
DOMINI din MiercureaCiuc, iar concluziile
cercetării împreună cu tabelul care prezintă
datarea individuală a probelor prelevate sunt
prezentate aici.

Cercetarea dendrocronologică a fost inițiată și
finanțată de Asociația R.O.S.T.

Iată concluzia ”Raportului de analiză
dendrocronologică  BUTEASA”:

”În urma cercetării dendrocronologice a
bisericii de lemn din Buteasa putem afirma
următoarele: data construcției bisericii este
dată de elementele naosului, pronaosului,
turnului, pridvorului vestic și a celor din șarpantă. Datarea acestora este uniformă, copacii
folosiți au fost tăiați în iarna anilor 1882/1883, vara anului 1883 și iarna anilor 1883/1884. Pe
baza acestor date biserica a fost construită în 1884 (sau în maxim 2 ani după aceasta).
Însă pentru construcția bisericii, în altar sau folosit și elemente care provin din stejar
doborâți în iarna anilor 1801/1802. Având în vedere faptul că datările acestor elemente
secundare sunt uniforme, ele provin dintro clădire anterioară, pe baza elementului profilat –
presupus cornișă – poate chiar dintro biserică anterioară.
Căpriorul vestic datat aparține unei alte construcții, credem sacre/biserici, datarea ei fiind
mai timpurie în jur de 1702 sau câțiva ani după.”

Echipa DENDROLAB la lucru:
Boglarka Toth și Istvan Botar extrag probe din grinda

pridvorului bisericii de lemn din Buteasa

2329
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Amplasarea satului Buteasa ”în Pustă”, relația cu Cetatea Chioarului și cu actuala poziție ”în Poiană la Alunaș”

Blazoane ale nobililor de Buteasa,
redate de Valer Hossu în ”Nobilimea Chioarului”,

editată de Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”,
Baia Mare, 2003.

Vancea de Buteasa înnobilat în 1638 împreună
cu cei 9 fii ai săi este strămoșul episcopului Ioan

Vancea de Buteasa (18201892)
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Povestea satului Buteasa și a bisericii sale pe înțelesul tuturor

Istoria cunoscută a satului începe în secolul al XVlea, pe când era amplasat la nici 3km de
Cetatea Chioarului – aflată la vremea aceea în plin proces de dezvoltare ca fortăreață de
importanță strategică pentru Regatul Maghiar.

Satul Buteasa sa format la bifurcația drumului care pornea din Cetate și ducea fie spre
nord către Baia Mare și apoi spre Regatul Maghiar, fie spre sud către Reteag, Cetatea
Ciceului și apoi spre centrul Transilvaniei sau Moldova (fig.30). Azi, locul este pustiu, după
cum sugerează și denumirea sa ”în Pustă”. Așezarea sa dezvoltat prin stabilirea cât mai
aproape de cetate a familiilor celor care îndeplineau acolo diverse servicii domestice sau
asigurau straja și corpul militar. Fiind subordonat direct Cetății Chioarului pentru că asigura
aceste servicii, satul Buteasa era scutit de dări. În decursul secolelor XVI și XVII sunt
consemnate în Buteasa o serie de înnobilări a celor care sau evidențiat în acțiunile armate
ale regalității. Majoritatea blazoanele nobililor (fig.3133) prezintă un bărbat în costum
militar, cu arma în mână, pedestru sau ecvestru, în poziție demonstrativă sau de luptă.
Sunt evidente principalele virtuți care au dus la înnobilarea lor.

Aflat atât de aproape de Cetatea Chioarului, satul Buteasa a avut istoria intricată cu cea a
cetății, nu doar pe timp de pace ci și în perioadele grele de lupte sub zidurile cetății.
Urbariul întocmit pe domeniul Chioar consemnează satul Buteasa pustiit de turcii din tabăra
militară stabilită lângă sat în timpul asediului cetății în 1565.

Înțelegem că satul a renăscut din cenușă în ultimele decade ale secolului al XVIlea.
În secolul al XVIIlea a urmat o perioadă de prosperitate care a culminat cu valul de
înnobilări în perioada 16631689. La finalul acestei perioade, în anul 1680 a fost construită
o biserică în Buteasa, cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” după cum apare menționat în
Șematismul din 1900.

Anul 1718 și demantelarea Cetății Chioarului aduce schimbări dramatice în viața satului
Buteasa. După o perioadă de 300 de ani în care conexiunile satului erau preponderent
orientate către cetate, iată că domeniul de activitate al sătenilor a dispărut întrun timp
extrem de scurt și întrun mod dramatic, sub ghiulele de tun, în timpul Răscoalei lui
Rákoczi. Rămas fără obiectul activităților zilnice, dar foarte expus pe culmea dealului Costii,
în ”Pustă”, și fără protecția cetății, satul roiește întro zonă protejată din punct de vedere
geografic, aflată în preajma unui izvor și bine împădurită – soluție ideală pentru oferta
bogată de materie primă pentru construirea de noi case din lemn.
Memoria colectivă păstrează frânturi din perioada mutării satului. Iată ce spune Ioan Micle
din Buteasa, intervievat de Ioana Nechita în anul 201911, referitor la motivul mutării satului:
„O vinit deacolo și acolo o bântuit barbarii, viné barbarii: hunii, goții, ceștiu câte, șiapi viné
așe de pustié și lua tăt ce era, viné călări așe cu duiumu. Șapi aprindé satile și ducé șapi
oaminii o fujit și so ascuns paici pân pădure și șio făcut (case).”

11 Ioana Ramona Nechita. ”Aspecte privind istoria și etnografia satului Buteasa” în Vatra Chioreană, nr.13, anul XIV, 2019, pp.114115
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Prima ridicare topografică militară realizată între 17691773 prezintă satul Buteasa cu 27 gospodării, fără biserică

34

Biserică fără turn, în Jibou, 1930.
Imaginea a fost publicată de curând de Bogdan Ilieș în ”Biserici și comunități din Slaj. Construcții de edificii de cult

(18481895)”, preluată din colecția Ion Ivănescu și Margareta Muntean,
http://piszkulyka.blogspot.com/2015/11/primabisericaromaneascasibiserica.html
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Același localnic ne oferă imaginea noului amplasament al satului Buteasa ”în Poiană la
Alunaș” (denumit și ”la Samoilești”) : „Aici o fo’ pădure păstă tăt [...] o tăt tăiet oaminii
pădure, și de acolé o apărut satu’ Buteasa încâtui.”

Astfel, după 150 de ani de înnoirea satului ce a urmat pustiirilor turcești din a doua
jumătate a secolului al XVIlea, satul Buteasa renaște pentru a doua oară, pe teren virgin
de data asta, pe actualul său amplasament, ”în Poiană la Alunaș”, în primele decade ale
secolului al XVIIIlea.

Perioada 17021751 este neclară. Avem câteva informații, insuficient legate între ele,
probabil din cauza unor erori sau aproximări care ar fi putut să apară în documentele
disponibile:
 1751 anul datării bisericii consemnate de preotul paroh Pintilie Dumitru în 1972 în Istoricul
Bisericii nu este justificat prin documente sau inscripții;
 harta militară iozefină (fig.34) prezintă satul cu 23 de gospodării dar fără biserică, deși
este consemnată activitatea a 2 preoți în satul Buteasa în prima jumătate a secolului al
XVIIIlea;
 studiul dendrocronologic al căpriorului pictat din șarpanta bisericii din Buteasa (fig.18) nu
surprinde alburnul și nici ultimul inel anual de creștere al arborelui din care a fost
confecționat elementul de lemn astfel că a fost posibilă doar o datare de tip post quem, ”la
1702 sau câțiva ani după”.

Este clar este că noul sat Buteasa din ”Poiană la Alunaș” avea nevoie de biserică. În
sprijinul acestei idei vin informațiile referitoare la preotul din Buteasa care face demersuri
importante, în 1719, pentru modificarea statutului unor terenuri în ”sesii bisericești” și
scutirea de dări. Poate că unul din aceste terenuri a fost cel pe care a fost amplasată
biserica.

Nu știm dacă sătenii au mutat vechea biserică din ”Pustă” pe noul amplasament sau doar
au preluat elemente de sănătoase de lemn din structura acesteia. Este posibil că
fragmentul de bârnă cu urme de pictură, datat la ~1702, transformat în căprior pentru
acoperișul actualei biserici, împreună cu alte elemente de lemn pictate presărate în
structura butei bisericii să fi aparținut bisericii din ”Pustă”. Judecând după lungimea de
maxim 4,50m a căpriorilor executați din bârnele vechii biserici, deducem că lungimea
naosului vechii biserici nu depășea cu mult această dimensiune. Folosind anastiloza pentru
tipologia standard a bisericilor românești12 aflăm că la acea vreme naosul nu putea să aibă
lățimea mai mare decât lungimea, astfel că în biserică puteau să încapă cca. 80 de bărbați.
Cum rareori pronaosul bisericilor avea lungimea egală cu cea a naosului, cel mai adesea
având lungime mai mică, biserica din ”Pustă” putea să fi avut o capacitate de maximă de
160 de persoane.

12 ”Apocalipsa lui Ioan” prezintă Ierusalimul ceresc, cetatea sfântă „în patru colțuri și cu lungimea tot atâta cât și lățimea [...]
lungimea și lărgimea și înălțimea sunt deopotrivă”. Apud Alexandru Baboș. Tracing a Sacred Building Tradition. Wooden Churches,
Carpenters and Founders in Maramures until the Turn of the18th Century, Lund, Lund University, 2000, pg.125



32

Hrisovul de sfințire semnat de episcopul Ioan Lemeni în 1836, pe masa altarului, la prima vizită a grupului de
inițiativă pentru salvarea bisericii, în noiembrie 2018

Biserica din Buteasa în 15 ianuarie 2019,
la câteva ore după prăbușirea acoperișului de peste naos și absida altarului.

Imagine exterioară cu fațada sudică și absida altarului în primplan

36
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Sunt necesare cercetări documentare și arheologice pentru a aduce lumină în acest
segment temporal din istoria satului Buteasa, dar până atunci scenariul cel mai plauzibil
este acesta: la 1751 se construiește o biserică ”în Poiană la Alunaș”, cu elemente de lemn
preluate de la vechea biserică din ”Pustă”. Biserica este modestă și nu are turn (fig.35),
pentru că doar cu aparența unei case obișnuite ar fi putut să scape neobservată de
topografii austrieci în timpul măsurătorilor realizate pentru hărțile militare iozefine (1769
1773). Nu ar fi de mirare că după 300 de ani în care au stat în văzul lumii și în calea
conflictelor militare de la baza Cetății Chioarului, butenii au dorit anonimatul.

Sfârșitul secolului al XVIIIlea pare să fie o nouă perioadă de pace și bunăstare pentru satul
Buteasa renăscut pe actualul amplasament: se știe că în această perioadă a activat aici
zugravul Petre Diacul din Preluca, pictor vestit în zonă, adus cu efort logistic și financiar de
comunitatea din Buteasa. Muzeul de Artă din Baia Mare deține două icoane semnate de
Petre Diacul din Preluca, provenite de la biserica din Buteasa, datate la 1783 (fig.25,
fig.26). Activitatea zugravului Petre Diacul din Preluca în Buteasa deceniului nouă al
secolului al XVIIIlea poate fi corelată cu informația referitoare la anul construirii bisericii în
1751: pictarea bisericii și dotarea ei cu icoane ar fi putut să se finalizeze cu 30 de ani mai
târziu, ținând cont și de tulburările generate în zonă de mișcarea antiunionistă a lui Șofronie
de la Cioara (17591761). Se știe că în această perioadă a fost oprit lucrul la bisericile
aflate în construcție în acea perioadă: un exemplu elocvent este biserica de la Preluca
Veche unde construcția bisericii a început în 1758, lucrările sau oprit în timpul tumultului
șofronian, sătenii șiau făcut ”șura biserică”, și au reînceput lucrul abia în 177513.

În 1839, Ioan Lemeni episcop român unit al Episcopiei de Făgăraș și Alba Iulia (a activat ca
episcop între 1833 și 1853, cu intermitențe) ajunge la Buteasa în timpul vizitațiilor canonice
întreprinse în bisericile din dieceza sa, și semnează hrisovul de sfințire al bisericii
(fig.36).Nu știm care sunt aceste lucrări a căror finalitate este marcată de prezența
episcopului.

1884 este anul în care a fost construită biserica în forma în care sa păstrat până în zilele
noastre (mai puțin absida altarului, adăugată ulterior). Este momentul să amintim cea mai
puternică personalitate de care numele satului este legat: episcopul Ioan Vancea de
Buteasa. Este singurul episcop grecocatolic care șia etalat particula nobiliară ”de
Buteasa” dorind astfel să arate descendența: o familie cu rădăcini în Oncești (Țara
Maramureșului) înnobilată în Buteasa în anul 1638 (fig.33). A ocupat scaunul episcopal în
perioada 18651890 timp în care în Buteasa a fost construită biserica cea nouă, mai mare,
mai spațioasă și mai luminoasă. Dacă este o coincidență, viitorul poate că va clarifica.

Iată că în 1884, la nici 50 de ani de la construirea celei dea doua biserici ”în poiană la
Alunaș”, credincioșii din Buteasa construiesc o biserică nouă, mare și modernă. Au tăiat
stejari din pădurea vecină și au ridicat naosul, pronaosul, turnul și acoperișul. Biserica a
fost ridicată în sistemul constructiv ”în căței” și reprezintă un caz unic pentru bisericile din
Țara Chioarului. Acest sistem constructiv este conceput în așa fel încât să permită folosirea

13 Dumitrița Filip, Fișa bisericii din Preluca Veche, întocmită în cadrul proiectuliu ”Biserici din Țara Chioarului. Tururi virtuale”, Arhiva
”Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan”, Baia Mare, 2019
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Biserica din Buteasa în 15 ianuarie 2019,
la câteva ore după prăbușirea acoperișului de peste naos și absida altarului.

Imagine interioară, din pronaos

Clacă la Buteasa în 02 martie 2019.
Tinerii din Buteasa împreună cu grupul de inițiativă pentru salvarea bisericii și membri ai Asociației R.O.S.T.

adună dărămăturile din interiorul și exteriorul bisericii

de elemente de lemn debitate din arbori tineri cu trunchiuri relativ subțiri. Doar pentru turn
și pentru potici au fost căutate trunchiuri cu secțiune mare. Se pare că defrișările pădurilor
seculare au fost masive în acești 130 de ani, din moment ce tocmai pentru biserica satului
nu sau mai găsit stejari cu bătrâni cu diametre mari care să permită folosirea sistemului
constructiv tipic bisericilor românești, în bârne încheiate și neferecate. Absida altarului nu
păstrează forma sa originală, pentru că a fost modificată câțiva ani mai târziu, reconstruită
cu o suprafață mai mare cu material lemnos adus de la vechea biserică din Prislop.
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Aceasta a fost construită în 1802, mutată în centrul satului Prislop în 1893, demolată în
1895 după incendiul ce a avut loc la biserică, și vândută butenilor. Structura șarpantei
bisericii din Buteasa a fost completată cu acele câteva elemente de lemn datate la ~1702,
pe care le bănuim a fi aparținut ultimei biserici din ”Pustă”. Cercetări viitoare ar putea
completa și consolida istoricul fragmentat al bisericii din Buteasa.

Reciclarea materialului lemnos al vechii biserici din Prislop, în absida altarului bisericii din
Buteasa, este o mărturie a modului în care un material lemnos odată fasonat, era reciclat
ori de câte ori era posibil.

La câțiva ani după ridicarea bisericii și modificarea absidei altarului, interiorul a fost
îmbogățit cu pictură pe pânză, formată din imagini mari fixate pe bolta naosului. O pictură
de bună calitate, cu scene mari, pline de dinamism și culoare (fig. 2023). Ceretătorul
Andrei Gheorghe Latiș notează în 1967 că biserica din Buteasa ar fi fost pictată de pictorul
Korpaty I. Informația nu este justificată de documente, rămâne ca viitoare cercetări să
identifice corect autorul picturilor de pe bolta bisericii și a icoanelor din iconostas.

Au urmat lucrări de reparații în 1904 și 1966. În 2009 credincioșii au finanțat un proiect de
restaurare a bisericii care începuse să dea semne de degradare. Lucrările nu au fost
executate iar urmarea a fost dramatică: acoperișul bisericii sa prăbușit la începutul anului
2019, chiar în Ziua Culturii Naționale (fig.2, fig.38).

În anul 2018 sa coagulat un mic grup de inițiativă pentru salvarea bisericii din Buteasa
care a a organizat o clacă pentru curățenia de primăvară din jurul bisericii împreună cu
Tinerii din Buteasa (fig.39) și a demarat lucrările de punere în siguranță a structurii bisericii
(turnul și butea), ce au fost executate de meșterul Lucian Pop din Ciolt, finalizate la
sfârșitul anului 2019 (fig.4042).

Tot în anul 2019, Asociația R.O.S.T. a demarat și finanțat cercetarea dedrocronologică a
materialului lemnos din biserică, realizată de laboratorul de cercetare dendrocronologică
DENDROLAB ANNO DOMINI (vezi capitolul ”Cercetarea dendrocronologică”).

Care va fi viitorul bisericii nu se știe: cu câteva excepții, comunitatea locală nu este
interesată de salvarea monumentului ce înglobează toată istoria satului, și este greu de
estimat dacă micul grup de acțiune pentru salvarea bisericii din Buteasa va avea forța
necesară să găsească surse de finanțare pentru lucrările de restaurare.

Cert este că Biserica din Buteasa merită să fie restaurată pentru că doar așa istoria satului
va avea continuitate și doar așa se vor putea găsi răspunsuri pentru perioadele întunecate
din istoria satului și a bisericii sale.
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Meșterul Lucian din Ciolt, la finalul lucrărilor

Lucrările de punere în siguranță a turnului și a butei bisericii din Buteasa, la final, în noiembrie 2019
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Reazeme contravântuite și ancorate, montate pentru susținerea turnului,
montate sub punctele de descărcare a stâlpilor, în cadrul lucrărilor de punere în siguranță a structurii rămase,

după prăbușirea acoperișului, în 15 ianuarie 2019
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Istoricul bisericii în date cronologice

1319
Prima atestare documentară a Cetății Chioarului14;

1424
Prima atestare documentară a satului Buteasa15;

1560
Cetatea Chioarului își întinde autoritatea peste 55 de sate, împărțite în 10 voievodate,
căpătând rol de reședință administrativă a ținutului în cadrul comitatului Solnocului de
Mijloc. Satul Buteasa este scutit de dări pentru că, alături de satul Vărai, este subordonat
direct Cetății Chioarului, pentru care îndeplinește diverse servicii16;

1566
Au loc groaznice pustiiri turcești; una dintre taberele turcești este amplasată lângă satul
Buteasa. Se consemnează ca fiind pustii așezările Iadăra, Ciolt și Buteasa17;

1570 – 1690
Documente din această perioadă consemnează o serie de înnobilări ale unor familii – fie
familii așezate în Buteasa, fie familii ce posedau domenii în Buteasa: familia Triff alias
Vajda de Prislop, familia Nechita de Boiu Mare, Ioan Vancea din Buteasa împreună cu cei 9
feciori ai săi, familia Tamaș de Frânceni, familia Berlea de Prislop, familia Pop de Șasa,
Ioan și Balaș (Blănarul) din Buteasa, familia Nechita de Buteasa, Nicolae alias Nichita
Mercaș din Buteasa18. Perioada cea mai densă a fost aceea a anilor 16631689;

1680
Anul edificării unei biserici în Buteasa19, pe vechiul amplasament al satului, pe locul numit
azi ”Pustă”, dincolo de Dealul Costii, tangent drumului către Cetatea Chioarului;

1702 (”în jur de 1702 sau câțiva ani după”)
Este anul în care a fost datat dendrocronologic20 un element de lemn pictat din acoperișul
Bisericii din Buteasa (un căprior de pe latura vestică a acoperișului). Urmele de pictură
(fig.18), destul de bine conservate, arată că elementul de lemn ar fi putut să facă parte din
butea unei biserici mai vechi, sau din bolta naosului. Pentru a fi folosit în șarpanta actualei
biserici a fost crăpat pe lungime în 2 sau 3 părți.

14 Viorica Ursu și Traian Ursu. ”Cetatea Chioarului, vatră de piatră, de neam, de istorie”, în Maramureș, supliment al ziarului
Pentru socialism (Baia Mare), mai 1980, p.11, APUD Ioan Șilimon și Rodica Marinescu, Schiță monografică a localității Buteasa și
a Cetății Chioarului, Editura EUROTIP, Baia Mare, 2014, p.9
15 Coriolan Suciu. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania 19671968, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, 19671968
16 Laura Temian et allii. File de cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Baia
Mare, 2016, pp. 110, 116
17 Laura Temian et allii. File de cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Baia
Mare, 2016, pg. 115
18 Laura Temian et allii. File de cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Baia
Mare, 2016, pp. 121, 161, 170, 197, 200202, 204, 209, 217
19 SCHENATISMUS CLERI DIOECESIS SAMOSUJVARLENSIS 1900, pg. 154
20 Istvan Botar. Raport de analiză dendrocronologică, Buteasa (jud. Maramureș) Biserica ortodoxă de lemn, sc ANNO DOMINI
DENDROLAB srl, Miercurea Ciuc, 21 iulie 2019, pg.4
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21 Nicoleta Han. ”Istoria Distritului Cetății de Piatră” în Vatra Chioreană. Revista Țării Chioarului, nr.6 (an VII), septembrie 2012,
pg. 17
22 Laura Temian et allii. File de cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș, Biblioteca Județeană ”Petre dulfu”, Baia
Mare, 2016, pg. 246
232 Augustin Bunea. Din istoria bisericii. Episcopul Ioan Inocențiu Klein. 17281751, Napoca Star, Cluj Napoca, 2012, pg. 814
24 Virgil Ciobanu. ”Statistica românilor ardeleni din anii 17601762” în Anuarul Institutului de Istorie Națională, Institutul de Arte
Grafice ”Ardealul”, Cluj, 1926, pg. 670
25 First Military Survey, Habsburg Empire: https://mapire.eu/en/map/firstsurveytransylvania/?layers=here
aerial%2C142&bbox=2617403.9970515566%2C6013615.11938896%2C2626504.78073176%2C6016481.507949654, accesată
în 15.01.2020

1718
Este demantelată Cetatea Chioarului în timpul Răscoalei lui Rákoczi, când între zidurile
cetății sau adăpostit curuții lui Francisc Rákoczi II. Austriecii decid eliminarea cetății din
sistemul defensiv al imperiului și astfel zidurile groase de piatră se năruie sub tunurile
gerenalului Rabutin. Centrul administrativ al districtului se mută la Șomcuta21;

1719
Preotul din Buteasa participă împreună cu preoții nobili din Coaș, Ciolt, Finteușu Mic,
Mireș, Șomcuta Mare, Glod, Prislop și alte sate la modificarea statutului pământul arendat
de la Fisc, în ”sesii bisericești”, cu scopul scutirii de dijmă și alte dări22;

1733
În ”Istoria Bisericii” scrisă de episcopul Ioan Inocențiu Klein este consemnată biserica din
Buteasa cu 2 preoți uniți: popa Todor și popa Vasilie. Satul aparținea de Arhidiaconatul din
Vima și avea 17 familii23;

1751
Anul construirii bisericii consemnat de preotul paroh Pintilie Dumitru în 1972, în Istoricul
Bisericii aflat în arhiva Parohiei Buteasa;

17601762
Conscriptia ortodocsilor și grecocatolicilor întocmită de generalul Buccow consemnează
satul Buteasa cu o Biserică NonUnită, 38 familii NonUnite, doar preotul fiind Unit24;

17691773
Prima ridicare topografică a Imperiului Habsburgic25:
Satul Buteasa apare cu 23 de gospodării și fără biserică (fig.30).
Accesul principal se făcea dinspre satul Copalnic Mănăștur, traversând platoul Preluca,
trecând râul Lăpuș pe lângă o moară. Acest drum asigura o legătură bună și cu satul
Preluca.
Un al doilea acces exista pe o ramificație a drumului ce lega Boiu Mare de Șomcuta,
trecând pe lângă Prislop și Ciolt. Din Buteasa, drumul de legătură era orientat înspre
Prislop (Kis Bunn) și Boiu Mare (Nagy Bunn), indicând conexiunile existente cu acestea.
Un al treilea drum, de importanță secundară după lățimea indicată în hartă, lega cătunul
Buteasa cu satul Prislop.
La scurt timp după demantelarea Cetății Chioarului, o parte din locuitorii satului Buteasa
încep să migreze amplasament nou, trecând peste Dealul Costii. După o jumătate de
veac, din vechea vatră a satului nu a mai rămas nimic. Singura mărturie care poate că
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amintește de vechea vatră a satului este toponimul ”Lemnele rele” care apare pe a IIa și a
IIIa hartă militară a imperiului habsburgic.

17701780
Petre Diacul din Preluca, pictor de icoane și muralist activ între 1755 și 1800 a pictat o
icoană ”Maica Domnului cu Pruncul” pentru biserica din Buteasa, între anii 1770178026;

Începutul secolului XIX
Începe exploararea marmurei în hotarul comunei Buteasa27;

1802
În iarna dintre anii 1801 și 1802 au fost tăiați stejarii din care a fost realizate elementele de
lemn cu care a fost construită absida altarului bisericii din Buteasa28. Chertările acestor
elemente de lemn aparțin unor elemente din diverse părți constructive: pridvor, bute,
cunună. Unele poată urme de pictură (fig.11), altele sunt strunjite asemenea elementelor
decorative de la streașină, sau a celor de la grindaprăznicar a iconostasului (fig.10). Multe
prezintă semne de mutare (fig.8, fig.9) așa că deducem că la 1802 a fost construită o
biserică ce a fost mutată pe un alt amplasament la mijlocul secolului al XIXlea; părți din
această biserică au fost înglobate în absida altarului actualei biserici din Buteasa, în cadrul
unor lucrări de modificare și modernizare, la câțiva ani după construirea sa în 1884;

1803
Conscripția de la 1803 trece în revistă drepturile nobilimii composesorale pe baza
mărturiilor localnicilor (nobili sau iobagi) din acest an29. Din descrierea terenurilor ocupate
reiese că satul Buteasa șia extins foarte mult suprafața arabilă prin defrișări masive ale
pădurilor seculare din jur: dacă terenurile arabile din intravilan aveau 358köblös (~100ha),
terenurile obținute prin defrișări aveau 930köblös (~270ha). În acea perioadă se pare că
satul Buteasa era furnizor de material lemnos pentru satele vecine: sunt menționați nobilii
Sugar Demjan și Farkas Lup care ”ne cară pădurile în satul Kis Bun (Prislop) ... și alte sate”

1839
Hrisovul de sfințire a bisericii de către episcopul Ioan Lemeni, aflat pe masa altarului, este
datat în 1839 (fig.34). Acesta marchează finalizarea unor lucrări de construire, modificare
sau pictare a bisericii, și totodată vizita episcopului Ioan Lemeni în Buteasa, în timpul
vizitațiilor canonice întreprinse în bisericile din dieceza sa în perioada cât a fost Episcop al
Episcopiei de Făgăraș și Alba Iulia, între 1833 și 1853.
Hrisovul este scris în limba română cu grafie chirilică. În mare parte este tipărit, doar data
este notată olograf. Este fixat de masa altarului cu sigilii de ceară aplicate în cele 4 colțuri.

265 Marius Porumb. Dicționar de pictură veche românească din Transilvania, sec. XIIIXVIII. Editura Academiei Române,
București, 1998, pg.288
27 Laura Temian et allii. File de cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Baia
Mare, 2016, pg. 322
28 Istvan Botar. Raport de analiză dendrocronologică, Buteasa (jud. Maramureș) Biserica ortodoxă de lemn, sc ANNO DOMINI
DENDROLAB srl, Miercurea Ciuc, 21 iulie 2019, pg.4
29 Erzsebét Bankiné Molnár. ”Composesorat nobiliar în zona Chioarului. În baza mărturiilor din 1803”, în Monumenta muzeologica,
Kecskemét, 2007, pg.35 și pg.255, https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BACS_Sk_monumenta1/?pg=40&layout=s,
accesată în noiembrie 2019, tradusă de Eniko Varady
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Surprinde neglijența cu care au fost lăsate să cadă pe hrisov picături de vopsea albastră
din timpul lucrărilor de reparații ulterioare.
La vizita grupului de inițiativă pentru salvarea bisericii, hrisovul a fost fotografiat (fig.37);
traducerea și descifrarea textului a fost făcută de muzeografa Dumitrița Filip. La următoarea
vizită, după prăbușirea acoperișului, cerneala cu a fost notată data sfințirii sa diluat astfel
încât acum caracterele nu mai sunt lizibile.
”Această Sfântă Besearică// întru cinstea Preasfintei de Dzeu Născătoare// spre mărirea lui
Dumnezeu zidită sau// sfințit prin IOAN LEMENI// a Românilor Grecilor Sirbilor de lea//gea

Grăcească unită în Marele Prinți//pat al Ardealului și părțile lui îm//preunate. Episcop al
Făgărașului în// anul 1839 luna lui august 25”30

18191869
A doua ridicare topografică a Imperiului Habsburgic31:
Satul Buteasa apare ca un sat răsfirat ce ocupă suprafața actuală a satului aproape în
întregime. Biserica este marcată pe amplasamentul actual al bisericii (fig.43). Conexiunile
cu satele vecine sau păstrat (Copalnic Mănăștur, Ciolt, Prislop);

30 Dumitrița Filip. Raport de cercetare, prezentat la întâlnirea grupului de inițiativă cu reprezentanții Episcopiei Maramureșului și
Sătmarului în 13.12.2018
31 Second Military Survey, Habsburg Empire: https://mapire.eu/en/map/firstsurveytransylvania/?layers=here
aerial%2C142&bbox=2617403.9970515566%2C6013615.11938896%2C2626504.78073176%2C60164827 1.507949654,
accesată în 15.01.2020

A doua ridicare topografică militară realizată între 18191869

43
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1878
Inventarul Parohiei Buteasa din 30 ianuarie 1949 consemnează anul 1878 ca fiind anul
construirii bisericii:
„biserică de lemn, construită în 1878, acoperită cu șindrilă, stare de conservare mediocră,

suprafața măsurată la temelie în mp 120, înălțime până la acoperiș în ml: 3, prețul de
construire în mp în lei stabilizați 15.000 lei, valoare coprului sau dependinței în lei stabilizați:

900.000.”32

1884
În Buteasa mai dăinuie urmele unei fabrici de sticlă aflată pe malurile Lăpușului33.
Cercetătorul Andrei Gheorghe Latiș justifică amplasarea sticlăriei în Buteasa34:

”aici era materia pentru combustibil, acele nesfârșite păduri, apoi acele depozite de
feldspați și silicați ce se găsesc în abundență”;

Este construită biserica din Buteasa în forma cunoscută azi, cu material lemnos doborât
între anii 1882 și 1884, conform studiului dendrocronologic.
Materialul lemnos cu care a fost construită absida altarului este material refolosit, preluat de
la o altă biserică (elemente profilate sau elemente pictate), datat dendrocronologic la 1802.
Un căprior care păstrează urme de pictură pe una dintre fețe a fost datat dendrocronologic
la 1702.
Datarea dendrocronologică este confirmată în descrierea satului Buteasa, făcută de Vende
Aladár în seria de monografii din județele și orașele maghiare din perioada 1896191435,
unde este menționat anul construirii bisericii, fără alte detalii.
Sticla din cercevelele ferestrelor poate să fi fost turnată în sticlăria de pe malul Lăpușului;

18651892
Ioan Vancea de Buteasa sa născut în 1820, întro familie veche cu rădăcini în Oncești 
Țara Maramureșului, ce a fost înnobilată în Buteasa în 163836. În 1865 devine episcop
grecocatolic al diecezei din Gherla, și în scurt timp mitropolit al Blajului. Ocupă această
poziție până la moartea sa în 1892. În tot acest răstimp a avut o prioritate pentru
dezvoltarea învățământului românesc, prin toate mijloacele și puterile sale: de la zidirea de
școli noi, pâna la preocuparea pentru salariile învățătorilor. A deschis necontenit ”caseta sa
personală” făcând donații pentru ridicarea de biserici noi sau pentru reparații ale unor
”biserice sărace”37. Nu am găsit consemnări referitoare la vreo donație pentru Buteasa, dar
este pobibil ca generosul episcop să fi făcut un asemenea gest pentru satul al cărui nume îl
purta ca particulă nobiliară;

32 Dumitrița Filip. Raport de cercetare, prezentat la întâlnirea grupului de inițiativă cu reprezentanții Episcopiei Maramureșului și
Sătmarului în 13.12.2018
33 Laura Temian et allii. File de cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Baia
Mare, 2016, pg. 438
34 Andrei Gheorghe Latiș. Monografie ”Maramureșul și ținuturile sătmărene”, volumul IV ”Centre locuite. Orașe și sate”, capitolul
”Țara Chioarului”. Familia medicului Andrei Gheorghe Latiș păstrează manuscrisele acestei lucrări monumentale, atât varianta
scrisă de mână care cuprinde și fotografii făcute de cercetător, cât și varianta scrisă cu mașina de scris
35 SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI, Buczonfalva, https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/Borovszkyborovszkysamu
magyarorszagvarmegyeiesvarosai1/szatmarvarmegye17E72/szatmarvarmegyekozsegeivendealadar17FE9/buczonfalva
18037/ , accesată în noiembrie 2019, tradusă de Eniko Varady
36 Valer Hossu. Nobilimea Chioarului, Editura Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu”, Baia Mare, 2003, pg.101
37 Augustin Bunea. Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa, schiță biografică, Editura Buna Vestire, Blaj, 2010, pg. 78
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18691887
A treia ridicare topografică a imperiului Habsburgic38. Situația este neschimbată față de
cea prezentată în a doua ridicare topografică a Imperiului Habsburgic (fig.44);

1898
Anul renovării bisericii din Buteasa, menționat în Șematismul de la 190039. Putem
presupune că în acest an a fost modificat altarul folosind materialul lemnos din biserica de
lemn din Prislop ce a fost demolată în urma incendiului din 1895. În urma modificărilor, a
fost realizată și montată pictura pe pânză care îmbogățește interiorul bisericii. Din
informațiile adunate de cercetătorul Andrei Gheorghe Latiș aflăm că pictura ar fi fost
semnată de pictorul Korpaty I. Deoarece nu au fost găsite alte documente care să certifice
această informație, rămâne ca cercetări viitoare să confirme sau infirme această informație;

1904
Comunitatea locală adună bani pentru reparații la biserică. În Registrele bisericii din anul
190440 este notată plata a 90 de coroane:
”Pictorului din Șomcuta Mare pentru pictatul și curățatul bisericei precum și pentru punerea

a unei talpe înainte sub biserică lui Ioan Pop”
Probabil că din timpul acestor lucrări datează picăturile de vopsea albastră ce se văd pe
hrisovul de sfințire găsit pe masa altarului (fig.37)
Din același document aflăm că în același an au fost făcute și alte lucrări de reparații,
susținute financiar de comunitatea locală: la casa parohială sau plătit 127 coroane, și la
școala confesională alte 41 de coroane;

38 Third Military Survey, Habsburg Empire:
https://mapire.eu/en/map/thirdsurvey25000/?layers=129&bbox=2617887.0125236614%2C6013905.345091734%2C2626228.2032
352816%2C6016771.733652428, accesată în 15.01.2020
39 SCHENATISMUS CLERI DIOECESIS SAMOSUJVARLENSIS 1900, pg. 154
40 Rațiunile statului pasiv a parohiei greco catolice de la Buteasa, Direcţia Județeană a Arhivelor Naționale Maramureș, Fondul
documentar „Inventarul materialelor documentare al Oficiului protopopesc grecocatolic Chioar (18941949)”, Dosar 38

A treia ridicare topografică militară realizată între 18691887
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Biserica din Buteasa în 1969,
așa cum a fost surprinsă de cercetătorul local Andrei Gheorghe

Latiș în lucrarea sa monumentală
”Maramureșul și ținuturile sătmărene”,

volumul IV ”Centre locuite. Orașe și sate”,
subcapitolul ”Țara Chioarului”

1923
În inventarul asupra averii mobile și imobile a parohiei Buteasa din anul 1931, este
menționată o lucrare de reparație și sfințire, susținută de săteni în anul 1923:

”Biserica e binecuvântată și reparată în 1923 pe spesele credincioșilor,
respectiv a parohiei”.

În același an a fost montat al doilea clopot în turnul bisericii. Primul clopot este datat în
1868 și aparținea bisericii aduse în sat la mijlocul secolului al XIXlea:

”unul din 1868 iar celălalt din 1923, ambele de câte 60 kgr grele”41

1966
Lucrări de reparații consemnate de preotul paroh Pintilie Dumitru în 1972, în Istoricul
Bisericii aflat în arhiva Parohiei Buteasa;

1969
Medicul Andrei Gheorghe Latiș a
finalizat în acest an o lucrare
monumentală despre ”Maramureșul și
ținuturile sătmărene”. Volumul al IVlea
este denumit ”Centre locuite. Orașe și
sate” și are ca subcapitole: ”Țara
Oașului”, ”Țara Lăpușului”, ”Țara
Chioarului” și ”Părțile sălăjene ale
Cehului”. Satul Buteasa42 este prezent
cu un scurt istoric și menționarea anului
construcției bisericii la 1884. Este
menționată o biserică anterioară, cu
hramul ”Adormirea preacuratei”,
construită în 1800. Textul este ilustrat
cu fotografii făcute de cercetător.
Biserica din Buteasa apare privită de pe
drum, dinspre sud (fig.45). La intrarea
în incintă se vede o mică portiță din
lemn, cu acoperiș învelit cu șindrilă, ce
azi nu mai există.

41 Inventar al parohiei Buteasa, Direcţia Județeană a Arhivelor Naționale Maramureș, Fondul documentar„ Inventarul materialelor
documentare al Oficiului protopopesc grecocatolic Chioar (18941949)”, Dosar 125, apud Nechita Ioana Ramona, ”Aspecte privind
istoria și etnografia satului Buteasa” în Vatra Chioreană, nr.13, anul XIV, 2019, pg. 117
42 Andrei Gheorghe Latiș. Monografie ”Maramureșul și ținuturile sătmărene”, volumul IV ”Centre locuite. Orașe și sate”, capitolul
”Țara Chioarului”. Familia medicului Andrei Gheorghe Latiș păstrează manuscrisele acestei lucrări monumentale, atât varianta
scrisă de mână care cuprinde și fotografii făcute de cercetător, cât și varianta scrisă cu mașina de scris
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2009
Este autorizat Proiectul de Restaurare a Bisericii din Buteasa, întocmit de sc MANISA srl
prin dr. arh. Niels Auner. Proiectul a rămas fără finalitate pentru că nu sau găsit resurse
financiare pentru executarea lucrărilor. La scurt timp începe construirea noii biserici de zid;

2018
În luna octombrie sa coagulat Grupul de acțiune pentru salvarea Biserici din Buteasa, în
urma vizitei pe teren la biserica aflată în stare avansată de degradare.
Grupul de acțiune este format din:
 dr. ist. Aura Pintea – director interimar al Direcției pentru Cultură Maramureș și inițiatoarea
vizitei
 arh. George Lazăr – arhitect șef al Județului Maramureș
 etn. Ioana Rmona Nechita – fiică a satului
 drd. rest. Dumitrița Filip – muzeograf
 dr. ing. Gelu Zaharia – Asociația R.O.S.T.
 arh. Laura Zaharia – Asociația R.O.S.T.
A urmat o întâlnire convocată de urgență la sediul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului
pentru a găsi soluții de protejare a bisericii pentru perioada iernii, însă demersul a rămas
fără efect.
Asociația R.O.S.T. a întocmit documentații pentru obținerea Autorizației în regim de Urgență
pentru ”Punerea în siguranță a structurii Bisericii din Buteasa” și respectiv pentru obținerea
Certificatului de Urbanism pentru restaurarea bisericii. Aceste documente au fost eliberate
de Primăria din ȘomcutaMare în 15 ianuarie 2019;

2019
În noaptea dintre 14 și 15 ianuarie se prăbușește acoperișul de peste nava bisericii;

Grupul de inițiativă începe să facă demersuri pe lângă instituțiile răspunzătoare de starea
monumentelor istorice din județul Maramureș, să caute surse financiare pentru a putea
demara primele lucrări de punere în siguranță a structurii bisericii și să disemineze situația
gravă a Bisericii din Buteasa în massmedia.

În 15 ianuarie este eliberată Autorizația de Construire în regim de urgență pentru ”Punerea
în siguranță a structurii Bisericii din Buteasa”.

De mărțișor, în 2 martie 2019, Asociația R.O.S.T. organizează o clacă pentru curățarea
căzăturilor rezultate din prăbușirea acoperișului, împreună cu inimosul grup al ”Tinerilor din
Buteasa”, cu câțiva localnici și cu reprezentanta Direcția Județeană pentru Cultură
Maramureș, dna Aura Pintea.

În 25 noiembrie 2019 sau finalizat lucrările de punere în siguranță a structurii de lemn
rămasă în picioare, pe baza proiectului întocmit de Asociația R.O.S.T cu participarea
generoasă a biroului de proiectare ConsolideM sub coordonarea dnei dr. ing. Dorottya
Makay.
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Mărțișor realizat de arh. stg. Alina Verdeș pentru claca de la Buteasa, din 2 martie 2019
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Echipa de lucru la claca din 2 martie 2019: curățenia de primăvară pe lângă biserica veche din Buteasa
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Biserica din Buteasa în 1972.
imagine din ”Istoricul bisericii”

aflat în arhiva
Parohiei Ortodoxe din Buteasa

Lucrările de execuție au fost făcute de meșterul Lucian Augustin Pop din satul Ciolt
împreună cu echipa sa.
Finanțarea lucrărilor, în valoare de 19.700lei, a fost susținută de Consiliul Județean
Maramureș, în cadrul ”Programului de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de
cult”.

2019
Ioana Nechita din Buteasa publică o parte din lucrarea sa de licență de la absolvirea
Universității Tehnice din Cluj Napoca  Centrul Universitar Nord din Baia Mare  Facultatea
de Litere  Departamentul de Filologie și studii culturale  Specializarea Etnologie, în revista
Vatra Chioreană din acest an42. Articolul publicat cuprinde mărturii valoroase ale bătrânilor
satului referitoare la istoria satului, la mutarea sa pe actualul amplasament, defrișările,
modul în care își construiau casele, activitățile la care participa tot satul, și nu în ultimul rând
câteva amintiri despre construirea bisericii.

2019
Asociația R.O.S.T. inițiază și finanțează cercetarea
dendrocronologică a elementelor de lemn din biserica
din Buteasa, realizată de laboratorul DENDROLAB
ANNO DOMINI prin arheologii Boglárka Tóth și István
Botár și colaboratorul lor constant Denis Walgraffe.

2019
În cadrul unei campanii de strângere de fonduri
organizată pe Facebook de gardianul Porții de Piatră de
la Brusturi (Sălaj) dl. Andrei Florea, sau strâns 3.145lei
care au fost folosiți pentru plata parțială a proiectului
întocmit de sc ConsolideM srl, pe baza căruia au fost
făcute lucrările de punere în siguranță.

2020
Asociația R.O.S.T. demarează lucrările de proiectare
pentru Restaurarea Bisericii din Buteasa, deocamdată
fără a avea siguranța unei surse de finanțare.

43 Ioana Ramona Nechita. ”Aspecte privind istoria și etnografia satului Buteasa” în Vatra Chioreană, nr.13, anul XIV, 2019, pg.113
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Prezent și viitor pentru biserica din Buteasa
La inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Maramureș, prin dna dr. ist. Aura Pintea, sa
coagulat un mic grup de inițiativă pentru salvarea bisericii din Buteasa, în urma vizitei pe
teren din 8 noiembrie 2018 și a constatării stării grave de degradare în care se afla biserica.

A avut loc o primă întâlnire a grupului de inițiaivă cu reprezentanții Episcopiei
Maramureșului și Sătmarului, la începutul lunii decembrie, unde sa dezbătut situația gravă
în care se află biserica din Buteasa și sau trasat câteva direcții de acțiune. Acestea au
rămas fără finalitate.

Colapsul bisericii a survenit în scurt timp: în 15 ianuarie 2019, tocmai în Ziua Națională a
Culturii, acoperișul bisericii de lemn din Buteasa sa prăbușit sub greutatea zăpezii.

Articole în presă, întâlniri la sediul Prefecturii Maramureș, la sediul Primăriei din Șomcuta
Mare … încercările Asociației R.O.S.T. de a determina autoritățile locale și instituțiile ce ar
trebui să fie interesate de colapsul unui monument istoric să facă din salvarea bisericii din
Buteasa un program prioritar, au rămas fără ecou.

Așa că Asociația R.O.S.T. a schimbat metoda de abordare a problemei și a trecut la
strategia pașilor mărunți:
 o clacă pentru curățarea căzăturilor rezultate din prăbușirea acoperișului în 2 martie 2019,
împreună cu inimosul grup al ”Tinerilor din Buteasa”, cu câțiva localnici și cu reprezentanta
Direcției Județene pentru Cultură Maramureș, dna Aura Pintea (fig.37, fig.42);
 cercetarea dendrocronologică a materialului lemnos al bisericii, cât încă acesta mai există
în stare bună, realizată de echipa DENDROLAB (fig.27). Prelevarea probelor a avut loc la 5
mai 2019, la solicitarea Asociației R.O.S.T. iar Studiului dendrocronologic a sost finalizat în
6 septembrie 2019;
 realizarea proiectului de ”Punere în siguranță a stucturii bisericii din Buteasa”, întocmit de
Asociația R.O.S.T cu participarea generoasă a biroului de proiectare ConsolideM sub
îndrumarea dnei dr. ing. Dorottya Makay;
 obținerea unei finanțări de 19.700lei în cadrul ”Programului de acordare a sprijinului
financiar pentru unitățile de cult” a Consiliului Județean Maramureș, pentru lucrările de
punere în siguranță a structurii de lemn rămasă în picioare;
 finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a structurii bisericii, executate de echipa
meșterului Lucian Augustin Pop din satul Ciolt, în 25 noiembrie 2019 (fig.3840);
 întro campanie de strângere de fonduri organizată pe Facebook de Andrei Florea,
gardianul Porții de Piatră de la Brusturi (Sălaj), iubitorii satelor tradiționale sau solidarizat în
jurul bătrânei biserici din satul Buteasa unde sau strâns 3.145lei și un volum însemnat de
energie pozitivă care ne motivează să mergem mai departe cu această acțiune utopică. În
urma deciziei grupului de ințiativă pentru salvarea bisericii din Buteasa, banii au fost folosiți
pentru plata parțială a proiectului întocmit de sc ConsolideM srl, pe baza căruia au fost
făcute lucrările de punere în siguranță. Stingerea restului datoriei este una dintre sarcinile
Asociației R.O.S.T. și a grupului de inițiativă pentru anul 2020;
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 un alt oviectiv al Asociației R.O.S.T. pentru anul 2020 este realizarea proiectului de
restaurare a bisericii din Buteasa. Echipa de lucru este constituită, știm ce avem de făcut,
rămâne doar să găsim resurse pentru finanțarea sa.

Mulțumim cu căldură fanilor Asociației R.O.S.T. care au făcut donații pentru salvarea
bisericii din Buteasa: Andrei Florea, Stela Florea, Suciu Călin, Adi Buboi, Voș Liliana,
Angela Adriana, Kornis Feri, Anca Ciortea, Vlad Mut, Răzvan Piciorea, Pop Călin  Stejar
Masiv, Marco, Narcis Gelal, Corina Alina, Camelia Burghele, Aura Pintea, Mureșan Florin,
Istvan Beko, Ioana Ramona Nechita, Suciu Călin, Natalia Lazăr, Florin Anto, Gina Gina.

Lucrările finalizate la sfârșitul anului 2019 reprezintă un prim pas pentru salvarea bisericii, și
se datorează grupului de inițiativă pentru salvarea bisericii din Buteasa:
 Aura Pintea – reprezentantă a Direcției Județene pentru Cultură Maramureș,
 Ioana Nechita  fiică a satului și factorul coagulant al micii comunități a Tinerilor din
Buteasa,
 George Lazăr  arhitect șef al județului Maramureș,
 Dumitrița Filip  restaurator,
 Sorin Zaharia, Gelu Zaharia și Laura Zaharia  membrii ai Asociației R.O.S.T.
la care sau alăturat cu tot sufletul:
 Dorottya Makay  specialist MCC,
 Ana Mojolic – diriginte de șantier,
 Lucian Pop – meșterul lucrărilor de punere în siguranță,
 Nechita Ioan – curator în Parohia Ortodoxă Buteasa,
 Tomșa Vasile – responsabil al seviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din orașul
Șomcuta Mare,
 și nu în ultimul rând părintele Mureșan Marius – de curând preot al Parohiei Ortodoxe
Buteasa.

Asociația R.O.S.T. mulțumește finanțatorilor săi: societății comerciale AARTT care a
sponsorizat cercetarea dendrocronologică pentru biserica din Buteasa, și biroului de
proiectare ARCOLAR care este sponsorul principal al asociației și cel mai constant
susținător.

Un gând special de mulțumire se îndreaptă către prietenii și colaboratorii Asociației
R.O.S.T. care au contribuit întro manieră discretă la clarificarea unor segmente întunecate
ale istoricului satului Buteasa și al bisericii sale: dr. arh. Alexandru Baboș, dr. ist. Bogdan
Ilieș, ing. Enikö Várady, ing. Ștefana Roman și nu în ultimul rând laboratorului
DENDROLAB ANNO DOMINI și a echipei formate din arheologii Boglárka Tóth, István
Botár și Denis Walgraffe.

Anul 2020 înseamnă o nouă provocare în acest demers de salvare a bisericii din Buteasa.

Reușita acțiunii va rămâne ca un manifest pentru salvarea unui monument istoric
condamnat la uitare, și reconstituirea unui reper al continuității și al devenirii unui sat pentru
care biserica bătrână reprezintă o pagină însemnată de istorie.
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Informații noi despre satul Buteasa și Biserica sa primim prin email:
laura.zaharia@rostmaramures.ro

Donații și sponsorizări, cu rost, pentru continuarea cercetărilor
de arhitectură și istorie în zonele etnografice ale județului Maramureș

se pot face în contul Asociației R.O.S.T.
RO73 BRDE 250S V965 1914 2500TA
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Biserica din Buteasa: propunere de restaurare.
Desenat de arhitect Laura Zaharia în martie 2020







Sponsorul permanent al Asociației R.O.S.T:
biroul de proiectare ARCOLAR

Asociația R.O.S.T. a fost înființată în anul 2017 și care ca scop:

”reconstrucția satului maramureșean pe baza moștenirii de
factură tradițională, ținând cont de toate posibilitățile moderne

ce generează confort în condiții de respect al naturii și al
mediului înconjurător. Asociația promovează valorile

tradiționale locale, cu preponderență cele arhitecturale.”

Acțiunile desfășurate de Asociația R.O.S.T. sunt prezentate pe
pagina web: www.rostmaramures.ro
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