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Datarea bisericii din Săcălășeni: istorie rescrisă
Cei ce iubesc micuțele noastre biserici de lemn cunosc freamătul ce plutește în jurul
bisericii din Săcălășeni. Cu toții ne întrebăm dacă anul construcției sale este cu adevărat
1442? Și dacă această structură impecabilă din lemn, cu aerul său misterios, a fost ridicată
de meșteri care au trăit acum 600 de ani?
Un text pictat în naosul bisericii e cel care induce acest freamăt. Este pisania ce poate fi
ușor găsită deasupra ușii, sub cafas, și ușor citită pentru că este scrisă cu grafie latină. Cea
mai mare parte din text dă informații referitoare la lucrările de modernizare din 1865. Dar
prima frază amintește anul 1442 ca an al ridicării bisericii, ”după vremea tătărime”!
Citind pisania suntem cuceriți de ideea datării bisericii la începutul secolului al XVlea și
trecem cu vederea grafia latină care nu ne lasă să coborâm în timp mai mult de jumătatea
secolului al XIXlea; sau informațiile care se referă clar la lucrări executate în 1865. Și
parcă despre vremea tătarilor aveam alte repere cronologice: marea invazie mongolă în
1241, pustiiri ale armatei tătare concediate de regele ungariei Ioan Sigismund în perioada
15661598, retragerea sângeroasă a armatei tătare din războaiele europene în 1717. Nimic
pentru începutul secolului al XVlea.
Pe de altă parte știm că cele mai vechi biserici de lemn se află în Țara Maramureșului și
sunt datate în secolul al XVIIlea. Doar două biserici conțin părți constructive datate în
secolul al XVIlea: altarul bisericii din Cornești (15101520) și turnul bisericii din Breb (1529
1530). Privindule, suntem mișcați de fragilitatea care răzbate din aceste structuri
medievale și de încărcătura istorică a prefacerilor prin care au trecut. Până acum nici o
mărturie din secolul al XVlea.
Dar toate aceste contraargumente istorice pălesc în fața ideei seducătoare a datării bisericii
în 1442…
Aici intervine dendrocronologia care limpezește toate aceste tatonări și oferă jaloane
precise în jurul cărora se rescrie istoricul bisericii. Este o știință care a apărut recent și a
început să fie folosită pentru datarea monumentelor istorice din Maramureș abia în ultimele
două decenii. Este o aplicație a rezultatelor studiilor din domeniul botanicii, prin cercetare
pluridisciplinară, în domeniul arheologiei și al construcțiilor.
În cazul bisericii din Săcălășeni cercetarea deondocronologică stabilește data construirii
sale cu o precizie de 3 ani: 17231725, adică ”după vremea tătărime” a ultimei invazii din
1717. Înțelegem că în exterior șia păstrat forma originală, cu foarte puține modificări făcute
în timpul lucrărilor de modernizare din anul 1865 (mărirea golurilor ferestrelor și
simplificarea formei acoperișului peste absida altarului). Lucrările interioare au fost mai
ample: au adus lumină în naos prin crearea golurilor din peretele dintre biserica femeilor și
biserica bărbaților, au creat o mai bună accesibilitate în absida altarului prin mărirea ușilor
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din iconostas și au adus locuri suplimentare prin construirea cafasului. Dacă eliminarea
vechiului iconostas și repictarea interiorului bisericii au fost niște idei bune, preferăm să
evităm să judecăm și încercăm să înțelegem argumentele strămoșilor noștri pentru decizia
lor radicală. Cert este că prin aceste lucrări de modernizare biserica din Săcălășeni a
pierdut niște valori istorice și artistice incontestabile.
Istoricul detaliat al bisericii și descrierea sa amănunțită le puteți afla în paginile ce urmează.
Noile informații istorice fixează repere cronologice clare dar lasă deschis un front de lucru
masiv pentru viitorii cercetători, conturând un set de întrebări provocatoare:
Ce a determinat comunitatea locală să ridice o mândră biserică la câțiva ani după
eliminarea Cetății Chioarului din sistemul defensiv austriac?
Cum a fost convinsă comunitatea locală să inițieze lucrări de modernizare atât de radicale?
Câte alte biserici au construit meșterii bisericii din Săcălășeni? Au adus geniul constructiv al
Țării Maramureșului, sau fac parte dintro ligă a meșterilor lemnari ai Țării Chioarului?
Inițiativa cercetării dendrocronologice și a documentării istoricului bisericii din Săcălășeni a
pornit din dorința de a etala o modalitate eficientă prin care comunitățile locale își pot
îmbogăți substanța istorică în vederea consolidării statului lor raportat la istorie și celelalte
comunități locale aparținătoare aceleiași zone etnografice.
Asociația R.O.S.T. împărtășește rezultatele cercetării sale în special comunității locale din
Săcălășeni dar și publicului larg iubitor de istorie sau turiștilor amatori de delicii cu parfum
local.
Asociația R.O.S.T. mulțumește susținătorilor și finanțatorilor săi: Consiliului Județean
Maramureș, biroului de proiectare ARCOLAR, laboratorului DENDROLAB ANNO DOMINI,
echipei de lucru la proiectul ”Biserici din Ţara Chioarului. Tururi virtuale” și nu în ultimul rând
arhitectuluicercetător Alexandru Baboș care este o sursă nesecată de informații și de
inspirație.
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Introducere
Proiectul cultural al Asociației R.O.S.T. ”Aspecte istorice inedite în Țara Chioarului 
BISERICA DIN SĂCĂLĂȘENI” marchează prima cercetare dendrocronologică completă a
unei biserici de lemn din Țara Chioarului.
Scopul acestui proiect este determinarea științifică a anului de construcție, prelucrarea
informațiilor obținute, corelarea lor cu informațiile istorice și cu analiza arhitecturală a
bisericii, având ca finalitate un material documentar dens, conceput pe structura unui studiu
istoric.
Informațiile sunt publicate în broșura ”Aspecte istorice inedite în Țara Chioarului. Biserica
din Săcălășeni” dar și în cadrul proiectului „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale”
desfășurat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
Pentru prima cercetare dendrocronologică completă în Țara Chioarului a fost aleasă
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălășeni, înscrisă pe Lista Monumentelor
Istorice din România ca monument de arhitectură de interes național, cu codul
MMIImA04630, considerată ca find cea mai veche biserică de lemn din această zonă
etnografică.
Cercetarea dendrocronologică este făcută de singurul laborator de cercetare
dendrocronologică din țară ANNO DOMINI DENDROLAB, condus de arheologii Boglárka
Tóth și István Botár.
Consiliul Județean Maramureș susține financiar acest demers asigurând parțial onorariul
echipei DENDROLAB, în cadrul programului anual de finanțare nerambursabilă pentru
proiecte culturale.
Colectarea informațiilor existente pentru Biserica din Săcălășeni, este realizată în cadrul
sesiunii de documentare pentru proiectul „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale” al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
Interpretarea datelor obținute prin corelarea cu informațiiloe documentare existente și
analiza arhitecturală a bisericii este realizată în regim de voluntariat de Asociația R.O.S.T.
prin arhitecta Laura Zaharia.
Editarea și tipărirea broșurii: ”Aspecte istorice inedite în ȚARA CHIOARULUI  Biserica de
lemn din Săcălășeni” este finanțată de Asociația R.O.S.T. din surse proprii și de sponsorul
său permanent sc ARCOLAR srl.
Transmiterea datelor către echipa proiectului „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale” este

rezultatul colaborării dintre Asociația R.O.S.T. , Ordinul Arhitecților din România filiala Nord
Vest și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
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Câteva date despre cercetarea dendrocronologică
Proiectul ”Aspecte istorice inedite în ȚARA CHIOARULUI” folosește dendrocronologia
pentru datarea exactă a materialului lemnos din Biserica veche din Săcălășeni.
Dendrocronologia este știința care se ocupă cu datarea structurilor, elementelor și
rămășițelor de lemn pe baza analizei inelelor anuale de creștere ale arborilor. Prin analiza
inelelor anuale ale arborilor, măsurate cu o precizie de 1/100 mm se poate afla data tăierii
copacului cu o precizie de o jumătate de an. Astfel, în cazul structurilor lemnoase de epocă,
al obiectelor de artă și instalațiilor din lemn, respectiv al descoperirilor arheologice din lemn,
dendrocronologia este metoda cea mai exactă de datare.
În România există un singur laborator de cercetare dendrocronologică: ANNO DOMINI
DENDROLAB în Miercurea Ciuc, înființat în 2007, condus de arheologii Boglárka Tóth și
István Botár.
Dendrocronologia este o știință
apărută recent: 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.
Țara Chioarului nu a mai beneficiat de
cercetare dendrocronologică până în
anul 2019.
La această dată este în lucru Biserica
din Buteasa, pentru care datarea
elementelor de lemn din structura sa
este așteptată cu multă curiozitate.
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Probe din elemente de lemn din perioade diferite, graficele
evoluției inelelor anuale pentru fiecare probă și compararea
graficelor care generează cronologia speciei respective,
pentru un anumit teritoriu.
Imagine și informații preluate de pe situl www.dendrolab.ro

Câteva date despre studiul istoric
al unui monument de arhitectură
Studiul istoric al unui monument de arhitectură este studiul științific și tehnic care trebuie să
colecteze toate datele posibile despre obiectul de arhitectură, să determine cauzele care au
dus la starea prezentă a acestuia și dacă este cazul să propună strategia de intervenție.
Este un studiu complex și multidisciplinar, care pune în evidență evoluția istorică a
obiectului de arhitectură, diversele etape ce iau marcat existența, documentația scrisă și
iconografică referitoare la acesta.
Miza cea mai mare a proiectului ”Aspecte istorice inedite în Țara Chioarului” este crearea
unui proiectpilot care să poată fi multiplicat ușor atât în Țara Chioarului cât și în celelalte
țări ale județului Maramureș: Țara Lăpușului, Țara Maramureșului și Ținutul Codrului. Cu un
efort relativ mic al proprietarului unui monument istoric (cercetarea monumentului și
publicarea informațiilor) se obține un instrument de lucru generator de activitate și implicit
de vizibilitate a comunității locale și a valorilor sale tradiționale. Beneficiul comunității este
evident iar monumentul va beneficia la rândul său de atenția și grija comunității locale – ca
adevărata și cea mai valoroasă moștenire culturală pe care o au.

Desfășurarea proiectului
ETAPA 1  colectarea informațiilor existente pentru Biserica din Săcălășeni: echipa de
proiect „Biserici de lemn din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale”;
ETAPA 2  pelevarea probelor pentru datarea dendrocronologică: ANNO DOMINI
DENDROLAB;
ETAPA 3  prelucrarea probelor în laborator, citirea datelor și editarea studiului: ANNO
DOMINI DENDROLAB;
ETAPA 4  interpretarea datelor obținute prin corelarea cu informațiilor documentare
existente și analiza arhitecturală a bisericii: Asociația R.O.S.T.;
ETAPA 5  transmiterea informațiilor către echipa proiectului cultural „Biserici din Ţara
Chioarului. Tururi Virtuale”: Asociația R.O.S.T. și Ordinul Arhitecților din România filiala Nord
Vest;
ETAPA 6  editarea și tipărirea broșurii: ”Aspecte istorice inedite în ȚARA CHIOARULUI 
Biserica de lemn din Săcălășeni”: Asociația R.O.S.T. și sc ARCOLAR srl.
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3
Prelevarea probelor pentru studiul dendrocronologic,
la biserica din Săcălășenii, 16 septembrie 2019
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Rezultatele cercetării dendrocronologice
Concluzia raportului:
”În urma analizei dendrocronologice putem afirma că cele 17 probe databile aparţin
probabil aceleiași perioade. Din păcate doar o singură probă a putut fi datată cu exactitate:
cosoroaba sudică provine dintrun stejar tăiat în vara anului 1723. Datarea celorlalte probe
cu urme de alburn arată faptul că şi acestea provin din copaci doborâţi în primii ani al
deceniului 1720. În legătură cu stâlpul NV al turnului (proba 13) se iveşte posibilitatea ca
acesta să fie ceva mai timpuriu. Având în vedere faptul că mai multe elemente provin din
copaci destul de bătrâni (130160 de ani) ale căror inele interioare provin tot din anii 1530
1550, este probabil că pentru stâlpul NV al turnului sa folosit partea interioară a unui astfel
de copac, dar elementul în sine ar fi contemporan cu tovarăşii lui din structurile bisericii.
Diagrama anexată poate fi un argument pentru această soluţie. Conform cercetării
dendrocronologice a bisericii ortodoxe de lemn din Săcălăşeni (jud. Maramureș) lăcaşul a
fost construit întro singură perioadă în 1723 sau în mijlocul deceniului 1720. Cercetarea
actuală nu a ţintit datarea reconstrucţiei şarpantei de peste altar.”

O idee dezbătută în timpul prelevării probelor pentru datarea dendrocronologică a fost
aceea a calității excepționale a materialului lemnos folosit pentru construire bisericii, și a
dibăciei meșterilor care au prelucrat lemnul în mod exemplar.
Dendrocronologia se bazează pe analiza inelelor de creștere ale arborilor și precizia este
cu atât mai mare cu cât secțiunile materialului lemnos conțin cât mai multe inele exterioare
de creștere. Iar dacă se păstrează ultimul inel de creștere anterior tăierii atunci datarea
poate fi făcută cu precizie de o jumătate de an.
În cazul bisericii din Săcălășeni meșterii au fost exigenți și au înlăturat inelele exterioare de
creștere, știind că acestea sunt vulnerabile la atacurile biologice. Au asigurat în felul acesta
o bună comportare în timp a bisericii construite de ei.
9

4
Forma originală a acoperișului poate fi înțeleasă urmărind cununile care urmăresc
forma în plan a bisericii

5
În partea de sus a ferestrei se vede acolada golului original (marcat cu linie roșie întreruptă).
Lângă consolele ce susțin streașina se observă golul rămas în urma eliminării
traversei de susținere a iconostasului
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Istoricul bisericii
Istoricul prezentat aici este rezultatul coroborării informațiilor colectate în cadrul sesiunii de
documentare pentru proiectul „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale” al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a noilor informații
obținute prin cercetarea dendrocronologică a echipei DENDROLAB și a analizei
arhitecturale a bisericii.
1442: a fost ridicată prima biserică din satul Săcălășeni, conform pisaniei pictate în naos,
deasupra ușii, descifrată și consemnată de Toth Adalbert și Aurel Socolan în ”Fișa Bisericii
din Săcălășeni”, întocmită pentru ”Evidența monumentelor istorice din R.P.R.” în anul
19621:
”Această sfântă biserică sau didit după vremea tătărime în anul 1442 sau zugrăvit din nou
în anul 1865 Fiind mitropolitu Exosa Alexandru Iuluțiu Episcopu Vancea ilustrătatea sa în
DRE GERLEI protopopu Atanasiu Cotoțiu preot Gheorghe Trif R. Curator Lendiel Nuțiu fetu
Tarța Vasalica pictoritu pictoru Paulu Weisu din cetatea Baia Mare”
Amplasamentul acestei biserici de lemn poate să fi fost pe locul numit Ciunteni, unde
tradiția locală spune că ar fi fost vechea vatră a satului2.
sec. XVI: începând cu anul 1509 sunt consemnate o serie de înnobilări ale credincioșilor
coroanei regale3.
Istoricul Valeriu Achim datează în această perioadă biserica din Săcălășeni împreună cele
din Vălenii Șomcutei și Lăpuș, fără să justifice această încadrare4;
1718: Cetatea Chioarului este demantelată de autoritățile austriece;
1723 – 1725: se construiește biserica de lemn din Săcălășeni, pe amplasamentul actual.
Datarea este certă, justificată prin Studiul dendrocronologic întocmit în anul 2019 de echipa
DENDROLAB, solicitată fiind de Asociația R.O.S.T. ca o contribuție pentru proiectul ”Turul
virtual al bisericilor din Țara Chioarului” susținut de Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale din Maramureș.
Analizând hărțile militare ale imperiului habsburgic se poate observa că pe harta iozefină
realizată între anii 1769 și 1773 (fig.12) este marcată biserica pe actualul amplasament, cu
diferența că valea satului mărginea incinta bisericii la est și sud (la ora actuală o
delimitează pe latura sa vestică).
1 Adalbert Toth și Aurel Socolan. Evidența monumentelor istorice din R.P.R. Biserica din Săcălășeni, Arhiva Muzeului de Istorie
Baia Mare
2 Adalbert Toth și Aurel Socolan. op.cit.
3 Laura Temian et alii. File de Cronică. Ținuturile Chioar, Codru, Lăpuș și Maramureș, Biblioteca județeană ”Petre Dulfu”, Baia
Mare, 2016, pp. 95, 96, 150, 182
4 Valeriu Achim. ”Dezvoltarea culturii în feudalism” în Monografia Municipiului Baia Mare, Intreprinderea Poligrafică Maramureș,
Baia Mare, 1972, p.487
5 Borovszki Samu. Szatmár vármegye, https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html, acesată în 12.12.2019
(monografia redactata de Borovszki Samu intre 18961914, comitatul Satu Mare in 1908)
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6
Suprafața decupată din peretele dintre pronaos și naos,
pentru a permite vizibilitatea către iconostas și spre altar

7
Cafasul a fost realizat odată cu lucrările de ”modernizare” a bisericii, la sfârșitul secolului al XIXlea
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1848: satul Săcălășeni este epicentrul revoluției române în zonă5;
1865: au loc reparații la biserica din Săcălășeni, urmate de repictarea bisericii de pictorul
Paulu Weisu din Baia Mare6. Termenul ”reparații” nu reflectă lucrările reale: biserica a fost
modernizată la această dată, cu modificarea aspectului său:
 la exterior a fost refăcut acoperișul (materialul lemnos este mai timpuriu față de cel
existent în corpul bisericii) cu modificarea formei sale în zona absidei altarului. Cununile au
semne de modificare și reașezare și se păstrează cununi cu lăcașuri pentru corni, montate
paralel cu pereții laterali ai absidei altarului (fig.4). Deducem că acoperișul urmărea
planimetria decroșată astfel încât coiful de peste absida altarului era mai puțin înalt decît
acoperișul de peste naos;
 golurile ferestrelor au fost mărite, reducând la un dreptunghi simplu forma lor originală cu
o acoladă elegantă în partea superioară (fig.5);
 la interior au fost decupate golurile din peretele dintre naos și pronaos pentru vizibilitate
către altar (fig.6), au fost mărite dimensiunile ușilor împărătești și diaconești (fig.11), foile
ușilor împărătești au fost refăcute (fig.10), și a fost realizat cafasul (fig.7) cu acces din pod,
de peste pronaos, printro scăriță amplasată în colțul sudvestic al pronaosului;
 un element ce a fost înlăturat în această etapă constructivă este o grindă transversală ce
lega pereții laterali, chiar în fața iconostasului (fig.9): mărturie au rămas cele 2 goluri din
pereții laterali (fig.5). Acest element făcea parte din iconostasul original ce a fost eliminat în
timpul lucrărilor de modernizare de la 1865. Din vechiul iconostas au fost păstrate icoanele
din primul registru: cele 2 icoane împărătești Isus Hristos și Maica Domnului cu Pruncul,
icoana Sfântului Nicolae și o icoană de o înfățișează pe Maica Domnului Încoronată
(fig.29). Pe lângă acestea au mai fost păstrate: o icoană a Arhanghelului Mihail ce pare să
aparțină vechiului iconostas, icoana de pe Masa Altarului (fig.28) și 2 icoane împărătești
aduse probabil din vechea biserică de pe amplasamentul de la Ciunteni (fig.30). Grinda
transversală a fost înlăturată din cauza poziției sale prea joase, ce limita mărirea ușilor pe
verticală;
 la finalizarea lucrărilor de modernizare, Paulu Weisu repictează biserica. El pictează și
pisania din naos, poziționată deasupra ușii, folosind grafia latină (fig.8).

8
Pisania pictată de Paulu Weisu în 1865
5 Borovszki Samu. Szatmár vármegye, https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/7.html, acesată în 12.12.2019
(monografia redactata de Borovszki Samu intre 18961914, comitatul Satu Mare in 1908)
6 Adalbert Toth și Aurel Socolan. op.cit.
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9
În lateralele pereteluiiconostas se observă golurile rămase în urma eliminării
grinzii de susținere a iconostasului.
Grindaiconostas este marcată cu linie roșie întreruptă.
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Ușile împărătești au fost refăcute pentru a se potrivi în noile
dimensiuni de goluri de trecere create în pereteleiconostas
în timpul lucrărilor de modernizare din 1865.
În imaginea de detaliu se poate observa modul în care au
fost decupate elementele de lemn ce delimitează gorurile
de trecere.

1900: la inițiativa părintelui Ioan Dosa este convocată ”adunarea curatorimei bisericesci din
Săcălășeni în cauza reparării casei parochiale și facerea unui pod pentru de a pute trece o
vale care este în apropierea bisericei și șindrilirea bisericei”7.
Analizând hărțile militare ale imperiului habsburgic se poate observa că este justificată
solicitarea realizării unui pod peste valea ce trecea prin apropierea bisericii dată fiind
modificarea recentă a cursului acestei văi: în harta iozefină (17691773) valea satului
trecea prin partea de est și sud a incintei bisericii, iar în harta franciscană (18191869)
valea satului delimitează incinta bisericii pe latura vestică.
Modificarea traseului văii satului a fost provocată cu siguranță de una dintre revărsările
râului Lăpuș din această perioadă: este cunoscută succesiunea de inundații cu care sa
confruntat zona Satu Mare  Baia Mare în decursul secolului al XVIIIlea8.

12
Prima hartă militară a imperiului habsburgic (17691773)
Valea satului delimitează incinta bisericii la est și sud.

13
A doua hartă militară a imperiului habsburgic (18191869)
Valea satului delimitează incinta bisericii la vest.
7 Arhivele Naționale Maramureș, Fond ”Oficiul Parohial grecocatolic Săcălășeni”, nr.46, an 1900
8 Emanuel Bogdan, ”Scurt istoric al inundațiilor în spațiul românesc în secolele XIIIXXI”,
https://www.academia.edu/37799101/Scurt_istoric_al_inunda%C5%A3iilor_%C3%AEn_spa%C5%A3iul_rom%C3%A2nesc_%C3
%AEn_secolele_XIIIXXI, accesată în 7 octombrie 2019
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1907: stampila oficiului poștal din Săcălășeni are ca
reprezentare grafică blazonul localității, compus din
doi stejari puternici încadrați întrun scut terminat în
acoladă (fig. 14);
1912: ing. dr. Schmidt propune parohiei zidirea unei
biserici noi în schimbul celei de lemn, pe care dorea
să o transporte la Viena. Planul de strămutare a fost
zădărnicit de izbucnirea primului război mondial9.

14
Ștampila oficiului postal din Săcălășeni.
Imaginea a fost preluată din
”Szatmár vármegye” (op.cit.)
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Ușa bisericii din Săcălășeni  detaliu  arhitect Adrian Panaitescu, 1970
Desenul a fost publicat în revista VERNADOC MM 2012,
în articolul ”Chasing castle memories” semnat Adrian Panaitescu
9 Adalbert Toth și Aurel Socolan. op.cit.
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1920: parohia primește o nouă propunere de a dona biserica, pentru a fi dusă la București,
în parcul Carol10. Este perioada în care a apărut moda întemeierii muzeelor etnografice în
aer liber: Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din București a fost înființat în 1936.
1922: părintele Ioan Ilieș, protopop în Șomcuta Mare primește din partea Episcopiei
române grecocatolice de Gherla o adresă prin care este anunțat că îi este aprobată
”repartiția pentru zidirea unei biserici în Săcălășeni, cu suma finală de 89.600 Lei, și care
repartiție a fost primită și votată cu unanimitate în adunarea generală a credincioșilor”.
Totuși, atribuirea finanțării este condiționată de ”completarea sumei lipsă” și de finalizarea
”planului de zidire” și a ”preliminarului de spese” 11.
1970: se execută lucrări de reparații inițiate de Muzeul Județean Maramureș.
În acest an arhitectul Adrian Panaitescu studiază cu pasiune arhitectura bisericilor de lemn
din județul Maramureș, în timp ce supraveghează lucrările de construire a Palatului
Administrativ din Baia Mare, ca reprezentant al echipei de arhitecțiautori ai proiectului.
Biserica din Săcălășeni (fig. 15, 16) a făcut parte din studiile sale12.
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Schițele arhitectului Adrian Panaitescu la biserica din Săcălășeni:
plan, fațada sudică, detaliu de turn, detaliu al peretelui estic al absidei altarului, secțiune prin peretele bisericii, în naos.
Desenele au fost publicate în revista VERNADOC MM 2012, în articolul
”Chasing castle memories” semnat Adrian Panaitescu
10 Adalbert Toth și Aurel Socolan. op.cit.
11 Arhivele Naționale Maramureș, Fond ”Oficiul Protopopesc greco catolic Șomcuta Mare”, nr.87, an 1922
12 Adrian Panaitescu, ”Steeplechasing memories” în VERNADOC MM 2012, O.A.R.NV&ICOMOS FINLAND/CIAV, HELSINKI,
2013, pp.4445
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1996: se execută lucrări complexe de restaurare la biserica din Săcălășeni, proiectate de
sc MANISA CONSTRUCT srl – arh. Niels Auner, și executate de sc RUSTIC srl – ing.
Cornel Cușner13. Biserica a fost desfăcută bucată cu bucată și reasamblată după ce
piesele de lemn au fost amputate pe segmentele degradate și tratate împotriva atacurilor
biologice. Au fost înlocuite tălpile și câteva piese componente ale șarpantei.
Desfacerea elementelor componente ale bolții a dus la pierderea ireversibilă a fâșiilor de
pânză ce asigura continuitatea substratului pictural, și la pierderea unei suprafețe
însemnate din pictură – atât cea realizată în 1865 cât și pictura anterioară.
2014: se dau în funcțiune amenajările realizate în cadrul proiectului ”Circuitul Bisericilor din
Transilvania de Nord” finanțat prin POR 20072013: punct info dotat cu grup sanitar,
parcare și alee de acces pietruită, iluminat stradal și arhitectural (fig.17).

17
Amenajările realizate în cadrul proiectului ”Circuitul Bisericilor din Transilvania de Nord”

13 Niels Auner. 100 biserici de lemn restaurate 19722012, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2012, p. 61
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Portalul și ușa bisericii din Săcălășeni captează atenția privitorului și incită mâna artiștilor.
Bogdana Tarnavschi publică acest desen în articolul său ”Biserici de lemn din Țara Lăpușului și Țara Chioarului”,
apărut în volumul ”Monumente istorice și de artă religioasă
din Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului
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Azi, accesul principal oferă vizitatorului fațada vestică a bisericii. Deși este o fațadă oarbă, austeră, jocul
proporțiilor dintre peretele vestic, acoperiș și turn, cucerește privitorul. Decorul funiei răsucite care consolidează
simbolic biserica ”încingândo” la mijloc este subliniat discret de gărduțul de lemn și valea satului
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Descrierea arhitecturală a bisericii de lemn din Săcălășeni
Biserica de lemn din Săcălășeni a fost ridicată în anii 17231725, și pare să fi preluat
principiile constructive severe și tehnicile bine stăpânite ale bisericilor din Țara
Maramureșului construite după raidul tătar de la 1717: forme clare, decorațiuni minimale,
turn puternic și înalt. De la calitatea materialului lemnos (lemn de stejar sănătos, debitat
exigent cu înlăturarea alburnului vulnerabil la atacuri biologice), la concepția volumetrică și
până la tehnicile constructive – totul poate fi comparat și asemuit cu modelele din zona
Maramureșului istoric. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care legenda datării
sale în 1442 era pusă în discuție și apărea în toate descrierile, chiar dacă era greu de
crezut. Dacă întradevăr au existat conexiuni între fondatorii bisericii din Săcălășeni și Țara
Maramureșului, sau dacă satul Săcălășeni sa aflat pe traseul echipelor de meșteri
maramureșeni itineranți, este posibil ca cercetările viitoare să poată da un răspuns.

Amplasament
Biserica de lemn din Săcălășeni este amplasată pe malul unui afluent al râului Lăpuș, întro
incintă ce împrejmuiește atât biserica cât și cimitirul se ce întinde spre sud și est. Pe latura
sudică a împrejmuirii există o poartă monumentală care marchează vechiul acces spre
biserică (fig.13) orientat către intrarea în biserică.
La ora actuală accesul este amenajat pe latura nordvestică a incintei; vizitatorii beneficiază
de o alee pietruită, o parcare și un punct info dotat cu grup sanitar. Aceste amenajări au fost
făcute în cadrul proiectului ”Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord” finanțat
prin POR 20072013.

Tipologie
Biserica de lemn din Săcălășeni este o biserică ce poate fi încadrată în categoria bisericilor
mari de lemn, cu o capacitate de maxim 200 de persoane (calculată cu 5pers./mp) și cu
dimensiuni în plan de 7,20m x 14,40m (fig.29). Aparține tipologiei ”bisericilor românești”, cu
planul compus din cele 3 spații cu sacralitate crescătoare: pronaos, naos și altar. Pronaosul
și naosul sunt dreptunghiulare iar absida altarului este decroșată și are formă poligonală.
Specific tradiţiei religioase, spaţiile bisericii au o destinaţie clar definită, naosul este
încăperea destinată exclusiv bărbaţilor, iar pronaosul  femeilor. Delimitarea celor două
spaţii este realizată cu un perete ce a fost plin la origine, iar trecerea se face printro uşă ce
inițial a fost la fel de scundă ca aceea de la intrarea în biserică; decuparea ușii și a golurilor
din acest perete a fost făcută în timpul lucrărilor de modernizare din 1865, pentru vizibilitate
dinspre biserica femeilor înspre altar – idee de ultimă modă la acea vreme. Elementele de
lemn strunjit care consolidează și decorează golurile din acest perete (fig.6), la modă în
jumătatea a doua a secolului al XIXlea, sunt și ele un martor al perioadei în care
strungurile au început să fie folosite tot mai mult de tâmplarii din zonă. Tot atunci a fost
realizat și cafasul pentru a suplimenta numărul de locuri în biserică (fig.7). Peretele
iconostasului a avut de la bun început 3 uși, înguste și joase. O grindă orizontală de lemn,
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Ancadramentul ușii: intrarea în biserica din Săcălășeni
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montată la cota superioară a ușilor avea rolul de a susține icoanele iconostasului (fig.9);
aceasta a fost eliminată în timpul lucrărilor de modernizarea din 1865 când sa dorit
mărirea ușilor din cadrul iconostasului, fiind necesară eliminarea acestui element de lemn
care împiedica înălțarea ușilor. Au rămas mărturie golurile din pereții laterali în imediata
vecinătate a pereteluiiconostas (fig.5). Ușile împărătești sunt tratate simplu cu volute și
vrejuri vegetale sculptate și medalioane pictate cu modelul unic al unei flori geometrizate
(fig.10). Absida altarului și soleea sunt înălțate față de cota pardoselii bisericii cu o treaptă
joasă.

Materiale și sistem constructiv
Pereții
Biserica este construită din lemn de stejar foarte bine ales și
foarte bine prelucrat, și este așezată pe o fundaţie din zidărie
uscată de piatră naturală.
Pereţii au în alcătuire cinci grinzi masive ale căror dimensiuni
se variază între 45cm și 80cm. Aceste grinzi sunt aşezate una
peste alta și sunt îmbinate la colţuri în „cheotori româneşti
îndinţate” (fig.21). Un brâu îngust dar proeminent, cioplit cu
motivul funiei răsucite leagă biserica de jurîmprejur (fig.19).
Ferestrele sunt de dimensiuni reduse (4451cm/5058cm) şi
puţine ca număr: trei în absida altarului, 4 în naos și niciuna
în pronaos. Inițial ferestrele au avut dimensiuni și mai mici
(31cm/~40cm) și aveau partea superioară cioplită în formă de
acoladă (fig.5); ferestrele pe care le vedem azi au fost croite
în timpul modernizărilor din 1865.
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Îmbinări în cheotori
românești îndințate,
și brâul cu motivul funiei răsucite

Uşa de intrare este amplasată pe latura sudică şi este
impresionantă datorită ancadramentului masiv, cioplit în
partea superioară în formă de acoladă pronunțată, și discret decorat cu motivul funiei
răsucite și alte forme geometrice (fig.19).

Foaia de ușă realizată dintrun singur element de lemn de dimensiuni considerabile (88cm
x 171cm x 6cm) a avut o comportare excepțională în timp datorită măiestriei meșterilor și a
materialului lemnos de o calitate excepțională. Decorațiunea foii ușii este discret gravată
asemenea ancadramentului: o cruce amplasată central și 2 perechi de discuri poziționate
simetric, cu motivele soarelui în mișcare și a rozei vânturilor.
Rezolvarea în acoladă a golurilor de uși și ferestre nu este foarte răspândită în cazul
bisericilor de lemn. În zonele etnografice ale județului Maramureș găsim doar câteva astfel
de uși: la Cărpiniș (fig.22) în Țara Chioarului, Libotin și Larga în Țara Lăpușului. Ferestrele
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sunt și mai rare, din cauza modificărilor făcute în timp pentru a lăsa lumina să intre în
biserică (odată cu folosirea pe scară largă a ferestrelor cu sticlă turnată): ferestre în
acoladă găsim doar la bisericile din Șurdești (fig.28) și Plopiș în Țara Chioarului, realizate
cu 41 și respectiv 73 de ani mai târziu, cu o execuție excepțională datorată uneltelor de
lucru mai bune (la Săcălășeni golurile sunt cioplite cu dalta, pe când la Șurdești și Plopis
sunt decupate impecabil cu fierăstrăul).
Se naște în mod firesc ideea unei echipe de meșteri care ar fi putut activa în zonă pe
întinsul a 2 sau chiar 3 generații, și ne putem imagina cum meșterul Macarie a folosit toată
înțelepciunea adunată de maeștrii săi pentru a ridica biserica din Șurdești și poate că și pe
cea din Plopiș. Cercetarea rămâne deschisă și cu siguranță că prin analiza comparată a
arhitecturii celor 3 biserici se va putea contura o ipoteză pertinentă referitoare la meșterii
care leau conceput și executat.

23
Gol de fereastră, cu partea superioară în
formă de acoladă,
executată cu mare precizie de meșterul
Macarie la biserica din Șurdești
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Ușa originală, de pe latura sudică, a bisericii din Cărpiniș;
partea superioară a ușii are formă de acoladă, arcuită discret
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Pardoseala
Podeaua din pronaos şi naos este făcută din scânduri de lemn iar suprafeţele sacre (altarul
şi soleea) sunt sunt uşor ridicate şi formează o platformă care delimitează spaţiul sacru de
spaţiul laic.
Tavanele
La interior, cele 3 spații au o tratare diferită la nivelul închiderii superioare: pronaosul are un
tavan drept de scânduri montate la intradosul structurii din grinzi masive pe care se sprijină
turnul; naosul este acoperit cu o boltă cilindrică ce reprezintă ”cerimea” realizată din grinzi
masive de lemn de stejar, iar absida altarului este acoperită cu o suprafață fațetată înscrisă
întrun sfert de sferă, realizată la rândul ei din grinzi masive de stejar îmbinate la colțuri în
”cheotori românești” adaptate sistemului complicat de intersecții de planuri înclinate (fig.20,
21). Bolta naosului este așezată pe console care micșorează deschiderea bolții cu câte
40cm pe fiecare latură, pe când bolta altarului se naște din planul pereților.
Înscrierea naosului, a ”bisericii” propriuzis, în ”cubul noului Ierusalim14 era o uzanță a
meșterilor bisericilor din vechime, ce reflectă importanța acestui spațiu; acest detaliu a fost
neglijat de meșterii bisericii din Săcălășeni care au redus înălțimea interioară a bisericii de
la ~6m (lățimea bisericii măsurată la baza bolții) la 4,84m.
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Acoperişul
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Bolta din absida altarului, realizată din bărne masive,
intrados (vedere din absida altarului), și extrados (vedere din pod)

Șarpanta este în 4 ape şi este acoperită cu draniță prelucrată decorativ în ”cioc de rață”.
Dranița învelește și gâtul turnului, pe segmentul dintre acoperiș și parapetul galeriei
clopotelor. Panta acoperișului are 60°. Cornii (căpriorii) ce alcătuiesc structura şarpantei,
lungi şi subţiri raportat la masivitatea acoperişului, sunt îmbinați doar la partea superioară,
legați între ei cu o tingă (moază), iar la partea inferioară se sprijină în cununa (grinda
răsturnată de streașină) cioplită cu lăcașuri pentru corni. Ca la toate acoperișurile istorice în
4 ape, rețeaua de șipci joacă un rol major în rigidizarea structurii. Raportul de 1:1 între
lungimea căpriorilor şi lăţimea navei bisericii, este ideal pentru stabilitatea structurală a
acoperişului. Bolţile ce acoperă naosul şi altarul sunt independente faţă de structura
acoperişului.
14 Alexandru Baboș, Tracing a Sacred Building Tradition. Wooden Churches, Carpenters and Founders în Maramures until the
Turn of the18th Century, Lund, Lund University, 2000, pg.125
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Turnul
Ca la toate bisericile de lemn de tipologie ”românească”, turnul nu porneşte din fundaţie ci
se sprijină prin intermediul unor grinzi masive pe pereţii pronaosului, soluţie constructivă
care reprezintă o provocare pentru măiestria meşterului. Structura turnului este o structură
în cadre de lemn, complet diferită de cea a bisericii. Înălţimea turnului de aproape 14m –
înălțime la care se adaugă și fleșa înaltă de cca. 9,00m iar baza sa se înscrie întrun pătrat
de 2,50m x 2,50m. Galeria clopotelor iese în consolă, are un ritm de câte 2 arcade așezate
pe 3 stâlpi pentru fiecare latură, iar parapetul plin realizat din scândură este elegant
decorat la partea inferioară cu un motiv vegetal (fig.22).
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Galeria turnului

26

Pictura interioară
Biserica ridicată în anii 17231725 a fost pictată. Primul strat pictural a fost acoperit de o a
doua pictură realizată de Paulu Weisu în 1865. La ora actuală toată pictura este degradată
(fig.7), fie de acțiunea apei care a pătruns la interior în decursul timpului, fie de depunerile
de praf și fum, fie de lucrările de restaurare din 1996 când sa pierdut pânza interstițială
care asigura continuitatea substratului pictural. Programul iconografic se citește greu și
este necesară o cercetare detaliată pentru a scoate la lumină informații referitoate la prima
pictură și pentru a pregăti programul de restaurare care ar putea să aducă un plus de
valoare aspectului interior și istoricului bisericii.
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Fragment de pictură murală, pe ancadramentul ușii, intrados.
Paulu Weisu, 1865
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Colecția de icoane
Biserica are o colecție frumoasă de icoane, estompate de praful timpului, care așteaptă să
fie puse în valoare. Mare parte aparțin iconostasului original: icoanele împărătești Isus
Hristos și Maica Domnului cu Pruncul, icoana Sfântului Nicolae și o icoană rară ce o
înfățișează pe Maica Domnului Încoronată. Sau mai păstrat: o icoană a Arhanghelului
Mihail ce pare să aparțină vechiului iconostas, icoana de pe Masa Altarului și 2 icoane
împărătești aduse probabil din vechea biserică de pe amplasamentul de la Ciunteni.
Pe lângă aceste icoane vechi, biserica din Săcălășeni etalează pe pereteleiconostas
câteva icoane remarcabile din etape istorice succesive: ”Fecioara Maria cu Pruncul”
realizată în manieră neorenascentistă, ”Învierea Domnului” cu elemente secession și o altă
icoană reprezentând în stil naivcontemporan foarte inspirat ”Fecioara Maria cu Pruncul”.
Atât icoanele cât și pictura interioară au nevoie de lucrări de restaurare și de punere în
valoare. În acest fel valorile artistice și istorice ale bisericii din Săcălășeni vor fi puse în
lumină, iar cercetările pe care le implică aceste lucrări complexe vor aduce lămuriri asupra
istoricului bisericii și a evoluției comunității locale. Noi informații ar putea fi revelate de
aceste cercetări, și astfel întrebările referitoare la etapele constructive ale bisericii, la
meșterii și la ctitorii săi ar putea primi răspuns.
Primul și cel mai important beneficiar al acestor noi cunoașteri va fi comunitatea locală,
căreia îi este adresată broșura de față, cu gândul de a readuce biserica bătrână în atenția
lor și de a o onora așa cu au făcut și strămoșii satului Săcălășeni.
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Colecția de icoane: Icoana de pe Masa Altarului și icoana rară reprezentând Maica Domnului Încoronată
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Colecția de icoane: icoană veche adusă probabil din vechea biserică de pe amplasamentul de la Ciunteni; icoană
stil neorenascentist; icoană stil secession; icoană stil naivcontemporan
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Plan și secțiune.
Desene realizate de tehnicianul Toth Adalbert în timpul campaniei Direcției Monumentelor Istorice
de inventariere a ”monumentelor de artă”, în 1962
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Donații și sponsorizări cu R.O.S.T. pentru continuarea cercetărilor
de arhitectură și istorie în zona etnografică a Țării Maramureșului
sau în alte zone etnografice se pot face în contul:
RO73 BRDE 250S V965 1914 2500
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Acest proiect a fost realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

... și nu ar fi fost finalizat fără suportul logistic și financiar
al biroului de proiectare ARCOLAR

