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Summary

The study of the vernacular architecture of Maramureș has always
struggled with the chronology of wooden constructions. Den-
drochronology provides reliable dating, independent from the scarcity
of historical sources, and regardless of the limits of the art science. The
current study presents a recent dendrochronological investigation per-
formed at the old wooden churches in the village of Apșa de Mijloc, in
Ukraine (official name: Сере́днє Водяне́). As a result, two of the most
iconic and enigmatic wooden churches in Maramureș and by large in
the Carpathians reveal their true age for the first time. The two old
wooden churches are differentiated by their position in the village as
the lower church and the upper church. The results rewrite their story
and offer the possibility to analyze and re-evaluate them in the frame-
work of the sacred architecture of Maramureș.

This study aims first to clarify specific steps applied in the den-
drochronological dating process in order to refine the results. The next
discussion takes up some general aspects related to dating in the
wooden churches of Byzantine rite in the region. In order to interpret
the dendrochronological data correctly, it is necessary to distinguish
between two specific steps in the process of building wooden churches
in Maramureș. Dendrochronology always records the moment the trees
were felled. The construction follows thereafter. The heavy log body,
on one side, and the light structures of the tower and the roof, on the
other side, seem to be built with at least one year in between. Another
aspect to consider is the religious consecration process, which usually
marks the birth date of a church in inscriptions. Consecration date can
appear delayed in relation to dendrochronological results.

The dendrochronological results in the lower church in Apșa de
Mijloc record the felling year for the timbers in the log construction in
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the winter of 1641-1642, and for the wood in the light roof and tower
structure in the following winter. Thus, the lower church must have
been finished in about 1643. One remarkable exception makes a beam
from winter 1530-1531 which should best be interpreted as timber from
an older construction reused to provide the structure of the tower with
extra strong dried wood. A second exception is provided by a rafter
dating a repair of the roof after the winter of 1698-1699. This later da-
ting matches an inscription on the southern wall of the church from
July 9, 1699. Historical data also records a large repair of the church in
1770 that it was not registered in the samples from the church. The
repair might be identified in the sills of the construction by future
research.

In the upper church in Apșa de Mijloc, the results signal the most
probable felling date of the logs in the winter of 1704-1705. The tim-
bers for the light roof and for the tower structure were felled within the
next winter and even in the summer of 1706. A historical record states
that the church was consecrated in 1705. This record provides evidence
that the consecration act could have been arranged in between the two
steps of building construction when needed. A single sample points out
a later repair, that occurred in the apex of the vault above the nave. The
felling date for that beam was the winter of 1772-1773. This dating
overlaps with the investment into a mural painting and the completion
of the iconostasis with new royal icons in the following years.

Dendrochronology was first applied in the region of Maramureș in
1997. Since then, a handful of projects were accomplished on both
sides of Maramureș, in Romania and Ukraine. Yet, there are still several
churches in need of chronological dating. Each time, the method pro-
vides new data and enables progress in the understanding of the re-
gional heritage. For example, the lower church in Apșa de Mijloc can
be added now to a group of similar churches from the same time, in
Slătioara (1639), Sârbi Susani (1640) and Budești Josani (1643). Pro-
bably they were all built in a row by the same itinerant master carpen-
ter, who signed in Budești Josani as Gozdă Ion. The upper church in
Apșa de Mijloc shows that some old medieval features were still in use
at the time of its construction. The characteristic short spires in both
churches are most probably the result of later simplifications, yet more
research at their structures must be conducted.

Both wooden churches are in need of careful conservations. There
is an emergency situation in the upper church, where the roof covering
has to be changed while the iconostasis from 1761, painted by the
painter Ștefan of  Tereblea, displays an increased state of decay, in some
parts next to collapse.
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Datările bisericilor de lemn din Apșa de Mijloc, istorii recuperate

Două dintre cele mai iconice și enigmatice biserici de lemn din Maramureș își dez-
văluie pentru prima dată secretele vechimii lor. Studiul de față introduce în mediul științific
și face cunoscute interesului public rezultatele recente ale investigațiilor dendrocronologice
realizate la bisericile de lemn din Apșa de Mijloc. Datările obținute permit rescrierea
istoriei lor și oferă posibilitatea de a le analiza și reevalua în cadrul specific al arhitecturii
religioase din Maramureș. Studiul clarifică etapele aplicate în procesul datărilor dendro-
cronologice și aduce în discuție câteva aspecte generale legate de datări.
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fig 1. Biserica de lemn din jos în Apșa de Mijloc, biserica cé bătrână de pe Dâmbul lui Andrei.
Latura de nord, foto 2019. The lower church in Apșa de Mijloc, north side.



Introducere

Pe valea Apșiței, toate satele cu vechime și-au luat numele de la apa râului care le
traversează: Apșița, Apșa de Sus, Apșa de Mijloc și Apșa de Jos.3 În aceste comunități, se
păstrează până azi aproape toate bisericile vechi de lemn. În Maramureș, bisericile sunt
cele mai importante construcții comunitare, printre puținele rămase din vremea când
maramureșenii încă trăiau în civilizația lemnului. Bisericile de lemn de pe valea Apșiței
sunt reprezentative pentru întregul Maramureș. Ele au o valoare istorică și de patrimoniu
excepțională, comună pentru românii și ucrainenii de pe ambele maluri ale Tisei, atât
din Ucraina cât și din România. Singura care lipsește azi din tezaurul apșenilor este biserica
de lemn din Apșița, ridicată în anul 1802, care a fost demolată și înlocuită de o biserică
nouă de zid în 1992.4 Biserica de lemn din Apșa de Sus, ridicată în a doua jumătate a
secolului 19, a fost tencuită în a doua jumătate a secolului 20 și se păstrează sub această
formă alterată.5

În satele românești de pe valea Apșiței, în Apșa de Mijloc și în Apșa de Jos, există
nu mai puțin de patru biserici de lemn, câte două în fiecare. Despre biserica băscăoanilor
din Apșa de Jos, aflăm din literatura veche că ar data din 1776.6 Cu toate acestea, conscripția
parohiilor din 1789 nu o menționează. Ea prezintă un stil distinct, caracteristic pentru
bisericile din Verhovina din prima jumătate a secolului 19, în nordul muntos al
Maramureșului, la izvoarele Izei Negre. Cele trei biserici de lemn prezentate până aici sunt
toate ridicate în secolul 19, o perioadă mai bine documentată. Următoarele trei biserici de
lemn sunt, în schimb, mult mai vechi, recunoscute prin stilul lor maramureșean cu două
poale și turn înalt. Vechimea lor a fost o piatră de încercare pentru cercetători, mai ales din
cauza unor datări fanteziste de la începutul secolului trecut, care le plasa în evul mediu.
Biserica de lemn din Părău din Apșa de Jos a fost o vreme lungă datată relativ din anul
1561,7 datare greu de contrazis prin analize stilistice. Rezolvarea în acest caz a venit
neașteptat, dar binevenit, odată cu descoperirea pisaniei de pe portalul de intrare în naos.
Pisania a fixat momentul ridicării bisericii de lemn din Părău în anul 1659.8

În Apșa de Mijloc bisericile sunt diferențiate altfel decât în celelalte părți ale
Maramureșului, sub apelativele de biserica din sus și biserica din jos. Datarea celor două
biserici vechi de lemn din Apșa de Mijloc pe baze strict stilistice au pus mari probleme,
datorită stilului arhaic și distinct al turnurilor lor. Biserica din jos era antedatată de
o inscripție din 1685, dar se credea a fi din secolul 15. Biserica din sus n-a păstrat nici
3 În ordine, denumirile oficiale ucrainene: Во́диця, Ве́рхнє Водяне́, Сере́днє Водяне́ și Ни́жня
А́пша. În continuare, sunt folosite numele istorice și în uz românești. 
4 Сирохман, Михайло (2000). Церкви України. Закарпаття, Львів, 578-579.
5 Сирохман 2000, 576-577.
6 Bud, Tit (1911). Date istorice despre protopopiatele, parochiile şi mănăstirile române din
Maramureș din timpurile vechi până în anul 1911. Gherla, p. 21. Сирохман 2000, 582-583.
7 Bud 1911, 21.
8 Baboș, Alexandru (2004). Tracing a Sacred Building Tradition, Wooden Churches, Carpenters and
Founders in Maramureș until the turn of the 18th century, 256-257. Norrköping: Lunds universitet.
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o inscripție, însă tradiția orală locală susține că este mult mai veche decât cea din jos,
fiindu-i atribuite datări neverosimile din anii 1428 și 1440.9 Arhitectura de lemn
maramureșeană are nevoie de datări exacte pentru a construi istoria ei pe date sigure. Acest

9 Bud 1911, 22.
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fig 2. Apșa de Mijloc, biserica din sus de pe Stăjeret. Vedere din dosul
altarului, foto 2018. The upper church, view from the rear.



lucru a fost dovedit în cadrul primului proiect de datare dendrocronologică a bisericilor de
lemn de la sud de Tisa, din 1997, acum mai bine de două decenii, care a confruntat vechile
mentalități și a contribuit major la stabilirea unei cronologii certe.10 Datarea celor două
biserici de lemn din Apșa de Mijloc nu a fost posibilă atunci, iar disputele din jurul vechimii
lor nu puteau fi rezolvate prin alte metode. Iată de ce datarea lor dendrocronologică a devenit
o prioritate și o necesitate în cercetarea arhitecturii religioase din Maramureș.

Metoda de lucru

Datarea dendrocronologică aduce în cercetarea științifică date certe, independente
de toate sursele și analizele istorice anterioare. Datarea dendrocronologică se face în
trei etape principale: prelevarea probelor din construcție, datarea probelor în laborator și
corelarea datelor din teren cu cele din laborator. 

În prima etapă, se extrage un număr relevant de probe din lemnul construcției. Dacă
se presupun mai multe etape de construcție, se scot probe din fiecare, într-un număr suficient
de relevant, dar cât mai puțin invaziv. Cu sprijinul și participarea comunităților locale,
probele au fost extrase din cele două biserici de lemn din Apșa de Mijloc în primăvara
anului 2019.11 Bârnele bisericilor au pus de la început probleme, datorită debitării semnifi-
cative a lemnelor. Meșterii dulgheri au folosit numai inima lemnului în pereții celor două
biserici, cioplind alburnul lor. Succesul datării depinde de păstrarea grupului de inele ale
alburnului și, mai ales, de păstrarea netedului de sub coajă, unde se află ultimul inel, cel
care datează anul în care a fost doborât un copac. Probele trebuie să fie cât mai lungi, cu un
număr cât mai mare de inele. Primul inel al probelor este de dorit să fie cel de sub coajă iar
ultimul inel este de dorit să fie inima lemnului sau cât mai aproape de ea. Chiar în lipsa
evidentă a alburnului, au fost scoase probe din câteva bârne ale pereților, cu scopul de a
verifica celelalte probe. Pentru o datare mai sigură, ne-am concentrat pe bârnele de pe bolta
bisericii, cele care păstrează mai peste tot alburnul întreg pe fața nefasonată ascunsă în
pod. Câteva probe au fost scoase din turn și din șarpantă. O altă dificultate întâmpinată la
bisericile din Apșa de Mijloc a fost calitatea slabă a alburnului, care în mai multe probe
s-a pulverizat sau fragmentat. Inima lemnului s-a dovedit, în schimb, a fi foarte rezistentă,
punându-ne la grea încercare pe toți cei care am participat la scoaterea probelor. 

Datarea individuală a probelor a fost făcută în a doua etapă de către Hans Linderson,
în laboratorul din cadrul Universității din Lund. Laboratorul dispune de cronologia stejarului
caracteristică pentru Maramureș, construită și verificată în proiecte anterioare. 

Ultima etapă presupune interpretarea rezultatelor, în care datele din laborator trebuie
corelate cu cele din teren. Cunoașterea monumentului și experiența în dendrocronologie se 

10 Eggertsson, Ólafur și Baboș, Alexandru (2003). „Dendrochronological dating in Maramureș with
special emphases on objects from the Maramureș museum in Sighetul Marmației”. Tradiții și Patrimoniu
(2-3): 40–49.
11 Mulțumesc preoților Nuțu Dan și Gheorghe Alb pentru tot ajutorul la fața locului și lui Bogdan Ilieș
pentru sprijinul acordat în această călătorie.
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întâlnesc și întrepătrund într-un dialog fertil, care oferă un rezultat optim. În această ultimă
etapă, a fost definit momentul construcției și câteva etape de reparații.
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fig 3. Diagrama rezultatelor datărilor la probele scoase din biserica de lemn din jos în Apșa de
Mijloc. The dating results of the samples extracted from the lower church.
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fig 4. Diagrama rezultatelor datărilor la probele scoase din biserica de lemn din sus
în Apșa de Mijloc. The dating results of the samples extracted from the upper church.



Rezultatele datărilor dendrocronologice

Pentru biserica de lemn din jos în Apșa de Mijloc, cercetarea dendrocronologică
identifică atât datarea construcției, cât și două momente distincte. Momentul tăierii lemnelor
folosite la construcția bisericii a fost iarna anilor 1641-1642 și iarna anilor 1642-1643. Un
căprior a fost datat din iarna anilor 1698-1699. O talpă de la turn indică o datare din iarna
anilor 1530-1531. Raportul detaliat se află în anexa 1.

Pentru biserica de lemn din sus în Apșa de Mijloc, cercetarea dendrocronologică
fixează momentul tăierii lemnelor pentru construcție în iarna anilor 1704-1705 și în iarna
următoare. O etapă de reparații este indicată de o singură probă din bolta bisericii, datată
în iarna anilor 1772-1773. Raportul detaliat se află în anexa 2.

Aspecte generale legate de datări

Pentru a înțelege ce anume datăm prin metoda dendrocronologică, trebuie luate în
considerare unele aspecte rămase până acum neclare din procesul ridicării unei biserici de
lemn și luarea ei în folosință. 

Construcția unei biserici de lemn în Maramureș presupunea combinarea a două
structuri lucrate în tehnici distincte: o structură grea legată în cheotori rigide pentru bute12

și una ușoară în îmbinări articulate pentru turn și șarpante. Cele două tehnici sunt evidențiate
de datările dendrocronologice recente prin două etape distincte, cu implicații asupra
înțelegerii meșteșugului dulgheritului istoric. 

Pentru structura de bârne închetorate, tăierea lemnelor se făcea iarna, când lemnul
conținea puțină sevă, un aspect afirmat de tradiția orală și de experiența meșterilor dulgheri
din regiune. Dendrocronologia confirmă pe deplin tăierea arborilor folosiți în butea
construcției în sezonul rece. Construcția putea începe imediat după venirea căldurii, în vara
următoare. Din iarnă până-n vară lemnele se deshidratau gradat în continuare. Lemnele
erau apoi debitate și tăiate după nevoi, cel mai probabil progresând odată cu ridicarea
construcției, deoarece dimensiunile fiecărei bârne erau condiționate de îmbinările unice
anterioare. Odată puse în operă lemnele culcate se tasau, se răsuceau, iar volumul lor scădea
în continuare prin deshidratare pe direcția transversală a fibrei. Aceste trei fenomene
naturale cereau un timp lung de așteptare și ajustare, în care butea construcției se presa
într-un întreg, ca un butoi bine strâns, impermeabil și perfect funcțional. Așteptarea
putea dura un an uneori mai mult. De-abia după închiderea lemnelor din pereți sub propria
lor greutate se mergea mai departe cu ridicarea turnului, acoperișului și intrarea în uz
a spațiului interior. 

Turnul și șarpanta erau ridicate probabil imediat după așezarea și stabilizarea
structurii buții. Structura ușoară a șarpantei și a turnului folosea lemnul în lungul fibrei iar
articulațiile cusute cu cep nu puneau probleme de tasare. De aceea, lemnele din structurile

12 Butea este în limbaj dulgheresc structura din bârne închetorate.
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ușoare puteau fi tăiate fie iarna următoare, fie vara și prelucrate verzi. Condiția era ca
în ele să fie cât mai mult folosită inima lemnului iar fibra să nu fie răsucită. Excepție
făceau, se pare, tălpile turnului care necesitau lemn bine uscat, de preferat din construcții
mai vechi, dacă era posibil. Avantajul de a lucra cu lemn verde era ușurința de a prelucra
lemnul, după nevoi. 

Așadar, între momentul începerii și terminării bisericii existau două etape distincte
de tăiere a lemnului în pădure și două de lucru. Construcția putea dura de la o jumătate de
an până la un an și chiar doi. Cu alte cuvinte, datarea dendrocronologică poate surprinde
începutul fiecărei etape și, acolo unde este cazul, reparații ulterioare și refolosiri de material
din construcții mai vechi.

Se pune firesc întrebarea de ce nu se ridica turnul și acoperișul odată cu butea. Butea
proaspăt încheiată avea spațiile libere lăsate între lemne și din acest motiv era prea slabă
pentru a rezista la vânturi puternice care suflau într-un acoperiș înalt. Turnul, la rândul lui,
ar fi deformat pereții pronaosului sub greutatea și mișcările sale, în procesul de așezare,
etanșeizare și rigidizare a buții. În plus, eventuale răsuciri sau crăpări nedorite ale lemnelor
închetorate cereau înlocuirea lor prin refacerea parțială a buții. În acest caz, turnul și
acoperișul erau mai mult o dificultate în plus decât un ajutor. Rămâne de lămurit cum era
protejată butea în perioada de așteptare, fără acoperiș. Un răspuns îl primim în mod
neașteptat de la Breb, unde s-a păstrat un acoperiș provizoriu, minimal, din două suprafețe
mari acoperite cu șindrile horjite, numite plaște în Maramureș. La Poienile Izei,
tradiția vorbește de un prim acoperiș de paie care a stat o vreme peste biserică, care putea
fi chiar învelitoarea provizorie. Iar la biserica din Valea Stejarului, se văd încă urmele
de căpriori ale unui acoperiș redus în înălțime, foarte probabil cel de provizorat, după
tradiție tot de paie.

Paralel cu procesul constructiv, trebuie luat în considerare procesul religios, care
este marcat de trei momente esențiale: binecuvântarea de început, binecuvântarea de
încheiere, precum și consacrarea spațiului. Rânduielile bisericești vorbesc atât de
binecuvântarea tălpii de lemn, în grai local numit strat, cât și de binecuvântarea crucii de
pe biserică. Aceste două binecuvântări corespund celor două etape de lucru, marcând
începutul primei etape și încheierea lucrărilor dulgherești din a doua etapă. 

Prin datarea unei biserici, ar trebui, de fapt, să înțelegem momentul consacrării
construcției, adică actul final de transformare a ei în locaș de cult și de luare în folosință al
spațiului interior. Consacrarea avea loc fie după prima etapă, fie după a doua etapă. Din
acest motiv, datarea prin pisanii putea fi decalată față de cea dendrocronologică cu un an
sau doi. Presupunem că o consacrare se dorea, de regulă, să aibă loc după sfințirea crucii,
adică după terminarea construcției, dar nevoia unui spațiu de cult putea urgenta luarea în
folosință a buții bisericii, imediat după așezarea și ajustarea ei.

Consacrarea este actul de naștere al unei biserici și este frecvent surprinsă de pisanii,
acolo unde ele s-au păstrat. Vechile rânduieli menționează că o consacrare se făcea fie
permanent, printr-o sfințire condusă de un episcop, fie numai provizoriu, prin binecuvân-
tarea unui preot. În acest scop, biserica trebuia înzestrată în interior cu cele necesare cultului,



proces care era de obicei pregătit din timp. Nu întotdeauna înzestrarea era completă la
momentul consacrării, donațiile pentru odoare, icoane, clopote și cărți de cult continuând
ani de-a rândul. Acesta este motivul pentru care însemnările de pe o mare parte din donații
preced sau urmează momentul unei consacrări sau reconsacrări. Pictura murală era și ea o
înzestrare a bisericii, dar ea putea fi executată doar câțiva ani după așezarea completă a
lemnelor din pereți.

Interpretarea rezultatelor

Rezultatele dendrocronologice nu sunt complete fără o interpretare aplicată pe
contextul profesional, arhitectural și istoric local și regional. Din acest motiv, datările sunt
analizate în continuare odată prin prisma aspectelor profesionale schițate anterior cât și în
cadrul construcțiilor respective și în relație cu comunitățile care le-au construit, apelând
când se poate la izvoarele scrise cunoscute. Așa cum era de așteptat, datările certe obținute
în Apșa de Mijloc au implicații în cercetarea arhitecturii sacrale de lemn din Maramureș,
deschizând perspective noi de înțelegere.
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fig 5. Altarul bisericii din josani. Foto 2018. Învelitoarea
actuală nu seamănă cu cea veche dar ține biserica bine
protejată. The lower church, the sanctuary.



Biserica de lemn din jos în Apșa de Mijloc

Locul ales pentru ridicarea bisericii de lemn din jos sau beserica cé bătrână din
josu13 este Dâmbul lui Andrei, un deal înalt cu perspectivă peste gospodăriile odată acoperite
cu paie ale satului. Biserica putea fi, astfel, ferită de primejdia unui incendiu în sat. Conform
datelor dendrocronologice produse de majoritatea probelor, lemnele au fost tăiate în iarna
anilor 1641-1642. Închetoratul buții pe dreptul dealului s-a făcut cel mai probabil în vara
anului 1642. Două probe datate din iarna următoare indică faptul că încheierea construcției

13 Bârlea, Ioan (1909). Însemnări din bisericile Maramureșului. București, p 3-6.

memoria ethnologica nr. 74 - 75 * ianuarie - iunie * 2020 (An XX)

27

fig 6. Biserica de lemn din jos în Apșa de Mijloc, fotografie din călătoria de
documentare în anul 1925 a Comisiei Monumentelor Istorice secția Transilvania,
din Cluj. Arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei, fondul Romulus Vuia, MET
324. The wooden church in the upper parish of Apșa de Mijloc, photo from 1925.



în partea superioară și construcția șarpantei s-au făcut abia în vara anului 1643. Consacrarea
a putut avea loc cel mai devreme la sfârșitul anului 1642, dar mai sigur în 1643, probabil
în ziua sfântului de hram Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie. În ceea ce privește talpa de
turn datată din iarna anilor 1530-1531, trebuie luat în considerare rolul ei special de a susține
un turn greu. Interpretarea corectă ar fi că lemnul acesta a fost inclus în lucrare odată cu
bârnele pereților. Din cauza greutății pe care trebuia să o preia de la turn, a fost preferat un
lemn bine uscat, refolosit dintr-o construcție anterioară.14 O singură probă surprinde schim-
barea unui căprior (lemn tăiat în iarna anilor 1698-1699), dar nu putem exclude că     n-au
fost mai mulți. Căpriorul a fost pus în lucrare în vara anului 1699, probabil cu ocazia
reparației întregii învelitori de acoperiș. Acest fapt pare să se regăsească în inscripția din
stânga intrării, datată în Anul Domnului 1699 iulie 9. Pe peretele de nord-est al altarului se
poate vedea o inscripție din anul 1685 care nu poate fi conectată la vreo fază din construcția

14 Această interpretare poate fi extinsă și asupra bisericii din Breb, unde a fost întâlnită o situație
similară.
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fig 7-8. Biserica din jos, portalul de intrare, fragmentat în secolul 19. Stânga: în dosul
portalului bârnele pereților dispar complet în spatele ușorilor, rostul dintre bârne și ușori este
ascuns. Ușorii întâlnesc piesa de sus (lintelul) diagonal. Trăsăturile formale din interior
amintesc de portalul intrării la Poienile Izei. Drepta: fragment din ușorul drept cu ornament.
Pe marginea dreaptă a ușorului și pe bârnele laterale se citește un detaliu dispărut, o aripă de
acoperire a rostului, după modelul păstrat la biserica din Călinești Căeni. Ornament on the
front side and the smooth inner side of the portal at the entrance in the lower church.



bisericii. Locația în sine indică totuși îngroparea unui preot lângă fundația altarului, probabil
un îndemnător al unor lucrări de înzestrare a bisericii. O etapă care lipsește din cercetarea
dendrocronologică a fost renovarea din anul 1770 finanțată de nobilul Teodor Marina,
menționată în conscripția din anul 1774. 15 Dăltuirile din partea superioară a pereților, jur
împrejurul bisericii, indică scopul acestor lucrări: proptirea construcției și înlocuirea tălpilor.
Șirurile verticale de găuri de la colțurile buții vorbesc despre fixarea bârnelor cu grinzi și
cepuri pentru a evita ruperea cheotorilor în procesul dificil de schimbare a tălpilor și de
ridicare pe o fundație nouă de piatră. O datare viitoare a tălpilor bisericii ar putea verifica
existența acestei renovări.

15 Véghseő, Tamás și colab. (2016): Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez
Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között 2. Szepes, Abaúj, Zemplén
és Máramaros vármegyék, Nyíregyháza, 596.
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fig 9. Biserica din jos văzută de pe Stăjeret. fig 10. Biserica din jos, iconostas tâmplă de inspirație
barocă, secolul 18.

fig 11. Biserica din jos, Mahrama cu chipul nefăcut de
mână de om, probabil din prima jumătate a secolului
18. Pictură în pronaos, peste intrarea în naos.

fig 12. Biserica din jos, sfântul
Nicolae, pictură murală neoclasică
în pronaos, peretele de nord, a
doua jumătate a secolului 19. O
pictura mai veche transpare pe
alocuri de sub stratul actual.
Icoana Buna Vestire, secolul 19.



Literatura românească s-a ocupat de bisericile din Apșa de Mijloc doar până în pragul
celui de-al Doilea Război Mondial, cercetarea dincolo de Tisa fiind complet blocată în
perioada sovietică. De aceea, datările lor au rămas la nivelul cunoștințelor de atunci.
Literatura ucraineană din a doua jumătate a secolului trecut, puțin cunoscută în România,
a fost mai reținută în datarea bisericii de lemn din Apșa de Mijloc. Pentru biserica de lemn
din jos, istoricul de artă Grigory Nikonovic Logvin a avansat ipoteza ridicării acesteia în
anii 1640-1650.16 El a pornit de la inscripția de la 1699, pe care a interpretat-o ca o reparație
la o jumătate de veac după ridicarea bisericii. Rezultatele dendrocronologice arată cât de
aproape de adevăr l-a adus intuiția pe cercetătorului ucrainean.

Datarea bisericii din jos în Apșa de Mijloc în anul 1643 ne duce cu gândul la biserica
consacrată în același an în Budești Josani, cu care împarte mai multe trăsături comune.
Amândouă au același tip de plan cu altar decroșat poligonal, aceeași structură elansată a
turnului, șarpanta mare peste toată construcția și o streașină de jos croită după planul
pereților. În structura buții, tipul de cheotoare este identic, iar în unele locuri observăm
aceleași rezolvări de descărcare a streșinii cu popi prinși în cepuri. Ce surprinde cel mai
mult este decorul păstrat pe fragmentele de ușori ai intrării, care amintește de portalurile
cu calendar de la Budești Josani și Sârbi Susani, de pe valea Cosăului. Crucea de pe mijlocul
ușorilor, urmele unei funii în relief și jocul de triunghiuri amintesc de detaliile portalelor

16 Логвин Г.Н. (1973). Украинские Карпаты. – М.: Искусство, 1973 г., с. 147 – 150.
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fig 13. Biserica din jos, piciorul de sud-vest al turnului, cu semne de
montare originale. Foto 2018. The beams of the tower in the lower church
with characteristic assembly marks.



asemănătoare din valea Cosăului. Și întocmai ca la Sârbi Susani, intrarea se face pe latura
de sud. Un alt detaliu important este decorul denticulat al nașterii bolții în naosul bisericii
din jos din Apșa de Mijloc. Motivul este asemănător în naosul din Budești Josani și chiar

identic la streașina superioară din axul altarului. Din aceste motive, nu ar surprinde dacă
meșterul Gozdă Ion, semnat pe portalul din Budești Josani,17 să fi ridicat și biserica din jos
în Apșa de Mijloc. Aceasta din urmă ar fi în acest caz cea de-a patra lucrare pe care putem
să i-o atribuim marelui meșter, după cele din Budești Josani (1643), Sârbi Susani (1640) și
Slătioara (1639). Una din caracteristicile actuale ale bisericii din jos din Apșa de Mijloc
este coiful piramidal al turnului. Presupunem că forma lui este rezultatul unei simplificări
ulterioare, modelul original fiind cel mai probabil o fleșă ascuțită cu patru turnulețe în
colțuri, de tipul celei din Budești Josani. Același model îl vedem și la biserica din satul
vecin Apșei de Mijloc, la biserica din Părău din Apșa de Jos. Acest aspect trebuie studiat
mai îndeaproape în foișorul turnului.

Printre detaliile arhitecturale unice ale bisericii din jos în Apșa de Mijloc trebuie
remarcate arcadele în unghi ascuțit săpate în peretele superior din interiorul naosului.
Acestea au fost parțial eliminate, dar s-au păstrat neatinse în corul din naos. Existența lor
amintește, într-o oarecare măsură, de sculptura în relief a consolelor de la biserica din Ieud
Deal. Încă un aspect neobișnuit este boltirea din pronaos, posibil din secolul 18. Deși

17 Baboș, Alexandru (2019). „Portalul bisericii din Budești Josani, restituire.” în Memoria Ethnologica
nr. 70-71, ianuarie - iunie 2019 (An XIX), p. 110-121.
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fig 14. Biserica din jos, decorul sculptat în
relief în peretele dintre streșini, păstrat în
interiorul corului. Foto 2018. Fragmentary
ornamental carving inside the nave, the upper
walls in the lower church.



peretele dintre pronaos și naos este aproape complet deschis, se poate vedea că peste ax
apare o scenă de pictură murală cu motivul mahramei. Pare posibilă aici existența anterioară
a unui mic fruntar între pronaos și naos, deschis într-un perete plin. Curățarea picturilor
murale interioare, aflate astăzi sub straturi de vopsele mai noi, în cea mai mare parte
lipsite de importanță, ar aduce în viitor un plus de valoare și autenticitate acestei biserici
de lemn remarcabile.
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fig 15. Biserica de lemn din sus în Apșa de Mijloc în anul 1925, călătorie
de documentare a Comisiei Monumentelor Istorice secția Transilvania,
din Cluj. Foto din arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei, fondul
Romulus Vuia, MET 325. Biserica și-a păstrat în mare parte neschimbată
înfățișarea ei exterioară, în ultima sută de ani. Învelitoarea veche avea
draniță scurtă tăiată în cioc de rață și era reparată cu șindrilă horjită tăiată
drept, dublu de lungă. The lower church in 1925. The present shingle type
resembles the old type in the picture.



Biserica de lemn din sus în Apșa de Mijloc

Biserica de lemn cé din susu18 a fost așezată pe pintenul unui deal cu perspectivă
largă peste tot satul, loc cunoscut de localnici sub numele de Stăjeret. Majoritatea probelor
extrase din această biserică indică tăierea lemnelor în iarna dintre 1705-1706, iar una din
probe arată că unele lemne au fost tăiate chiar cu un an mai devreme. Ridicarea buții bisericii
a avut loc probabil în vara anului 1705. Acest fapt este confirmat de o informație documen-
tară mai puțin cunoscută, cuprinsă în conscripția de la anul 1774.19 În conscripție este
menționat ca an de construcție al bisericii 1705. Precizia menționării sugerează că conscrip-
torul a avut acces la o pisanie, care nu se mai păstrează astăzi. Posibil că enoriașii nu au
așteptat terminarea completă a bisericii din sus ci împinși de nevoi au consacrat interiorul
buții în decembrie 1705, de hramul sfântului Nicolae. Acoperișul și turnul au fost finalizate
în vara următoare. Piese din turn și din fermele șarpantei au fost datate în iarna dintre anii
1705-1706. Una din contrafișele turnului a fost tăiată chiar în luna mai 1706, ceea ce con-
firmă că în structurile ușoare se folosea și lemn verde. Acest aspect poate clarifica de ce o
parte din probe aveau alburnul atât de fragil. Tot astfel se explică și faptul că meșterii au
debitat consecvent cât mai mult din alburnul moale al lemnului verde, străduindu-se să
folosească doar inima tare a lemnului. Una din grinzile de pe bolta naosului datează din
iarna anilor 1772-1773. Datarea ei sugerează o reparație interioară mai semnificativă, care
a cuprins probabil și acoperișul. La fel ca la biserica din jos și la cea din sus se întâlnesc
dăltuiri pe exterior în jurul pereților. Ele provin de la o proptire a construcției cu prilejul
înlocuirii tălpilor. Aceasta s-a făcut cel mai probabil în aceeași perioadă cu reparația
interioară, dar după 1774, când era notată necesitatea unei reparații parțiale.20

În literatura română antebelică, datarea bisericii din sus din Apșa de Mijloc s-a oprit
la nivelul imaginației romantice. Ucraineanul Grigory Nikonovic Logvin a sugerat o datare
a bisericii în secolul 17, dar contrar tradiției orale21 a considerat-o mai nouă decât pe cea
din jos.22 Intuiția lui a funcționat în bună parte și de această dată.

Datarea certă a bisericii din sus la începutul secolului 18 este demnă de remarcat,
fiind o perioadă de renaștere a episcopiei ortodoxe locale de Maramureș. Consacrarea
bisericii a fost, probabil efectuată fără episcopul maramureșean Iosif Stoica, nobil din
Crișănești, încarcerat atunci în cetatea Hust23. Foișorul turnului a fost prevăzut cu două
arcade, pentru două clopote. Amândouă clopotele originale se păstrau înainte de Primul
18 Bârlea 1909, 8.
19 Véghseő 2016, 596.
20 Véghseő 2016, 596.
21 De remarcat că însemnările de carte din secolul 18 identificau biserica de jos ca fiind cea bătrână
și nu invers. Tradiția orală s-a inversat probabil în a doua jumătate a secolului 19, în epoca șematismelor,
sau la începutul secolului 20, în epoca primelor istorii național romantice, focusate pe nobilimea evului
mediu.
22 Логвин 1973, 147-150.
23 Cziple, Alexandru (1916), „Documente privitoare la Episcopia din Maramurăș,” Analele Academiei
Române, Memoriile Secției Istorice, XXXVIII, 249-376, București.
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Război Mondial și datau din anul 1713, opt ani după târnosirea interiorului bisericii.24

Rămâne cercetărilor viitoare să stabilească dacă coiful turnului a arătat așa de simplu și
arhaic după cum se vede acum sau a fost simplificat ulterior. Biserica prezenta de la început
o serie de alte trăsături arhitecturale arhaice, vizibile în dimensiunile reduse, altarul pătrat,
doar două uși spre altar, peretele plin dintre pronaos și naos, îmbinarea pieselor portalurilor
și ferestrele extrem de mărunte. Aceste trăsături sunt neconforme începutului de secol 18,
fiind mai potrivite pentru prima jumătate a secolului 17. Realizările îndrăznețe și înnoitoare
de la Vișeul de Jos (1699), Sat Șugătag (1700) și Ieud Șes (aproximativ 1712), fie în
proporții și dimensiuni, fie în trăsăturile deschiderilor, nu se regăsesc în biserica din sus în
Apșa de Mijloc. Ne întâlnim aici cu o atitudine conservatoare a comunității locale în relație
cu spațiul de cult. 

Nu la fel au stat lucrurile în 1761, când biserica din sus a fost înzestrată cu un
iconostas de tip tâmplă, foarte la modă, dar costisitor în acea perioadă, sculptat în stil de
inspirație barocă și pictat în stil post bizantin de zugravul Ștefan din Tereblea. Pisania
iconostasului scrisă cu litere chirilice, document de limbă veche română, practic o raritate
la nord de Tisa, ni s-a păstrat: Roku Bojia 1761 measeț a[vg]usta dna 15. Vo hramea
s[vea]t[o]go Nikolaia ...ia eu Dan popa Ionaș cu soția ... Iliana ...tele la catapetezma au
dat șase[zeci] de forinți vonași pintru senetate și pintru spe[seni]e sufletelor și pintru a
moșilor, acelora cari alți creștini care au necreștini ... lui Domnezeu ... de XC și Dumnedzău
părintelui Domnedzu lucru acesta ... / ... fecioru a lui Eremeaia a lui Șofronu, Stefanu cu
soțiea Acsenia a lui Vasile și cu mama sa [Para]skeva au dat [la] sfânta biserica, au întorit
cu dar d[ouăș]cinci de florinți ... beserice pintru sp[ese]nie sufletelor ... a prosteveaților,
pintru toți ... sufletelor. 

Grinda din axul longitudinal al bolții are o poziție privilegiată în naos. În ea este de
obicei agățat candelabrul și pe fața ei interioară sunt pictate cele mai importante personaje
din leagănul boltei. Datarea ei din 1773 relevă momentul pregătirii interiorului pentru
înzestrarea bisericii cu pictură murală. Grinda anterioară a fost, desigur, găsită nepotrivită
ca suport pentru noua pictură și de aceea înlocuită. Pictura interioară este parțial cunoscută
din cercetările mai vechi.25 În prezent pictura murală este semnificativ alterată de o repictare
nefericită, dar, în pronaos, se mai poate recunoaște portretul îndemnătorului lucrărilor,
preotul Nicoară Vlad, stând în picioare într-un gest de adorație spre sfântul de hram
Nicolae.26 Donațiile de carte datate din anul 1773, odată cu grinda de peste boltă, indică o
renovare semnificativă a bisericii, urmată de o reconsacrare și înzestrare cu cele necesare.27

Conscripția parohială din iulie 1774 notează înzestrarea recentă a bisericii cu icoane de
24 Bârlea 1909, 8-9.
25 Жолтовсъкии,̆ Павло Миколаио̆вич (1988). Монумеитльная живопись на Украине XVII—XVIII
в в, Киев Наукова думка, 106-109. Vezi tot programul iconografic schițat la pagina 153. Interiorul a fost
alterat cu vopseli moderne, nepotrivite unui monument istoric, la începutul anilor 1990.
26 Preotul Nicolae Vlad este menționat în anii 1773 și 1783. Bud 1911, 23. El a putut fi și ctitor, deși
conscripția de la 1774 evidențiază, în mod deosebit, zelul ctitoricesc al nobilului Theodor Marina în ambele
biserici de lemn din Apșa de Mijloc.
27 Bârlea 1909, 6-8.
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către nobilul Theodor Marina.28 Cel mai probabil, icoanele la care se referă concriptorul
sunt cele împărătești, a căror stil diferă de cele din registrele superioare ale iconostasului,
însă se aseamănă cu imaginile din pictura murală. Conscriptorul nu face referiri la o pictură
interioară și de aceea presupun că aceasta a fost adăugată numai după vizita la fața locului,
după ce lemnul nou de peste axul boltei a avut timp suficient să se usuce.

Atât iconostasul cât și pictura murală sunt în mari nevoi de conservare și restaurare,
împreună cu reparația întregului acoperiș. Acțiuni ferme, dar atente și competente pot scoate
această mică bijuterie din starea ei deplorabilă de acum și să o aducă înapoi în atenția și
grija pe care o merită, adică printre cele mai reprezentative realizări ale arhitecturii și artei
din Maramureșul de altădată și din Ucraina de astăzi. 

Reflexii

Datările dendrocronologice din Apșa de Mijloc așază cele două biserici de lemn în
contexte istorice precise, care permit o analiză mai clară a istoriei locale și regionale în

28 Véghseő 2016, 596.
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fig 16. Biserica din sus în Apșa de Mijloc, butea închetorată, cu pereți retrași pe console între
streșini, caracteristici pentru bisericile maramureșene, foto 2018. Tipul de învelitoare cu dranițe
scurte și groase, introdus în perioada sovietică după un model familiar pe valea Apșiței, dar mai
groase decât în trecut. The sanctuary and the log structure of the upper church.



viitor. Ele integrează bisericile din Apșa de Mijloc în evoluția arhitecturii de lemn locale.
Se vede bine în cazul bisericii din sus că evoluția arhitecturii locale nu a fost liniar-progre-
sivă, că anumite preferințe pentru formele tradiționale și atitudini de conservativism
erau posibile și chiar manifeste în domenii de expresie reprezentative în Maramureș. Acest
aspect evidențiază riscul de a data relativ o construcție, bazat numai pe analiza formală
și stilistică.

În tradiția orală există straturi suprapuse, uneori contradictorii, după cum ne
sugerează tradiția din Apșa de Mijloc din jurul vechimii celor două biserici. Însemnările de
carte de secol 18 surprindeau vechimea mai mare a bisericii din jos în relație cu cea din
sus, în timp ce tradiția mai nouă culeasă în jurul începutului de secol 20 susținea exact
opusul. Datările dendrocronologice au confirmat relevanța tradiției din secolul 18, aducând
în același timp o avertizare legată de preluarea prea puțin critică a tradițiilor orale.

Datările dendrocronologice de la Apșa de Mijloc evidențiază pentru prima dată o
împărțire în două etape distincte a procesului de construire a bisericilor de lemn. Această
împărțire clarifică mai îndeaproape informațiile apărute în datări dendrocronologice
anterioare. Cele două etape ar trebui urmărite de acum încolo atât în extragerea probelor
separat din bute, turn și din șarpante, cât și în interpretarea rezultatelor. Prin înțelegerea
etapelor de lucru în relație cu procesul religios de luare în posesie a spațiului de cult se pot
mai departe înțelege diferențele de timp dintre datările dendrocronologice și datele din
pisanii însemnate la sfințirea lăcașului sau cu ocazia unor reparații. 

memoria ethnologica nr. 74 - 75 * ianuarie - iunie * 2020 (An XX)

36

fig 17. Biserica din sus, pronaosul, intrarea în naos. Imaginea Judecății de Apoi
executată aproximativ în anul 1775, parțial repictată și vopsită în 1990. Foto 2018.
The interior of the narthex in the upper church, with the original painting from
around 1775 overpainted and altered arownd 1990.



Metoda datărilor dendrocronologice și-a arătat în repetate rânduri potențialul pentru
studiul arhitecturii de lemn din regiune. Datările au continuat după 199729 la bisericile de
zid din Sarasău și Giulești,30 apoi la bisericile din Sândreni și Darva31 în părțile de nord ale

29 Rezultatele proiectului din 1997 au fost valorificate din punct de vedere pur dendrocronologic
într-un studiu nou: Nechita, Constantin; Eggertsson, Olafur și colab. (2018). „A 781-year oak tree-ring
chronology for the Middle Ages archaeological dating in Maramureș (Eastern Europe)”, în Dendrochronolo-
gia, 52. 
30 Baboș, Alexandru (2002). „Un martor al Maramureșului medieval, biserica de piatră din Sarasău”,
în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Baboș, Alexandru (2002). „Mândria Giuleștiului de altă
dată, Baserica sa de pétra care n’are socia in giuru”, în Acta Musei Maramorosiensis. 
31 Andrij Kutnyi (2009). Sakrale Holzarchitektur in den Karpaten: Bauforschung an ausgewählten
Beispielen in der West-Ukraine, Callwey. Denumirile oficiale în ucraineană: Олександрівка și Колодне.
Cercetările din Darva trebuie continuate deoarece partea cea mai veche a buții parțial nu a fost datată (altar),
parțial a fost nesigur datată (naos și pronaos). Tradiția o plasează în 1470.
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fig 18. Biserica din sus în Apșa de Mijloc, fațada de vest. Portalul de vest este alterat
de o intrare largă modernă. Pe peretele de jos se văd urme de dăltuiri și patru rânduri
verticale de găuri de cepuri pentru ridicarea structurii, rămase de la schimbarea tălpilor
construcției în anii 1770. Cele trei capete de grinzi sub streașina de sus arată sistemul
de descărcare a turnului: două tălpi longitudinale sub stălpi și o talpă centrală pe sub
tălpile transversale. Sus, sub una din tălpile turnului, se vede o fereastră originală în
unghi ascuțit. Foto 2018. Upper church, western side. There are visible signs from a
lift of the structure during the replacement of the sills in the 18th century.



regiunii și, mai recent, cu ocazia unei aprofundări la Breb.32 Au apărut în ultimul deceniu
actori noi care deschid porțile cercetării din țările respectivele și pot face din datarea
dendrocronologică o procedură de rutină cu ocazia operațiunilor de reparație sau restaurare.
În aceste situații, datările dendrocronologice trebuie făcute cu precauție pentru monumente.
Înlocuirea șarpantelor, a turnurilor sau a lemnelor din pereți se face încă la o scară exagerată
și nu pot fi scuzate sau compensate de datări. Dar dacă se ajunge la înlocuirea unor piese
originale, acestea trebuie păstrate printre altele pentru datări ulterioare. În ceea ce privește
datările, trebuie ținută o strictețe în metodele dendrocronologice și în etapele procesului de
datare, altfel demersul riscă să aducă în cel mai bun caz nimic relevant. O formare și
specializare a persoanelor active în protecția și conservarea monumentelor în metodele
dendrocronologice poate contribui la progresul științific din partea aceasta a Europei.

Bisericile de lemn de pe valea Apșiței au nevoie nu numai de îngrijirea comunităților
locale, așa cum este situația acum, ci și de sprijinul profesional al specialiștilor, precum și
de resurse instituționale, pentru a fi puse în valoare, pe măsura importanței lor, atât pentru
patrimoniul din Ucraina cât și pentru cultura maramureșeană și cea europeană. Comunitățile
locale și cele profesionale trebuie să se caute una pe alta, să se sprijine, să colaboreze, pentru
binele public comun. Izolarea comunităților și absența interesului specialiștilor pentru
patrimoniul de pe Valea Apșiței nu face bine nimănui. 

Starea de conservare a bisericilor de lemn de pe valea Apșiței oglindește foarte
limpede o situație anormală în deceniile din urmă într-un plan de fond. Deși românii și
ucrainenii au conviețuit de veacuri în Carpați și au dezvoltat o cultură cu foarte multe
trăsături comune, poate mai multe decât cu ceilalți vecini, relațiile dintre ei sunt astăzi mult
sub potențialul lor. Cultura oferă o platformă puternică, care poate să ne lege și să ne
unească. Ambele părți au numai de câștigat din a redescoperi valorile comune și din a
valorifica constructiv vecinătatea în spirit modern european. Specialiștii din Maramureș,
Transilvania și București, pe de o parte, și specialiștii din Transcarpatia, Lvov și Kiev, de
cealaltă parte, trebuie să colaboreze. Iar cele două state, Ucraina și România, au posibilitatea
să pornească și să dezvolte programe comune de valorificare a patrimoniului de interes
comun la nivel instituțional.

32 Studiul condus de arhitecta Laura Zaharia, va fi publicat în viitor.
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fig 19-20. Biserica din sus, pisania tâmplei iconostasului, datată 1761, un document foarte rar de
limbă veche românească în satele de pe valea Apșiței. Foto 2019. The upper church, dating
inscription of the iconostasis.



memoria ethnologica nr. 74 - 75 * ianuarie - iunie * 2020 (An XX)

40

 
 
 
 
    
    26 
April 2020 

 
National Laboratory for Wooden Anatomy and Dendrochronology, report nr 2020:30 

DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS OF THE LOWER CHURCH IN 
APȘA DE MIJLOC, UKRAINE    

 
Constituent: Alexandru Baboș in collaboration with undersigned 
Area:  Apșa de Mijloc/Сере́днє Водяне́, Ukraine. Sample nr: ROAP01-ROAP15 
Number of samples: 15  
 
Results: 
 

LU  

Sample nr 

L= long-
house 

S=sanctuary 
T=tower 
V=vault 

Remarks 
S=South N= North E 

E=East W=West 
Species 

Number 
of Years 

Character 
Sp Sapwood 

W Wane 
B Bark 

Dating 
Outermost 
Tree ring 

Tree felling 
(V) Winter 
(E) After 

0ROAP01 L S Left lamb of the portal Oak 72 No Sp 1550 E 1559 

0ROAP02 L S third timber Oak 48 No Sp 1528 E 1537 

0ROAP03 L E fifth timber Oak 43 No Sp 1569 E 1577 

0ROAP04 S S fourth timber Oak 117 No Sp 1609 E 1617 

0ROAP05 V S Oak 229 No Sp 1579 E 1588 

0ROAP06 V N Oak 82 Sp 11, W 1642 V 1642/43 

0ROAP07 V Above Oak 177 Sp 17, W 1641 V 1641/42 

0ROAP08 S NE fourth timber Oak 70 Sp 9 unsure  

0ROAP09 L N lower eaves purlin Oak 177 Sp 20, W 1641 V 1641/42 

0ROAP10 L N fifth timber Oak 158 No Sp 1604 E 1612 

0ROAP11 L W sixth timber Oak 153 No Sp 1547 E 1555 

0ROAP12 T N transom beam Oak 157 Sp 15, W 1530 V 1530/31 

0ROAP13 V Above S Oak 44 Sp 9, W 1641 V 1641/42 

0ROAP14 Roof rafter S Oak 64 Sp 16, W 1698 V 1698/99 

0ROAP15 V Above S Oak 50 Sp 8, W 1642 V 1642/43 

 
 
Comments: 
 
Felling times in the winter of 1641/42 and 1642/43 
Five samples were safely felled during this time. The others, except samples 08, 12 and 14, can be 
harvested at the same time. The mutual correlation provides some guidance since all, except sample 
11, show good correlation. The signal value may not be as high, since even timber with a different 
harvesting time correlates well with the other samples. 
 
Felling time in the winter of 1530/31 
Only sample 12 was felled at this time. Other samples without sapwood were not felled so early. 
The wood is reused from an older structure. 
 

LUND UNIVERSITY 
_________________________________ 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVART˜RGEOLOGISKA AVDELNINGEN  

HANS LINDERSON 

Anexa 1



memoria ethnologica nr. 74 - 75 * ianuarie - iunie * 2020 (An XX)

41

Felling time in the winter of 1698/99 
Only sample 14, from a rafter of the roof, was cut at this time. 
 
Post-dating (terminus post quem) from the year 1537 to 1617 
Seven samples have such a dating result. The dendrochronological analysis does not give a clear 
signal of which felling time is most likely. But logically, the early 1640s are the best. But then there 
must have been cut down up to 110 year-rings of the wood. It seems very much. To the best of my 
knowledge, most of the building is considered to be erected on a single occasion based on analysis 
of the structure. In that case, the sample 9 becomes certainly important for the interpretation of the 
other dated samples without sapwood, which was felled in the winter of 1641/42. 
 
Uncertain dating 
Sample 08 is broken into two parts, the outer one (34 years) indicates 1620-1635 and the inner one 
(70 years) indicates early 16th century. We suggest abstaining from including the sample in the 
analysis at present.  
 
_____________ 
Hans Linderson, head of the laboratory 
S�lvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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National Laboratory for Wooden Anatomy and Dendrochronology, report nr 2020:29 

DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS OF THE UPPER CHURCH IN 
APȘA DE MIJLOC, UKRAINE    

 
Constituent: Alexandru Baboș in collaboration with undersigned 
Area:  Apșa de Mijloc/Сере́днє Водяне́, Ukraine. Sample nr: ROAS01-ROAS21 
Number of samples: 21  
 
Results: 
 

LU  

Sample nr 

L= long-
house 

S=sanctuary 
T=tower 
V=vault 

Remarks 
S=South N= North E 

E=East W=West 
Species 

Number 
of Years 

Character 
Sp Sapwood 

W Wane 
B Bark 

Dating 
Outermost 
Tree ring 

Tree felling 
(V) Winter 
(E) After 

0ROAS01 L S lower eaves purlin Oak 114  no Sp 1663 E 1672 
0ROAS02 L E sixth timber Oak 85 No Sp 1597  E 1606 
0ROAS03 S S sixth timber Oak 102 Sp 9? no W 1684 E 1683 
0ROAS04 S E sixth timber Oak 85 No Sp 1645 E 1654 
0ROAS05 S N fifth timber Oak 107 No Sp 1641 E 1650 
0ROAS06 L N forth timber Oak 56 No Sp 1651 E 1660 
0ROAS07 L N lower eaves purlin Oak 92 No Sp 1681 E 1690 
0ROAS08 L W Left lamb of the portal Oak 77 No Sp 1681 E 1690 
0ROAS09 L W fourth timber Oak 80 No Sp 1651 E 1660 
0ROAS10 Roof W upper eaves purlin Oak 91 Sp 14, W 1705 V 1705/06 
0ROAS11 T WN downward angle tie Oak 91+ew Sp 12, W 1705 May 1706 
0ROAS12 T N transom beam Oak 71 No Sp 1653 E 1662 
0ROAS13 V W second beam Oak 128     Sp 13, W 1705 V 1705/06 
0ROAS14 T WS downward angle tie Oak 67 Sp 16, W 1705 V 1705/06 
0ROAS15 Roof S Oak 90 Sp 12, W 1705 V 1705/06 
0ROAS16 V S second timber Oak 86 Sp 17, W 1704 V 1704/05 
0ROAS17 V S third timber Oak 73 Sp13, no W 1700 1700-1710 
0ROAS18 V above Oak 114 Sp 18, W 1772 V 1772/73 
0ROAS19 V N first timber Oak 44 Sp 13, W Undated  
0ROAS20 V N second timber Oak 70 No Sp 1680 E 1688 
0ROAS21 V N above Oak 74 Sp 1, no W 1695 1703-1717 

 
 
Comments: 
 
All samples with wane except, sample 18, were harvested during the winter season 1704/05 to the 
spring 1706. Timber harvested during the winter season can in practice be harvested from August to 
May. Sample 18 was felled during the winter of 1772/73. 
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Most samples fit together dendrochronologically, the wood that deviates can be explained by 
normal standard deviation. 
 
The wood is relatively fast-growing as it does on rich soil, with high quality, but more likely the 
forest is quite open as it is in active cultural areas, such as areas used as forest grazing. The latter is 
indicated by the fact that the growth of many trees varies greatly. 
 
Post-dating (terminus post quem) 
The samples from the longhouse and the sanctuary are so severely carved that the sapwood is 
completely missing. These samples have received postdates (terminus post quem). These may 
theoretically have been harvested as early as 1690s, but they are more likely to have been harvested 
at the same time as those with exact dating, which is indicated by the fact that they fit well with the 
other samples. Sample 03 has unclear sapwood; therefore, it can be dated in two ways, both 
indicated in the table. 
 
 
_____________ 
Hans Linderson, head of the laboratory 
S�lvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  


