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Aşezat

într-o

zonă binecuvântată

de

Dumnezeu Soconzel, comuna Socond

'
jud. Satu Mare este înconjurat de jur îm-

prejur de dealuri, o parte din ele acoperite cu păduri seculare. Satul a fost

până

în secolul al XVI-lea proprietatea familiei Drag (Dragoş) , apoi, împreună cu domeniul Ardudului a aparţinut cetăţii Satu
Mare. În secolul al XVII-lea a fost
donat familiei Kârolyi .
În

secolele

românească

din Transilvania a devenit

principalul ctitor al
căreia

obştea

XVII-XIX
instituţiei

în jurul

s-a adunat şi a rezistat de-a lungul

veacurilor: biserica. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail

şi

Gavril" este

aşezată

pe un deal, la marginea cimitirului, doRemarcabil monument de
biserica de lemn

hangheli Mihail
tipul clasic de
tindă, navă şi

şi

arhitectură

"Sfinţii

Ar-

Gavril" se înscrie în

biserică

din lemn ' cu
altar retras, pentagonal, de

altfel, fonna cea mai frecvent
Transilvania.

part of them being covered with ancient
forests. Until the l 6th century, the village
was owned by the Dragos family and then,
together with Ardud locality, it became the
property of Satu Mare fortress. The village

minând întreaga localitate.
populară

Soconzel village is surrounded by hills,

găsită

în

was donated to Kârolyi family during the
l 7th century.
During the period between the l 7th and
the l 9th century, the Romanians from
Transylvania are the main founders of the
church as institution which they have supported during the centuries. The " Saint
Archangels Michel and Gabriel" church is
placed on a hi 11 nearby the cernetery, rising
above the entire village.
The "Saint Archangels Michel and Gabriel" church is a remarkable monument
of traditional architecture, and it is a classic type of wooden church. lt is fit with a
porch, nave and a remote, pentagonal
sanctuary. This forrn appears as the most
frequent in Transylvania.
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Datele cele mai exacte despre biserică

The mast accurate information about

le avem de pe un scaun de lemn care

this church is written on a wooden chair

datează

poartă

dating since 1795 containing the letters

KL. Un alt scaun de lemn

K. L. On another wooden chair is men-

de la 1795

iniţialele
poartă

data 1845

şi

care

şi iniţialele

trarea în

biserică,

găseşte

inscripţie

P.L. La instângă,

se

At the entrance of the church, on the left

pomeniţi

side, there is an inscription where is men-

„Popu Ioanu din Hazsnas Lapusiu

tioned "Popu Ioan from Hazsnas Lapisiu

o
şi

pe partea

tioned the year 1845 and the letters P.L.

unde sunt

Ţinând

1874" and "Papp Viktor 1879". Based on

seama de toate aceste date putem spune

this information, we may say that the

că

church was built in the second part of the

1874"

„Papp Viktor 1879".

biserica a fost

jumătate

ridicată

în a doua

18th century.

a secolului al XVIll-lea.

Asemeni celorlalte biserici de lemn

The church from Soconzel is made of

din zona Codru, biserica din Soconzel,

horizontally joined beams like the other

este

construită

din bârne îmbinate ori-

wooden churches from the Codru area. lt

zontal, în cheutori drepte. Ea este

is plastered and painted only in the inside.

tencuită

Până

doar pe interior şi pictată.

The foundation of the church is made of

în 1994 talpa bisericii se spri-

jinea pe pietre de râu,
colţurile

aşezate

în

bisericii.

church until 1994. Another foundation
was made after the restoration during the

În urma restaurării survenite între
aşezată

1994-1995. The underground part of tbe

pe o

foundation was roade of cement and the

temelie, partea din sol a fost

upper part was made of carved stane. The

1994-1995 biserica a fost
nouă

river stones, placed in the corners of the

turnată

din ciment iar partea de La

suprafaţă

realizată

din pietre cio-

plite. Tot atunci a fost

schimbată şi

talpa bisericii, care a fost

realizată

a fost

base of the cburch was alsa changed with
a new one made of oak wood.

din

stejar.
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Pridvorul

şi

capitele cioplite
găseşte

şase

deschis are

stâlpi cu

arcade la grinzi

şi

se

pe latura de vest.

Din pridvor, intrarea în

biserică

se face

printr-un portal din lemn, frumos sculptat
despre care
aparţinut

bătrânii

satului spun

mănăstiri

vechii

că

ar fi

amplasate pe

Cuţa .

dealul dinspre

The church porch is situated on the
west side and it has six pillars, carved
extremities and arched beams.
The entrance in the church is made
through a beautiful carved wooden
portal. Old people say the portal would
have belonged to the ancient monastery situated on the hill towards Cuţa.
The carved motifs on the portal are
common in entire North-Western Transylvania.
The motifs on the portal are impressive: the rope motif, the rosette and the

Motivele sculptate pe portal sunt cele
regăsi

pe care le putem

cross motifs. The two ropes frame the

pe portalurile bi-

shape of the portal and the inside part

sericilor de lemn din nord-vestul Trans-

is richly carved. There are two crosses

ilvaniei.

in both comers of the portal framed by

Compoziţia

una

portalului bisericii este

deosebită şi îmbină

cu cel al rozetei
funii

urmăresc

şi

two rosettes.

motivul funiei

al crucii. Cele

două

îndeaproape forma por-

talului, partea dintre cele

două

motive

fiind bogat sculptată. În cele două
colţuri

avem dispuse

drate de câte

două

două

cruci înca-

rozete.
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Biserica are, ca peste tot în zonă, o capacitate

redusă.

Dimensiunile ei sunt:

6,14 m

lăţime şi

o lungime de 13,87 m.

Din lungimea

totală

a bisericii 3,53 m

este lungimea altarului, altar care are
formă pentagonală.

.„

Pereţii
blăni

bisericii sunt

alcătuiţi

din cinci

de stejar suprapuse orizontal, în

sistem blockbau . Cioplirea
blănilor s-a făcut

cu barda

Butea bisericii este
dric, bolta fiind

şi

şi

cu securea.

boltită

realizată

îmbinarea
semicilin-

din scânduri

late, sprijinite pe coaste (arce semicirculare) care, la rândul lor, se
grinzile pereţilor de nord

şi

sprijină

sud.

pe

The small size of the church is typical
in the area. It is 6.14 meters wide and
13.87 meters long. The pentagonal sanctuary is 3.53 meters long.
The walls of the church are made of
five oaken boards. They are horizontally
overlapped in blockbau mode. The sculpture of the wood is axe made.
The church has semi-cylindrical arch,
the vault is made of wide boards. They
stand on two semi-circular arches that
also hold on the north and south beams.

https://biblioteca-digitala.ro

În interior biserica se împarte în pronaos (biserica femeilor), naos (biserica
bărbaţilor) şi

altar. Intrarea în biserica fe-

meilor sau tindă se face dinspre vest iar o
uşă

în mijlocul peretelui ce

separă

pro-

naosul de naos duce mai departe spre biserica

propriu-zisă.

Zidul

despărţitor

şi

Tinda este

tăvănită.

între biserica femeilor

cea a bărbaţilor este sernideschis

şi

are

susţinere pictaţi şi şase

patru stâlpi de

stâlpi decorativi din lemn. Biserica
bărbaţilor

are forma

formă întâlnită

foarte des în bisericile de

zonă.

lemn din

dreptunghiulară,

spre altar se află:

bărbaţilor

Din biserica

uşile împărăteşti şi

cele

diaconeşti.

Altarul este la rândul

său

acoperit de o

mică cerime. În mijlocul încăperii se află

o

masă

de lemn care

altar. De pe
proporţii

masă

se

înlocuieşte

înalţă

o

vechiul

icoană

de

mari reprezentând-o pe "Maica

Domnului Îndurerată".
Biserica este

luminată

de un

număr

două

navă şi

trei în

redus de ferestre,
altar.

în

The interior of the church is divided in
three parts: the pronaos (the porch, or
the women's church), the naos (the
men's church) and the altar. The entrance towards the women's church or
the porch is on the western side. In the
rniddle of the wall separating the pronaos from the naos, a door leads towards
the rest of the church. The porch has a
sealing.

The

wall

separating

the

women 's church from the men's church
is serni-opened and has four painted sustaining columns, while six more wooden
columns decorate this part. The men's
church is rectangular, a form often used
in the wooden churches of this area. The
Holy Door and the Deacon's Doors are
located towards the altar.
The altar is covered by a small sealing.
A wooden table, replacing the old altar
is located in the middle of the room. An
icon representing "Our Lady of sorrows" is placed in the rniddle of the altar
table.
The church has few windows : two in
the nave and three in the altar.
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The entire church, including the altar, is
covered by a single structured roof. In
1959, the plank roof of the church was replaced with metal-sheets. During the restoration of 1994-1995, the sheet roof was replaced by a shingle roof. Over 30.000 shingles were used during this process.
Under the eaves, the ends of the crossbeams (tided to the horizontal beams) and
the prolonged quarters form a sustaining
Acoperişul

este urne peste întreaga

biserică, incluzând altarul. În 1959
acoperişul

draniţă

de

tablă .

înlocuit cu unul de

din 1994-1995 a fost
cu

şindrilă;

al bisericii a fost
La restaurarea

refăcut acoperişul

în procesul

restaurării

fiind

folosite peste 30.000 de bucăţi .
Sub

streaşină,

şi căpriorii prelungiţi

versale

afară formează

nent în
susţinere

care are

ciopliţi

ei fiind
înalţă

capetele grinzilor trans-

pe

talpă,

acoperişului ,

un sistem de

un efect decorativ;

în scară.

până

numai

şi

proemi-

Turnul

se

structure carved in shape of a ladder, with a
decorative effect.
Tbe tower is placed over the porch, on a
putlog, reaching only the level of the top of
the roof, a specific feature of the churches
in north-westem Transylvania. In the upper
part of the tower, the prominent pavilion is
built of vertical boards. Each side of the pavilion has four arcades sustained by undecorated columns. The crown of the
tower, prolonged with the steeple is placed
on the pavilion's columns.

peste tinda femeilor,
la

coamei

nivelul

o trăsătură specifică biseri-

cilor din nord-vestul Transilvaniei. Deasupra turnului se
afară ,

află foişorul ieşit

în

construit din scânduri aşezate ver-

tical. Pe fiecare

latură

a foişorului

există

patru arcuri pe stâlpi nedecoraţi . Pe stâlpii

foişorului

se

sprijină

conică

din mijlocul

săgeata

turnului.

coiful de

căruia

se

formă
înalţă
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La exterior, pe peretele sudic şi în jurul

In the exterior, a simple belt îs carved on

altarului este sculptat un brâu simplu.

the southern wall and around the altar. On

Atât pe peretele sudic cât şi pe cel nordic

the southern and western wall crosses are

şi

placed with different shapes and dimen-

pereţii

sions. The crosses were placed on the

care au

church wall to the memory of the men

în primul şi al doilea război mon-

who <lied in the First and in the Second

sunt fixate cruci de diferite dimensiuni
forme. Acestea au fost
bisericii în amintirea
dipărut

aşezate

pe

bărbaţilor

World War.

dial.
Pe peretele nordic se
cruce a cărei

află

o

singură

formă indică prezenţa

On the northem wall, on one of the

unei

crosses, the place of a photo is visible.

fotografii . Crucile de pe peretele sudic

There are four more crosses on the south-

sunt în număr de patru, pe una dintre ele

em wall. On one of them the name ofloan

stă scris

numele: Ioan Maxim, 1915. Trei

Maxim îs written and the year 1915. In ad-

dintre cruci prezintă urme de pigment de

dition, blue pigments are visible on three

culoare albastră.

of the crosses.
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acoperă

murală

Pictura

întreaga

suprafaţă interioară

a bisericii din So-

conzel, în altar, naos

şi

păcate

deteriorată.

pictura este

pronaos, dar din
Ea se

remarcă prin bogăţia programului

rezolvărilor

complexitatea

grafic,

compoziţionale şi

icono-

varietatea

decorativă.

Pe peretele din pronaos, de-o parte
şi

de alta a uşii de la intrare, se află scena
înţelepte"

cu pilda celor "cinci fecioare
şi

a "celor cinci fecioare nebune".

Aceste

personaJe

înălţime şi

sunt

de

aceeaşi

au aceeaşi fizionomie.

Pe peretele nordic al pronaosului , de La
vest la est, se află pictate chipurile a
şapte

încadrată

mucenice. Scena este

atât în partea
inferioară

superioară

cât

de chenare care

vul vrejului

şi

al palmetei.

şi

în partea

conţin

The mural painting covers the entire in-

moti- terior of the church of Soconzel: the altar,
the naos, the pronaos. Unfortunately, the
painting is deteriorated. Still, one can
notice the richness of the iconography, the
complexity of composition and the variety
of decorations.
On the wall of the pronaos, on each side
of the entrance door, the parable of "the
five wise maidens" and "the five foolish
maidens" is painted. The characters have
the same height and the same physiognomy.
On the northern wall of the pronaos,
from east to west, the faces of seven women-martyrs are painted. The scene is delimitated in the upper and lower side by
frames decorated with the motifs of spindle and palmette.
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The portico situated at the entrance of the
naos bas two columns, painted with the
faces of Jesus Christ and of the Holy Virgin
with the Child. Unfortunately, the two
icons are deteriorated; the most affected
being the icon of Jesus Christ.
In the naos, on the southem wall is depicted "The Last Supper", better preserved. The

wallş

of the naos are entirely

painted with scenes representing the Passion of Jesus Christ.
The semi-cylindrical vault contains numerous scenes, delimitated by frames of
different colors. On the axis of the vault,
near the iconostasis The Holy Trinity is dePorticul de la intrare în naos are pictat
pe cei doi stâlpi chipurile Mântuitorului
Isus Hristos
Pruncul. Din
sunt într-o

şi

al Maicii Domnului cu

păcate

avansată

cele

două

picted placed in a mandorla shape, held on
the four sides by four angels, playing the
trumpet.

icoane

stare de deteriorare,

cel mai afectat fiind chipul Pruncului
Isus.
În naos, pe peretele sudic este pictată
"Cina cea de

taină",

stare destul de
Pereţii

care se

bună

află

într-o

de conservare.

naosului sunt pictaţi în întregime

cu scene reprezentând Patimile Mântuitorului Isus Hristos.
Bolta

semicilindrică conţine

nume-

roase scene delimitate prin chenare de
bolţii ,

lângă

nuanţe

diferite. Pe axa

tâmplă,

se află scena Sfintei Treimi într-o

mandorlă,

iar în cele patru laterale ale ei

patru îngeri trâmbiţând .
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Iconostasul bisericii din Soconzel este
masiv,

despărţind

complet naosul de

zel is massive, completely separating the

În afara icoanelor

naos from the apse ofthe altar. Beside the

care sunt prinse pe iconostas,

main icons, attached to the iconostasis,

absida altarului.
împărăteşti

locul lor

The iconostasis of the church of Socon-

rămânând

nepictat, restul sce-

the rest of the icons are painted directly

icoanelor sunt pictate direct pe

on the structure of the iconostasis. On the

dreaptă,

right side, under the icon of St. Nicholas

sub icoana Sf. Nicolae, se află inscripţia :

an inscription is depicted: "Michael the

făcut

Archangel, icons that were painted by

nelor

şi

tâmplă.

Pe iconostas, în partea

"Arhanghel Mihail, icoane ce s-au
în coloare de Arhistir Mihail".

Arhistir Mihail".
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Atât pictura cât şi icoanele din biserică
sunt realizate în stil bizantin, cu o
deosebită

pentru detalii

se poate observa la
cioarei Maria

şi

şi

grijă

culori aşa cum

îmbrăcămintea

Fe-

a Mântuitorului Isus

Hristos. Pe fondul temelor pictate, împrejurul scenelor

găsim consemnări şi

inscripţii româneşti

cu caractere chirilice,

de texte care au menirea să clarifice identitatea

personajelor

ş1

semnificaţia

compoziţiilor.

The painting and the icons are made in
the Byzantine style, with a special attention paid to the details and colors and to
the clothes of Virgin Mary and Jesus
Christ.
On the background of the painted
themes, there are some Romanian inscriptions written in the Cyrillic alphabet.
These texts explain the identity of the
characters and also the signification of the
rmages.
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Sfinţilor

Biserica din lemn cu hramul

zel, comuna Socond este una din
judeţului

Arhangheli Mihail si Gavril din satul Socon-

puţinele

astfel de monumente de pe teritoriul

Satu Mare. Ea se află în posesia Muzeului Judeţean Satu Mare şi este inclusă

pe lista monumentelor istorice. Pentru judeţul Satu Mare,
bisericile din lemn de la Stâna, Lelei,

Lechinţa,

această biserică, alături

de

Corund şi Bolda, reprezintă un punct

de reper atât din punct de vedere istoric cât şi din punct de vedere al istoriei artei

şi

al

arhitecturii populare din lemn.

The "Saint Archangels MicheJ and Gabriel" wooden church from Soconzel is
one of the few monuments in Satu Mare County. It is in the possession of Satu
Mare County Museum and it is also included on the List of Historical Monurnents.
This church together with other wooden churches like the ones from Stana, Lelei,
Lechinta, Corund and Bolda are significant for the county of Satu Mare from the
historical and traditional architecture points of view.
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