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Cuvânt înainte, 

 

Ţara Maramureşului, vechi leagăn de cultură şi 

civilizaţie, care şi-a dăltuit în lemn şi piatră istoria, locul unde 

tradiţiile, portul şi arta populară se păstrează ca nicăieri 

altundeva în România şi locul de baştină al voievozilor 

descălecători Dragoş şi Bogdan, a găzduit în urmă cu doi ani, 

sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, cursurile 

de vară ale profesorilor de istorie şi iubitorilor muzei Clio, din 

România, Basarabia şi Bulgaria. 

Programul cursurilor, variat ca de fiecare dată, a 

constituit o surpriză plăcută pentru fiecare participant, prin 

alternanţa simpozioanelor, meselor rotunde, dezbaterilor pe 

teme de istorie locală, românească sau universală, cu ceea a 

excursiilor tematice şi aplicative. 

Am asistat, pe parcursul celor 12 zile de desfăşurare a 

cursurilor de vară, la veritabile lecţii de istorie, cultură şi 

tradiţie, în peregrinările spre bisericile şi mănăstirile de lemn 

din Ţara Maramureşului, adevărate bijuterii de artă populară, 

ce se întâlnesc aproape în fiecare sat maramureşan. 
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Şi unde altundeva pe pământ putem fi mai aproape de 

rai dacă nu în Ţara Maramureşului – tărâm dumnezeiesc de 

frumos, dăltuit simplu în piatră şi lemn, dar adânc impregnat de 

mit şi istorie.  

La Rohia, Şurdeşti, Budeşti, Bârsana, Bogdan-Vodă, 

Săpânţa-Peri ş.a.m.d. sau bisericile din Apşa, de dincolo de 

Tisa, în Maramureşul istoric din Ucraina – expresii 

excepţionale ale moştenirii culturale ale acestei minunate arii 

muntoase din nordul României - am trăit momente de profundă 

înălţare spirituală şi linişte lăuntrică. 

„În Ţara Maramureşului, din orice colţ al României ai 

fi, nu poţi să nu te simţi ca acasă” – îmi spunea o tânără 

maramureşeancă din Petrova. Şi am simţit că este adevărat 

fiecare cuvânt, căci am întors filă după filă, paginile unei istorii 

ancestrale, încrustată în suflet, cu fiecare monument istoric 

întâlnit în cale, cu fiecare biserică de lemn în tinda căreia mi-

am grijit sufletul.   

Am scris aceste note de călătorie încercând să surprind 

tărâmul unui Maramureş, filigranat între legendă şi realitate şi 

nu am făcut altceva decât să deschid cufărul în care prea 

multele impresii şi amintiri despre Ţara Maramureşului şi cele 

12 zile petrecute în compania colegilor cercetători ai istoriei, 

mi-au însemnat existenţa.    



 
 
 

 Ţara Maramureşului – tezaur de istorie şi cultură românească 
 

 7 

Această carte a fost scrisă cu îndrăzneala de a tulbura 

tăcerea ancestrală a celui mai vechi pământ românesc, păşind 

cu smerenie pe treptele istoriei.   

Astăzi, în Maramureş încă mai există sate şi localităţi, 

foarte bine păstrate, care supravieţuiesc în armonie cu natura 

înconjurătoare, cu câmpii, păşuni, pajişti, livezi şi păduri.  

Le-am cunoscut istoria şi oamenii, trăind mărturia de suflet a 

prietenului meu argeşean, profesorul George Baciu: „un drum 

în Maramureş nu poate începe decât din dorul de a te simţi la 

tine acasă”.  

 

Autorul, 

septembrie 2009 
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I. 

 

Prima parte a cursurilor de vară organizate de 

Societatea de Ştiinţe Istorice din România, s-a desfăşurat în 

oraşul reşedinţă de judeţ al Maramureşului - Baia Mare, care 

prin mărturiile trecutului şi frământările cotidiene ale 

prezentului, ni se dezvăluie ca fiind un oraş în plină ascensiune 

în plan economico-social şi care doreşte să-şi consolideze 

poziţia, dezvăluind lumii întregi că tradiţia şi modernismul se 

pot manifesta într-o simbioză perfectă. 

Primele informaţii scrise cu privire la Baia Mare, aşa 

cum aveam să aflăm de la profesorul Ilie Gherheş – organizator 

al Cursurilor de vară S.Ş.I.R. din anul 2007, ne înfăţişează un 

centru minier dezvoltat, cu aspect de oraş medieval, cu forme 
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proprii de organizare şi conducere caracteristică localităţilor 

libere, fiind supus numai autorităţii centrale a statului. Situat în 

partea vestică a judeţului, în depresiunea Baia Mare, pe cursul 

mijlociu al râului Saşar, oraşul Baia Mare cunoaşte prima 

atestare documentară, acum mai bine de şase secole, în anul 

1329, când cancelaria regelui Carol Robert de Anjou emite un 

document în care este pomenit prima dată acest oraş sub 

numele de „Rivulus Dominarum” (Râul Doamnelor). 

Într-un document din anul 1411 este pomenită pentru 

prima dată monetăria Baia Mare, unul din cele mai vechi şi 

vestite ateliere de acest gen din Transilvania, iar trei decenii 

mai târziu, oraşul, împreună cu minele sale, trece în stăpânirea 

Corvineştilor drept răsplată pentru faptele de vitejie ale lui 

Iancu de Hunedoara împotriva invaziei otomane. Din dispoziţia 

acestuia a început construcţia unei catedrale, numită „Sfântul 

Ştefan”, care avea ca anexă un turn impozant, Turnul Ştefan”, 

astăzi unul dintre obiectivele turistice ale oraşului Baia Mare. 

În 1526, Baia Mare trece în proprietatea principelui 

Ioan Zapolya, urmând o perioadă de decădere a vieţii 

economice a oraşului, datorată unor repetate dispute, 

concesiuni şi vânzări între principii ardeleni. În anul 1600, în 

semn de recunoştinţă pentru anularea unor datorii de către 

Mihai Viteazul, arendaşul minelor Felician Herbstein a pus să 
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se bată la monetăria din Baia Mare o medalie omagială din aur 

cu chipul domnului valah, realizând astfel una din cele mai 

reprezentative efigii cunoscute în numismatică. Istoria oraşului 

Baia Mare reţine şi anul 1703, când vestitul căpitan de haiduci 

Pintea Viteazul participă cu detaşamentele sale, alături de 

Francisc Rakoczi al II-lea, la lupta de eliberare a oraşului din 

mâinile austriecilor. În 1889, apare la Baia Mare primul ziar în 

limba română, „Gutinul”, publicaţie săptămânală cu profil 

social-literar şi economic.  

Această sumară prezentare a profilului istoric al 

oraşului Baia Mare trebuie întregită prin menţionarea unor date 

legate de construcţii şi monumente reprezentative, care au adus 

în timp faima acestor locuri.  

Unul dintre acestea este Turnul Ştefan, care, deşi s-au 

scurs secole la rând peste el, iar acoperişul a fost incendiat de 

mai multe ori, s-a păstrat foarte bine în timp. Construit în stil 

gotic, turnul are 40 de metri înălţime şi a fost folosit pentru 

supravegherea eventualelor incendii şi supravegherea strategică 

a oraşului Baia Mare, fiind ridicat de către Iancu de Hunedoara 

în secolul al XV-lea. 

Alături de Turnul Ştefan, care este monumentul cel mai 

reprezentativ de artă medievală din Baia Mare, printre 

monumentele de arhitectură medievală, mai amintim: Casa 
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„Iancu de Hunedoara”, singurul edificiu (construit în anul 

1446) rămas intact din fostul castel medieval ridicat de Iancu 

de Hunedoara pentru sotia sa Elisabeta;  localul Monetăriei – 

astăzi sediul Muzeului Judeţean Maramureş; Turnul 

Măcelarilor (legenda spune că de aici s-ar fi tras glonţul care l-

a ucis pe Pintea Viteazul, haiduc al acestor meleaguri), Biserica 

de lemn (monument de artă populară ridicat în anul 1630 în 

satul Chechiş şi adus în Baia Mare în anul 1939) ş.a.m.d. 
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IIII..  

 

În peregrinările noastre spre locuri de suflet din Ţara 

Maramureşului, am poposit în după-amiaza unei frumoase zi 

de iulie, la Mănăstirea „Sfânta Ana” – Rohia. Am urcat cu 

emoţii spre sfânta mănăstire din cauza drumului foarte îngust şi 

a autocarului care la fiecare viraj era cu greu redresat de către 

şofer. Dar emoţiile şi efortul de a continua drumul pe jos într-

un final,  au meritat.  

Aşezată într-un prea frumos şi binecuvântat colţ din 

Ţara Maramureşului, la cca. 50 km de oraşul Baia Mare şi 43 

km de oraşul Dej, în hotarul satului Rohia ce aparţine oraşului 

Târgu Lăpuş, „într-un cadru pitoresc, în mijlocul unei păduri pe 
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coama unui deal, Mănăstirea „Sf. Ana” - Rohia constituie un 

loc privilegiat al celor care caută linişte sufletească, loc al 

iubitorilor de frumos” – aşa cum nota în jurnalul său prof. 

Mihaela Tusluc, participantă în acest an la Cursurile de vară 

organizate de Societatea de Ştiinţe Istorice din România. 

Începuturile mănăstirii sunt legate de persoana preotului 

ortodox român Nicolae Gherman (1877-1959), paroh în satul 

de la poalele Dealului Viei – Rohia, deal pe care se găseşte 

aşezată mănăstirea.  

Preotul ctitor a zidit mănăstirea în memoria fiicei sale, Anuţa, 

pe care a pierdut-o, fiind chemată la Domnul, la vârsta de 

numai 10 anişori. Această fetiţă s-a făcut un binevestitor al 

voii Domnului căci, nopţi de-a rândul, copila îi apărea în vis 

tatălui ei, rugându-l să construiască, „o casă Maicii Domnului” 

în Dealul Viei din hotarul Rohiei.  

La început, îndureratul părinte tăinuia în inima sa 

visele, până când, într-o zi o femeie credincioasă, a venit la el 

şi i-a spus : „Părinte de ce nu asculţi glasul lui Dumnezeu, 

care-ţi porunceşte prin copila Anuţa, să faci casă Maicii 

Domnului în Dealul Viei?”. Nedumerit părintele a întrebat-o: 

„ce casă să fac Maicii Domnului?”, la care femeia i-a răspuns – 

„Mănăstire să faci, părinte!”. În acel moment, părintele Nicolae 

şi-a dat seama că este vorba de o hotărâre divină şi, cuprins de 
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o linişte sufletească, s-a hotărât să construiască o mănăstire în 

amintirea copilei sale.  

După multe greutăţi, cu sacrificii mari şi ajutat de 

entuziasmul şi braţele sutelor de credincioşi, s-a reuşit ca în 

timp de doi ani să fie ridicată o biserică modestă şi o casă 

monahală. Mănăstirea a fost sfinţită în 1926. Multă vreme, 

aşezământul a rămas la stadiul de schit, neputându-se dezvolta 

din cauza accesului foarte greu. Mănăstirea s-a putut dezvolta 

după 1965 şi mai ales 1970, când s-a introdus curentul electric 

şi s-a amenajat drumul de acces.  

Râvna şi dăruirea unor stareţi cu reală vocaţie a 

îmbogăţit patrimoniul mănăstirii Rohia, patrimoniu care astăzi 

se compune din următoarele valori: „Casa de Stejar” (1965), 

„Casa Stăreţiei” (1969-1972), „Casa cu Paraclis” (1973-1975), 

„Casa Poetului” (1977-1979), „Altarul de vara” (1980-1983), 

„Poarta maramureşană” de la intrare în incintă mănăstirii 

(1988), „Casa Alba” (1988-1992), „Poarta din sat” (1999 - 

2001), „Colţul maramureşan” compus dintr-o casă şi o biserică 

de lemn (2001) ş.a. 

Mănăstirea dispune şi de o bibliotecă formată din 

aproximativ 40.000 de cărţi şi reviste cu conţinut teologic şi de 

cultură profană, cuprinzând pe lângă lucrările în limba română, 

un important fond în limbile germană, şi maghiară, precum şi 
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un număr de cărţi în limbile franceză, engleză şi neogreacă. În 

afară de fondul principal teologic, biblioteca adăposteşte cărţi 

din numeroase şi variate domenii ca: istorie, arheologie, artă, 

poezie şi proză literară (română şi străină), muzică, ştiinţe, 

geografie, diplomaţie, dramaturgie, etnografie, literatură 

populară, critică, eseistică, filosofie, psihologie, logică precum 

şi biografii, memorii, jurnale, cărţi juridice, de economie 

politică, ştiinţă politică, sociologie, manuale didactice etc. 

Biblioteca a fost organizată de părintele Nicolae Steinhardt, 

doctor în drept constituţional, scriitor, publicist şi critic literar, 

de origine evreiască, convertit la religia creştină în închisoarea 

comunistă de la Jilava, autor al unei opere unice în literatura 

română („Jurnalul fericirii”). Chilia în care a locuit părintele 

Nicolae Steinhardt în perioada 1980 – 1989, ca monah al 

Mănăstirii Rohia, a fost amenajată ca un mic muzeu şi în ea se 

păstrează lucrurile personale ale părintelui Nicolae: 

manuscrise, cărţi, icoane, tablouri, precum şi mobilierul. 

Impresionantă este şi opera pe care a lăsat-o Nicolae 

Steinhardt: peste 25 de volume proprii, traduceri din engleză şi 

franceză, articole, studii şi alte contribuţii literare, aşa cum ne 

relata un alt participant la Cursurile de vară organizate de 

S.S.I.R., profesorul George Baciu, preşedintele executiv al 

Fundaţiei „Petre Ionescu-Muscel” şi director al Casei de 
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Cultură din Domneşti-Argeş.   

Revenind însă la Sfânta Mănăstire de la Rohia, astăzi 

prin reorganizarea Bisericii Ortodoxe Române, aceasta se află 

sub oblăduirea canonică a Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului şi Sătmarului.  

Am părăsit sfântul locaş de cult, schimbând impresii cu 

ceilalţi colegi. Mi-au confirmat propriile trăiri. Mănăstirea „Sf. 

Ana” – Rohia este un loc unde simţi puternic nevoia de a 

reveni.  

 Următoarele zile ne-au pregătit alte locuri minunate, pline de 

istorie şi credinţă, care de la sine se aşează în suflet. 
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III. 

 

Cursuri de vară organizate în luna iulie a anului 2007, 

sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, ne-au 

oferit ocazia să vizităm şi partea de nord a Transilvaniei – 

oraşele Satu Mare şi Carei, în care istoria şi cultura unesc polii 

realului citadin, încătuşat înăuntru şi afară, în esenţe şi 

aparenţe.    

Descoperirile arheologice din Ţara Oaşului, Ardud, 

Medieş, Homorod, Lazuri etc. au scos la lumină o mulţime de 

dovezi privind aşezările din epoca pietrei şi a bronzului; există, 

de asemenea, dovezi privind continuitatea locuirii acestor 
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ţinuturi de către comunităţile geto-dacice după cucerirea 

romană. Mai târziu, aceste teritorii constituiau o parte a 

voievodatului condus de Menumorut, una dintre cetăţile de 

apărare din secolul al X-lea fiind la Satu Mare (Castrum 

Zotmar), după cum menţionează cronica lui Anonimus.  

După 1543, când cetatea intră în posesia familiei 

Bathory, se fac schimbări ale albiei Someşului, pentru a apăra 

cetatea în partea sa sudică, astfel încât fortificaţia rămâne 

aşezată într-o insulă legată de principalele drumuri prin trei 

poduri peste Someş. Deşi în evul mediu, Mintiu şi Satu Mare 

erau două oraşe distincte, despărţite de Someş, între 1712 – 

1715 cele două oraşe se unesc treptat din punct de vedere 

administrativ.  

Acest lucru iese în evidenţă îndeosebi prin numele 

maghiarofon al oraşului, şi anume Szatmárnémeti, literalmente 

„Satu-Mare-Mintiu”. Actul ce consfinţea unirea a fost diploma 

emisă de Carol al VI-lea, la 2 ianuarie 1721, oraşului Satu 

Mare conferindu-i-se totodată şi statutul de oraş liber regal.  

Secolul al XVIII-lea marchează debutul unui intens 

proces de urbanizare a oraşului, din această perioadă datând 

câteva edificii reprezentative: primăria veche, hanul, o 

cazarmă, biserica greco-catolică, biserica reformată etc. În anul 

1823 se înfiinţează Comisia de sistematizare a oraşului, care 
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controlează şi dirijează întreaga activitate edilitară. În 1844 se 

intensifică lucrările de pavare a oraşului, iar municipalitatea 

realizează importante investiţii în căi de comunicaţie, şcoli, 

spitale, construcţii publice, uzine comunale. Tot în acea 

perioadă, mai bine spus pe 15 iulie 1919, se înfiinţează Liceul 

Mihai Eminescu, prima instituţie de învăţământ secundar cu 

predare în limba română din oraş.  

În perioada interbelică municipiul Satu Mare a fost 

reşedinţa judeţului Satu Mare (interbelic). Ascensiunea 

fascismului în Europa şi izbucnirea celui de-al doilea război 

mondial au produs dramatice modificări ale climatului social, 

politic şi economic al oraşului. După Conferinţa de la Yalta din 

1945, în România – ca şi în alte ţări ale Europei Centrale, 

abandonate sferei de influenţă sovietice de către Puterile Aliate 

– a fost instaurat comunismul. Prăbuşirea comunismului a 

survenit în decembrie 1989, în urma unei revoluţii 

anticomuniste care a adus în stradă o mare parte a populaţiei 

marilor oraşe şi care a făcut peste 1200 de victime. 

Aceasta este doar o parte a istoriei oraşului Satu Mare, 

pe care cu emoţie şi plăcere îl vom revizita, ori de câte ori 

timpul, cel care (re)descoperă toate lucrurile, ne va purta în 

această parte a Transilvaniei. 

Printre obiectivele istorice vizitate în scurta noastră 
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şedere la Satu Mare s-au numărat: Turnul Pompierilor,  

Catedrala romano-catolică, Statuia Lupa Capitolina (Lupoaica), 

Biserica Reformată cu lanţuri, Catedrala Ortodoxă „Adormirea 

Maicii Domnului”, Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” 

ş.a.m.d.  

Am părăsit oraşul Satu Mare cu dezamăgirea că nu am 

putut lua cu noi în afară de câteva fotografii şi suveniruri, 

ospitalitatea sătmărenilor, în ciuda raportului etnic (sic!) 

predominant maghiar.  

La Carei – „ultima brazdã de pământ” din teritoriul 

României eliberată de sub dominaţia fascistă, în octombrie 

1944, de către armata românã sprijinită de populaţie – ne-a 

întâmpinat „Monumentului Ostaşului Român”, opera 

sculptorului român de etnie maghiară Vida Géza, (n. 28 

februarie 1913, Baia Mare – d. 11 mai 1980, Baia Mare).  

Născut dintr-o familie de mineri, acesta începe să 

sculpteze ca autodidact, dar convingerile sale politice îl fac să 

plece voluntar în Spania, unde – în timpul războiului civil 

(1936-1939) – luptă de partea guvernului republican. 

Debutează la Baia Mare, în anul 1937, în cadrul unei expoziţii 

colective, studiind apoi sistematic sculptura la Budapesta 

(1942-1944). Din 1953, este prezent la numeroase expoziţii din 

ţară şi străinătate („Bienala de la Veneţia”, 1958).  
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În 1953 este distins cu Premiul de Stat, în 1964 

primeşte titlul de „Artist al Poporului”, iar în 1971 Premiul 

Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. În anul 1974 a fost 

ales membru corespondent al Academiei Române. 

Regiunea în care se află oraşul Carei se numeşte Zona 

Codrului. În trecut, aici locuiau mulţi stăpâni de moşii (grofi), 

care deţineau proprietăţi, pământuri şi castele. Unul dintre 

aceştia a fost Karoly Laszlo, care în anul 1482 a  construit un 

castel ce a stârnit împotrivirea nobililor din comitatul Sătmar, 

fiind nevoie de intervenţia regelui Matei Corvin pentru 

aplanarea conflictului, întrucât acesta era înconjurat cu ziduri 

puternice, întrerupte cu bastioane, având un şanţ exterior întărit 

cu palisade peste care trecea un singur pod suspendat.  

Elementele de apărare din actuala formă a clădirii au 

doar rol decorativ (bastionul, şanţul cu apã). Arhitectura 

interioarã a clădirii, uşile, ferestrele, balustrada scării interioare 

precum şi obiectele din fier forjat au fost făurite de meşteri 

locali. Holul era destinat primirii oaspeţilor, sălile de la parter 

erau folosite ca sufragerii şi bucătărie în timp ce încăperile de 

la etajele I şi II erau locuinţe. În prezent, în castelul se află un 

muzeu istoric şi de ştiinţele naturii, aici funcţionând şi 

biblioteca din Carei cu peste 80.000 de volume. 

În următorul nostru periplu din Ţara Maramureşului, 
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aveam să vizităm localităţile Şişeşti, Şurdeşti, Budeşti, Bârsana 

şi Petrova, locuri de înaltă trăire (cu biserici şi mănăstiri de 

lemn) şi un pitoresc aparte, cu o perspectivă peisagistică 

încântătoare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Andrei Popete - Pătraşcu 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

În Ţara Maramureşului, satul tradiţional a fost în 

totalitate construit din lemn – toate bisericile, casele, şurele, 

şoproanele, gardurile ş.a.m.d. Astăzi, încă mai există câteva 

sate şi localităţi, foarte bine păstrate, care supravieţuiesc în 

armonie cu natura înconjurătoare, cu câmpii, păşuni, pajişti, 

livezi şi păduri.  

La Şurdeşti, localitate aflată pe şoseaua ce duce de la 

Baia Mare la Cavnic, natura, oamenii, casele şi biserica de 

lemn cu hramul Sf. Arhangheli, sunt legate spiritual şi au 

menţinut această legătură până în prezent. Monument al 
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arhitecturii religioase de lemn şi mărturie de preţ a creaţiei 

meşterilor populari locali, biserica din Şurdeşti  impresionează 

prin dimensiunile impunătoare ale turnului (54 m.) şi eleganţa 

sa, fiind ctitorită în anul 1721. Este interesant de ştiut ca 

lemnul de stejar din care a fost construită biserica a fost lăsat la 

uscat şi albit timp de peste 10 ani. 

Pridvorul, situat pe latura de vest, constituie un caz unic 

în ţinut, fiind adăugat ulterior şi conceput cu două rânduri de 

arcade suprapuse, arcade cu deschideri diferite, dar identice ca 

formă si decor, compoziţie de mare efect artistic. Acoperişul 

este etajat, având dublă streaşină, iar pe porţiunea de perete 

cuprinsă între streşini există un al doilea rând de ferestre 

identice ca formă şi mărime cu cele aflate la nivelul ochiului. 

Toată Biserica are în interior cergi de lână lucrate de femeile 

din sat. 

Frumuseţea monumentului este sporită şi prin existenţa 

brâului în funie răsucită. Interiorul este pictat cu scene biblice 

din Vechiul Testament şi Noul Testament, iar pe iconostas este 

consemnat anul 1783, în timpul domniei împăratului Iosif al II-

lea, precum şi numele autorului, „zugravul Ştefan”.  

O altă biserică vizitată în periplul nostru prin 

Maramureş, a fost Biserica din Budeşti (Josani) construită în 

1643 din lemn de stejar şi închinată Sf. Nicoară (vechea 
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denumire a Sf. Nicolae). Particularităţile acestei construcţii - 

are în jurul turnului principal patru turnuri mai mici, 

nemaiîntâlnit în Maramureş, influenţă probabilă a stilului gotic 

occidental.  

În interiorul bisericii se păstrează cămaşa de zale şi 

coiful legendarului haiduc maramureşean „Pintea Viteazul”, 

lăsată în grija bisericii după lupta cu tătarii de la 1717. 

Arhitectura ecleziastică a fost modificata prin 

prelungirea bisericii în secolul al XIX-lea. Decoraţia tâmplei 

altarului aminteşte de pictura bisericilor din Catalonia din 

secolele XIII – XIV. Pictura are o valoare deosebită prin 

reuşita artistică expresiv executată. Ea posedă inscripţii 

explicative în slavonă dar şi în română, cu litere chirilice făcute 

cu ocazia restaurărilor. 

În ceea ce priveşte cămaşa de zale a lui Pintea Viteazul, 

acesta este autentică, fiind aşezată în stânga intrării în biserică. 

Ferestrele sunt din sticlă făcută manual, numită „glajă” – aşa 

cum ne-a explicat custodele bisericii, un bătrânel foarte 

simpatic şi priceput în explicaţii.  

Am părăsit biserica din Budeşti, nu înainte de a aprinde 

câte o lumânare şi de a ne ruga pentru sănătatea celor dragi şi 

liniştea celor pe care i-am pierdut, într-una dintre cele mai 

vechi biserici de lemn din Maramureş.  
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Următorul obiectiv religios-istoric vizitat a fost sfânta 

Mănăstire Bârsana. Aparţinând de Episcopia Maramureşului şi 

Sătmarului, Mănăstirea Bârsana se află aproape de malul Izei, 

la ieşirea din Bârsana spre Strâmtura. Reprezintă un complex 

monahal remarcabil prin faptul că aici este concentrată arta 

cioplitului în lemn din Ţara Maramureşului. Mănăstirea 

cuprinde mai multe construcţii, toate realizate cu mult gust, sub 

îndrumarea stareţei Filofteia Oltean. 

Biserica mănăstirii, aflată la cca. 100 de metri de 

stăreţie şi de chiliile obştii, are 57 de metri înălţime, 23 de 

metri lungime şi 12,5 metri lăţime, iar la subsolul ei se află un 

frumos paraclis.  

Ceea ce fascinează la Bârsana, dincolo de duhul locului 

şi de buna rânduială monahicească, este desăvârşită unitatea 

stilistică şi simţul artistic fără greş care guvernează întregul 

aşezământ, pe linia unei tradiţii îmbogăţite prin evlavie 

creatoare, tocmai într-o vreme când prostul gust se întinde ca o 

pecingine. Între năstruşnicia arhitectonică „ortodoxă” de la 

Bogdan-Vodă (fosta Cuhea voievodală, vizitată de asemenea şi 

acesta), ridicată chiar în coasta vechii biserici de lemn, la 

numai câţiva metri distanţă, puritatea liniilor de la Bârsana este 

precum un leac pentru ochi şi pentru inimă. 

O altă biserică vizitată în Maramureş, cu ocazia 
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Cursurilor de vară, organizate sub egida Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România, a fost Biserica Sfântul Nicolae din 

Bogdan Vodă. 

Acest sfânt locaş este un important monument istoric şi 

de artă, datând din anul 1718. În interior, pictura acestei 

biserici este foarte bogată şi în mare parte se menţine. 

În naos se păstrează un remarcabil candelabru de lemn sculptat 

şi un jilţ arhieresc. Aici se păstrează numeroase cărţi de 

patrimoniu, unele aduse din Ţara Românească şi din Moldova. 

            Pe 23 iulie, de ziua Sf. Ilie, cel mai important prooroc 

din Vechiul Testament, la Petrova,  localitate situată pe malul 

stâng al râului Vişeu, la aproximativ 12 km faţă de confluenţa 

acestuia cu râul Tisa, deci în apropierea graniţei cu Ucraina, 

am asistat la sfinţirea unei troiţe de lemn, ridicată de prof. Ilie 

Gherheş – organizator al Cursurilor de vară din acest an – 

urmată de o agapă maramureşeană stropită cu băutura 

tradiţională „horincă”.  

Prestigiul istoric al localităţii se pierde în negura 

istoriei, prima atestare a localităţii fiind la 21 aprilie 1411. 

Aflată pe drumul naţional 18 care leagă Maramureşul de 

Bucovina şi având gară CFR, localitatea oferă diverse 

oportunităţi turistice (Văile Vişeu, Iza, Frumuşeaua, Neagra, 

Munţii Maramureşului ş.a.m.d.). Ospitalitatea caracteristică 



 
 
 

 Ţara Maramureşului – tezaur de istorie şi cultură românească 
 

 29 

romanului este „la ea acasă” în orice casă din Petrova, orice 

petrovean fiind foarte bucuros atunci când are oaspeţi, acest 

fapt constituind chiar un motiv de mândrie, în cadrul 

comunităţii. O tânără, elevă în clasa a XII-a,  Ileana Palcuş, ne 

mărturisea faptul că Petrova Maramureşului este una dintre 

cele mai importante localităţi din punct de vedere cultural, 

dând ţării oameni de o valoare inestimabilă: Nicolae Petrovai, 

Gheorghe Bilaşcu, Alexandru Filipaşcu, Vasile Filipciuc 

ş.a.m.d. 

 În această localitate de mare prestigiu cultural, la 18 

octombrie 1672, diaconul Nicolaus Petrovay consemna, în 

grafie latină şi în limba română prima poezie de dragoste şi 

„Tatăl nostru”.  

Începând cu anul 2004 a debutat, la Petrova, Festivalul 

Florilor – Bulbucul de munte (Trollius europaeus) ca parte 

integrantă a unui program mai vast, desfăşurat sub auspiciile 

Parcului natural Munţii Maramureşului; bulbucul fiind floarea 

care se regăseşte şi în stema Petrovei, înnobilând blazonul 

medieval cu un element de sensibilitate contemporană.  
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V. 

 

O excursie cu mocăniţa pe valea râului Vaser din 

Maramureş este ceva inedit. Construită între anii 1930 - 1933, 

linia ferată pe ecartament îngust (760 mm) are o lungime de 56 

km, între Vişeu şi Izvorul Comanului. În momentele lui de 

glorie, trenul merge cam cu 15-16 km/h şi se zgâlţâie pe şinele 

contorsionate. Peisajul este atât de frumos, încât aproape toţi 

turiştii uită să mai vorbească. Doar privesc, filmează sau 

fotografiază.  

În cadrul Cursurilor de vară organizate sub egida 

Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, am avut plăcuta 
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ocazie să călătorim cu mocăniţa pe valea râului Vaser. 

Călătoria a fost una specială pentru mulţi dintre profesorii de 

istorie participanţi la cursuri, fiind pentru întâia oară când 

făceau cunoştinţă cu aceste „bătrâne doamne” ale căilor ferate 

din ţara noastră.  

Mocăniţa este un tren forestier, a cărui utilizare în 

România este din ce în ce mai restrânsă – pe lângă vechimea 

utilajelor şi costurile mari de întreţinere, mocăniţa trebuie să 

facă faţă şi noilor posibilităţi de transport, care au o fiabilitate 

mai bună. Din fericire pentru mocăniţa de pe valea râului 

Vaser, aceasta constituie singura posibilitate de transport, în 

bună măsură datorită nevoii de deplasare a localnicilor, a 

transportului de masă lemnoasă, dar mai ales pentru că a 

devenit un obiectiv turistic.  

Nu vă aşteptaţi să găsiţi peroane ca la Sinaia sau şefi de 

gară şpilcuiţi. Gara e o amestecătură de platforme goale şi 

pline, de locomotive şi drezine ciudate.  

Locomotivele, model „Reşiţa”, sunt fabricate în anii '50 

şi după ce îşi completează provizia de lemne şi de apă, 

mocăniţa se urneşte, pufăind şi bufnind din greu. Urcuşul este 

dificil şi trenul face dese opriri pentru alimentare la gurile 

pâraielor, de unde încarcă apa.  

Pe jumătate orbiţi de aburi şi funingine (îndeosebi prin 
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tunelele săpate în munte pentru accesul mocăniţei), nu ştii de 

pe care parte a platformei să priveşti şi să fotografiezi.  

În momentele ei de glorie, mocăniţa merge cam cu 15 –

16 km/h şi se zgâlţâie pe şinele contorsionate. Pe urmă, stop. 

„Elveţia” (numele mocăniţei noastre) a transpirat abundent şi 

acum are nevoie de apă. Mecanicul se dă jos, desface un furtun 

pe care imediat îl scufundă în râul Vaser. În timp ce Elveţia bea 

apă, se face o revizie sumară: se pune ulei la lagărele roţilor, şi 

se mai bagă unu-doi butuci pe foc. Turiştii coboară din tren şi 

se fotografiază lângă Elveţia. Faza aceasta se va repeta încă de 

vreo două ori până ajungem la destinaţie. 

Urcând, valea devine din ce în ce mai îngustă şi mai 

abruptă; ajungem şi la intersecţia cu linia care merge spre 

Novat, dar noi urcăm mai departe spre Făina. Pitorescul zonei 

este deosebit. Impresionează casele izolate şi râul Vaser. 

Micile halte de pe traseu – Novat, Cozia, Bârdău, 

Botizu, Făina – erau cândva districte silvice, însă în prezent 

cabanele din lemn sunt lăsate în paragină. 

Elveţia pufăie, se opinteşte şi ne trage la deal. Pe drum, 

înâlnim un „VW transporter” pe post de drezină. Facem 

„cruce” cu un lung tren cu lemne, care coboară; trecem pe 

lângă un post de grăniceri, pe lângă cantoane silvice frumos 

aranjate şi într-un final ajungem la Făina, unde trenul nostru 
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opreşte.  

Admirăm peisajul şi facem fotografii. Aerul de munte şi 

liniştea pădurii ne îndeamnă să rămânem preţ de câteva ceasuri 

la Făina, dar într-un final, ne îmbarcăm din nou în „vagoanele 

terasă”.  

Parcurgem acelaşi traseu şi peisajul ne încântă privirea 

pentru a doua oară. Împărţim impresii de călătorie şi promitem 

să revenim pe valea râului Vaser, pentru o nouă călătorie cu 

mocăniţa.  
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VI. 

 

            În peregrinările noastre prin Ţara Maramureşului, în 

cadrul Cursurilor de vară, organizate de Societatea de Ştiinţe 

Istorice din România, am poposit şi la Sfânta Mănăstire de la 

Săpânţa – Peri, cea mai înaltă biserică de lemn din lume (78 

m.), veritabilă bijuterie arhitecturală a meşterilor populari 

maramureşeni. În apropiere, Cimitirul vesel ne-a oferit 

spectacolul „naşterii unui artefact din imaginaţia şi mâna unui 

singur artist, acceptării relativ rapide a acestuia de către o 

întreagă comunitate, integrarea într-un obicei atât de important 

cum este cel al înmormântării, mergând până la cuprinderea 
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acestui element în nodul central al identităţii comunităţii.” 

Situată în apropierea localităţii Săpânţa, Mănăstirea Peri 

este o un locaş religios cu tradiţie, înfiinţat pe vremea 

voievozilor Dragoşeşti pe locul unei vechi sihăstrii ce purta 

hramul Sfântul Arhanghel Mihail. Voievodul Balcu şi apoi 

Drag (nepoţi ai lui Dragoş Vodă) au dăruit acestei mănăstiri 

terenuri şi bunuri astfel încât în anul 1391 este ridicată o 

biserică din piatră.  Aceasta este ridicată la rangul de 

Stavropighie Patriarhală cu jurisdicţie peste bisericile din opt 

ţinuturi şi timp de 312 ani aici şi-a avut sediul Episcopia 

Ortodoxă Română a Maramureşului istoric.  

În această perioadă Săpânţa-Peri a servit ca reşedinţă 

multor episcopi printre care şi Iosif Stoica, canonizat ulterior 

de către Sfântul Sinod în 1992 cu numele de Sfântul Iosif 

Mărturisitorul din Maramureş, prăznuit la 24 aprilie.  

La Săpânţa – Peri a existat de asemenea una din şcolile 

de caligrafie însemnate din România, aici au fost traduse şi 

copiate în limba română pentru prima dată Psaltirea, 

Evanghelia, Legenda Duminicii, Codicele Voroneţean şi 

Faptele Apostolilor.  

Distrusă în anul 1703, Mănăstirea Săpânţa – Peri a fost 

reconstruită la sfârşitul secolului XX, începutul secolului XXI, 

în Parcul Dendrologic Livada, nu departe de locaţia originală – 
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care astăzi se află în Ucraina. Aici a fost construită cea mai 

înaltă biserică de lemn din lume, ce poartă hramul Sfântul 

Arhanghel Mihail,  înaltă de 78 de metri (mai înaltă decât 

Statuia Libertăţii din New York). Construcţia a fost realizată 

după planurile arhitectului Dorel Cordoş de către meşterul Ioan 

Ştiopei, zis Bugă, din Bârsana.  

Biserica a fost sfinţită la 31 august 2003, cu toate că 

lucrările de construcţie nu sunt încă nici acum finalizate în 

întregime. De asemenea între 2003 – 2004 a fost construit şi un 

altar de vară de către acelaşi meşterul Ioan Ştiopei.  

În apropiere, Cimitirul vesel, o mostră a creaţiei 

populare româneşti care impresionează prin autenticitate, îşi 

extrage sevele din umorul românesc, nealterat, ne transformat 

în kitsch, aşa cum s-au grăbit unii să îl catalogheze. 

Prin specificul său, acest cimitir, datând din anul 1935, 

constituie un unicat de mare valoare. Ineditele monumente din 

acest cimitir sunt crucile sculptate în lemn de stejar, pictate şi 

cu versuri populare. Ele constituie adevărate cronici vii ale 

unei comunităţi văzute prin prisma succesiunii generaţiilor. 

Toate crucile sunt vopsite în nuanţe de albastru, aşa-numitul 

„albastru de Săpânţa”, cu ornamentaţii realizate într-o paletă 

cromatică de culori aprinse: roşu, negru, verde, galben,  

Deasupra fiecărui epitaf, ce surprinde în modul cel mai 
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sugestiv, în câteva versuri, momente din viaţa celui răposat, se 

află chipul acestuia, pictat în culori vii, surprins într-un 

moment esenţial al vieţii sale. Personajele sunt în mişcare, 

active, adesea zâmbitoare. Majoritatea epitafurilor au o notă de 

umor, fapt ce a atras şi denumirea de „Cimitirul vesel”. 

Cimitirul bisericii din Săpânţa rămâne un loc de 

pelerinaj unic în lume. Este un loc în care oamenii vin să se 

reculeagă şi să-şi plângă morţii, însă mai presus de toate, este 

locul în care găsim exprimate, pe cât de simplu, pe atât de 

profund, sensurile şi frumuseţea vieţii.  

Unic în peisajul funerar din lume, „Cimitirul de la 

Săpânţa”, adevărat muzeu în aer liber, a fost, pentru mai mult 

de 50 de ani, creaţia sculptorului Stan Pătraş, artist de prestigiu 

în domeniul arhitectural. La început el a sculptat în jur de 10 

cruci pe an. Metoda muncii sale s-a păstrat şi în ziua de astăzi. 

Lemnul de stejar a constituit pentru Pătraş materialul ideal 

pentru sculptură, el rămânând şi în societatea contemporană 

martorul elementelor specifice ale culturii: motivele 

geometrice precum şi basorelieful. Culoarea albastră a acestor 

creaţii originale este un simbol al speranţei şi libertăţii. În 1934 

Pătraş a început să scrie epitafuri pe cruci. De obicei acestea 

cuprindeau un scurt poem scris la persoana întâi, înţesat cu 

arhaisme, fraze caracteristice regiunii respective. Se remarcă 
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de asemenea caracterul filosofic al creaţiei sale unde se 

observă o antiteză între relativitatea morţii şi caracterul 

dinamic al vieţii, argumentul principal sugerat fiind evadarea 

din neant prin artă.  

Întreaga viaţă a satului este în strânsă legătură cu acest 

cimitir. Întreaga populaţie a Săpânţei, de la păstori, fermieri şi 

pădurari la doctori şi muzicieni a păstrat de-a lungul timpului 

vii tradiţiile şi obiceiurile sacre ale comunităţii având o 

contribuţie majoră la dezvoltarea culturii şi a conştiinţei 

naţionale, a memoriei colective, creându-se astfel o atmosferă 

veselă şi nu în ultimul rând o nouă concepţie asupra existenţei 

pe fondul melodios al imnului vieţii. Spiritul creativ al lui Stan 

Ioan Pătraş a făcut ca acest monument al Săpânţei, Cimitirul 

Vesel, să fie şi astăzi un vestigiu al culturii şi civilizaţiei 

româneşti. 

Continuatorul tradiţiei lui Stan Pătraş este acum 

Dumitru Pop. Născut într-o familie săracă, el a studiat cu 

Pătraş încă de când avea nouă ani, petrecându-şi vacanţele 

sculptând în miniatură cruci şi fresce. Având o vocaţie 

deosebită pentru şcoală el a studiat un timp la Timişoara, 

întorcându-se apoi în Săpânţa în 1977, după moartea lui Stan 

Ion Pătraş, trăind şi desfăşurându-şi activitatea în umbra 

maestrului său, locuind de asemenea şi în casa acestuia.  
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Aici puteţi vizita o expoziţie de obiecte pictate de Stan 

Pătraş: mici tablouri, obiecte de mobilier şi vase. De asemenea 

sunt fotografii, diplome şi distincţii primite de meşter. În curte, 

într-un şopru, îl puteţi întâlni pe Dumitru Pop meşterind la o 

cruce nouă.  
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VII. 

 

Cursurile de vară organizate de Societatea de Ştiinţe 

Istorice din România ne-au oferit prilejul şi bucuria de a vizita 

în vara anului 2007 şi oraşul Sighet, vechea capitală a Ţării 

Maramureşului, care apare în documentele cunoscute în anul 

1199. Oraşul, situat la confluenţa râurilor Iza şi Tisa, poartă un 

nume ce se regăseşte în limba strămoşilor daci în forma 

„zeget” şi înseamnă cetate. De altfel cercetările arheologice au 

pus în evidenţă o aşezare din perioada târzie a bronzului cu 

continuitate în epocile următoare. Vestigii arheologice 

consemnează în acest spaţiu prezenţa celţilor, dar şi a 
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romanilor, putându-se vorbi aici de o simbioză daco-celtică-

romană.  

Fiind situat la circa 15 – 17 km de centrul geografic al 

Europei (marcat de o bornă pusă de Societatea de Geografie a 

fostului Imperiu Austro-Ungar în anul 1876), oraşul Sighet a 

evoluat de-a lungul timpului în specificul burgurilor central 

europene. Spre Sighet, de sute de ani au gravitat oamenii 

Maramureşului de pe toate văile, aşezarea dezvoltându-se ca o 

mini-capitală. Aici au funcţionat instituţiile voievodatului, mai 

târziu ale comitatului, cele ecleziale dar şi social-culturale: 

şcoli (1560), care se vor dezvolta spre o universitate (1836) etc. 

Astăzi, centrul civic al oraşului s-a păstrat ca printr-o 

minune şi chiar dacă prin reforma nefastă din 1948 oraşul şi-a 

pierdut statutul de reşedinţă de judeţ, el rămâne capitala 

culturală a Maramureşului. Aici, în muzee ce s-au creat în timp 

prin efort şi sacrificii, cu dăruire şi pasiune, se adăpostesc şi 

sunt puse în valoare, la dispoziţia publicului, prin mijloace 

specifice muzeologiei, valorile arheologice şi istorice, 

patrimoniul etnografic dar şi colecţiile de botanică, vertebrate, 

mineralogie etc. 

În centrul oraşului este situat Muzeul Etnografic al 

Maramureşului cu colecţii de o valoare inestimabilă, excelând 

cu cea mai mare colecţie de măşti din ţară - măşti folosite în 
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practicarea obiceiurilor de iarna. Aici găsim icoanele cele mai 

vechi din ţară (pictură neobizantină în tehnică tempera pe 

lemn) şi desigur alte obiecte etnografice, inclusiv ceramica de 

Săcel de factură dacică.  

Corp comun cu biserica romano-catolică, într-o clădire 

datată 1730, este Muzeul de istorie-arheologie care deţine 

colecţii impresionante prin bogaţie şi varietate, în special din 

epoca bronzului, dar şi documente şi obiecte medievale şi din 

alte epoci. Tot în această clădire este şi Muzeul de ştiinţele 

naturii care adăposteşte pe lângă celebrul „Herbar ing. Coman 

Arthur” cu peste 16.000 de planşe, colecţii de flori de mină, 

mamifere, păsări etc. 

Lângă biserica reformată se află Casa Muzeu „Ioan 

Mihalyi de Apşa”, în care s-au adăpostit colecţiile primului 

muzeu sighetean (secolul al XIX-lea) şi care la etaj păstrează 

memoria acestui mare savant român care a edificat o operă 

istorică şi muzeologică unică. O expoziţie de istoria culturii la 

etaj şi colecţii de artă la parter întregesc acest muzeu. 

În prelungirea clădirii primăriei, în fosta „închisoare 

politică” este amenajat „Muzeul victimelor comunismului şi al 

rezistenţei Sighet”, unde prin documente şi fotografii, obiecte 

personale şi mijloace grafice este pusă în evidenţă jertfa şi 

sacrificiul celor care au făurit România Mare şi modernă: patru 
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prim-miniştri, 56 de miniştri, academicieni şi generali, dar şi 

cei 12 episcopi martiri greco-catolici şi sutele de preoţi şi alţi 

oponenţi ai ocupantului sovietic, care au fost închişi aici.  

La 29 iulie 2002, în prezenţa preşedintelui ţării, Ion 

Iliescu, şi a laureatului Premiului Nobel pentru Pace pe anul 

1986, scriitorul Elie Wiesel, şi a multor demnitari români şi 

străini s-a deschis la Sighet un nou muzeu: Muzeul Culturii 

Evreieşti din Maramureş – Casa Memoriala Elie Wiesel, care 

prezintă viaţa acestui fiu al oraşului, dar şi tragedia celor 

38.000 de evrei deportaţi şi nimiciţi de horthyşti şi nazişti în 

lagărele de exterminare.  

În sfârşit, nu putem omite poate cel mai important 

muzeu din această parte a ţării şi Europei: Muzeul satului 

maramureşean, care conservă case monument şi vestigii 

specifice zonei ce poartă inscripţii în limba română cu litere 

chirilice, în limba latină, cu datări certe pe parcursul secolelor 

XVII – XIX. Alături de monumentele româneşti prezentate în 

muzeu sunt restaurate şi o casă maghiară, o casă ucraineană şi 

două case evreieşti, în felul acesta punând în evidenţă 

fenomenul de interculturalitate ce s-a produs aici, la confluenţa 

marilor culturi şi civilizaţii: cea orientală cu cea occidentală, 

dar şi a celor două mari ramuri ale creştinismului: catolicismul 

latin cu ortodoxia bizantină. 
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VIII.  

 

În cadrul Cursurilor de vară organizate de Societatea de 

Ştiinte Istorice din România, în inima Maramureşului istoric, la 

Sighetul Marmaţiei am poposit preţ de câteva ore la Muzeul 

Satului Maramureşean. În ansamblul său, muzeul se constituie 

ca o rezervaţie de monumente de arhitectură ţărănească, 

dorindu-se recreearea unui sat cu specific zonal, care a evoluat 

de la cel de tip răsfirat şi risipit, prin „roirea” nucleelor iniţiale, 

la un tip „adunat”. Selecţionarea s-a făcut după criterii 

ştiinţifice având ca bază tipologia construcţiilor, evoluţia în 

plan arhitectural şi ca sistem constructiv. În privinţa acestui 
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sistem constructiv trebuie menţionat că majoritatea 

construcţiilor sunt realizate exclusiv din lemn, predominând 

stejarul sau gorunul şi bradul sau molidul, fundaţiile fiind de 

piatră de carieră sau de râu.  

Muzeul Satului Maramureşean din Sighetul Marmaţiei 

a fost inaugurat la 30 mai 1981 (începuturile lui datând încă din 

secolul trecut), cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a 

Muzeelor, sub egida Consiliului Naţional Român I.C.O.M., în 

prezenţa a peste 70 de directori de muzee din ţară, a zeci de 

muzeografi de specialitate şi a unui numeros public.  

Prin structura tematică riguros elaborată, pe baza unei 

cercetări minuţioase a zonei, muzeul, aşa cum arată astăzi, 

creează impresia unui sat cu specific zonal. Uliţe drepte 

(principale) şi întortocheate, poteci şi „pârleazuri” alcătuiesc 

structura intimă a aşezării şi converg spre un promontoriu pe 

care, ca în toate satele maramureşene, este aşezată biserica. 

De ce aici şi ce a însemnat biserica pentru comunităţile 

tradiţionale? Bisericile au marcat locul unde se adunau oamenii 

la rugăciune dar şi punctul de întâlnire a înţelepţilor satelor, 

pentru luarea unor decizii în vremuri de restrişte. Din turnul lor 

se supravegheau năvălirile duşmane şi tot de aici se semnalau, 

prin dangăte de clopot specifice, incendiile devastatoare, 

puhoaiele şi alte nenorociri ce se abăteau asupra satelor; în 
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jurul bisericilor se îngropau morţii după ierarhii statornicite 

prin rânduielile vechi; în biserici s-au păstrat cărţile sfinte, 

manuscrisele şi icoanele de mare valoare spirituală şi artistică, 

steaguri de luptă, cununi de miri şi de eroi; aici erau botezaţi 

pruncii şi se oficiau căsătoriile şi slujbele de înmormântare, 

aveau loc praznice şi alte ritualuri specifice. 

Revenind însă la Muzeul satului maramureşean, 

biserica de aici este cea mai veche construcţie conservată în 

muzeu, fiind adusă din localitatea Onceşti de pe Valea Izei, 

unde se afla într-un stadiu înaintat de degradare. Ca urmare a 

lucrărilor de restaurare la care a fost supus monumentul în 

muzeu, a fost salvat de la pieire. Biserica de la Onceşti, datată 

în secolul al XVI-lea, a fost transferată la Onceşti din satul 

Criciova, de pe Valea Talaborului (Maramureşul din dreapta 

Tisei), fiind donată de cricioveni credincioşilor din Onceşti.  

A fost repictată în anul 1802, în interior păstrându-se icoanele 

„Sfantului Nicolae” şi „Apostolului Petru”, pictate în anul 

1639. Uşile împărăteşti sunt şi ele pictate, iar într-un medalion 

o inscripţie consemnează anul 1621.  

În cadrul satului-muzeu, casele şi gospodăriile au fost 

grupate pe principalele subzone ale Maramureşului istoric 

(Coşău – Mara şi Iza Inferioară până la Strâmtura, Iza Mijlocie, 

Vişeu – Borşa, subzona Tisei şi a bazinului Ruşcova). 
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În ansamblul său, muzeul se constituie ca o rezervaţie 

de monumente de arhitectură ţărănească, selecţionate după 

criterii ştiinţifice având ca bază tipologia construcţiilor, 

evoluţia acestora în plan arhitectural şi ca sistem constructiv, 

totul în diacronie (pornind de la cele mai vechi construcţii 

găsite în teren) şi în sincronie (aşa cum s-au statornicit în 

cadrul aşezărilor şi s-au păstrat în majoritatea lor funcţional 

până în zilele noastre).  

Planul caselor este simplu: la cele mai vechi, două şi 

trei încăperi (tinda şi „casa”, respectiv tinda, cămara şi „casa”), 

evoluând la finele secolului al XVIII-lea spre mai multe 

încăperi judicios compartimentate.  

Pereţii construcţiilor sunt confecţionaţi din bârne late şi 

groase, cele de stejar fiind cioplite cu securea din inima 

lemnului şi finisate cu barda, iar cele rotunde din brad sau 

molid, încheiate în „cheutoare românească” şi/sau, mai târziu 

(secolul al XIX-lea), „nemţească”, în sistemul „blockbau”. 

Cununile încheiate deasupra pereţilor sprijină „cornii” 

acoperişului, întotdeauna în patru ape, realizat din astereală pe 

care este bătută draniţă sau, în unele cazuri, este montată 

învelitoarea din paie.  

Dacă la casele foarte vechi (din secolele al XVI-lea – al 

XVII-lea), prispa cu stâlpi lipseşte, în secolul al XVIII-lea se 
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generalizează în zonă, fiind cunoscută sub denumirea de 

„şatră”. Aceasta este formată dintr-o succesiune de stâlpi 

ciopliţi şi ornamentaţi legaţi în partea superioară cu „chituşi” 

(contrafişe) care alcătuiesc frumoase arcade, specifice zonei. 

 La început, prispa era dispusă doar pe faţada casei, dar 

începând cu secolul al XVIII-lea ea apare şi lateral-dreapta, 

pentru ca ulterior să se extindă pe toate cele trei laturi ale 

construcţiei. 
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IX. 

 

Format dintr-un Muzeu – situat în fosta închisoare 

politică din Sighet – şi un Centru internaţional de studii asupra 

comunismului – cu sediul în Bucureşti – Memorialul 

victimelor comunismului şi al rezistenţei, de la Sighet are ca 

scop reconstituirea şi păstrarea memoriei unor popoare, în 

particular a celui român, cărora timp de jumătate de secol li s-a 

indus în conştiinţă o istorie falsă. Deşi situat departe de 

Bucureşti, în extremitatea nordică a României, Memorialul 

Sighet are o poziţie centrică în geografia Europei şi este situat 

pe un traseu privilegiat al turismului cultural, fiind vizitat atât 
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de români, cât şi de foarte mulţi turişti din străinătate. În 1998 

Consiliul Europei aşeza Memorialul de la Sighet printre 

principalele locuri de păstrare a memoriei continentului, alături 

de Memorialul de la Auschwitz şi Memorialul Păcii din 

Normandia. 

Închisoarea din Sighet a fost construită în 1897, ca 

închisoare de drept comun. După 1945 prin Sighet se făcea 

repatrierea foştilor prizonieri şi foştilor deportaţi din U.R.S.S. 

În august 1948 a devenit loc de detenţie pentru un grup de 

studenti, elevi şi ţărani maramureşeni, dintre care o parte 

trăiesc şi astăzi la Sighet.  

În zilele de 5 – 6 mai 1950 au fost aduşi la penitenciarul 

Sighet peste o sută de demnitari din întreaga ţară (foşti miniştri, 

academicieni, economişti, militari, istorici, ziarişti, politicieni), 

unii dintre ei condamnaţi la pedepse grele, alţii nici măcar 

judecaţi. Majoritatea aveau peste 60 de ani. 

În octombrie-noiembrie 1950 au fost transportaţi la 

Sighet şi 45 – 50 de episcopi, preoţi greco-catolici şi romano-

catolici. Penitenciarul era considerat „unitate de muncă 

specială”, cunoscută sub numele de „colonia Dunărea”, dar era, 

în realitate, un loc de exterminare pentru elitele ţării şi în 

acelaşi timp un loc sigur, de unde nu se putea fugi, frontiera 

Uniunii Sovietice fiind situată la mai puţin de doi kilometri. 
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Deţinuţii erau ţinuţi în condiţii insalubre, hrăniţi 

mizerabil, opriţi de a se întinde ziua pe paturile din celulele 

fără încălzire. Nu aveau voie să privească pe fereastra (cei ce 

nu se supuneau erau pedepsiţi să stea la „neagra” şi „sura”, 

celule de tip carceră, fără lumină). Ulterior, la geamuri au fost 

puse obloane. Umilinţa şi batjocora făceau parte din programul 

de exterminare. 

În 1955, ca urmare a Convenţiei de la Geneva şi a 

admiterii României comuniste (R.P.R.) în O.N.U., a avut loc o 

graţiere. Parte din detinuţii politici din închisorile româneşti au 

fost eliberaţi, parte transferaţi în alte locuri, inclusiv în 

domiciliu obligatoriu. La Sighet din cei circa 200 de detinuţi, 

52 muriseră. Închisoarea a redevenit de drept comun. Totuşi, 

deţinuţi politici mai apăreau şi în anii următori, mai ales „în 

trecere” spre spitalul psihiatric din localitate. 

În 1977 închisoarea a fost dezafectată şi a intrat într-un 

proces de degradare. Fundaţia Academia Civică a preluat ruina 

fostei închisori în anul 1994, în vederea transformării ei în 

Memorial. Mai exact, la 21 aprilie 1994, autoarea proiectului, 

Ana Blandiana, şi un număr de 175 de personalităţi au 

întemeiat Fundaţia Academia Civică, având ca scop general 

educaţia civică şi ca obiectiv imediat crearea Memorialului.  

La Bucureşti, Centrul de Studii condus de Romulus 
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Rusan începuse încă din 1993 colectarea băncii de date pentru 

crearea muzeului: fotografii, acte, obiecte, scrisori, colecţii de 

ziare, cărţi, manuale, albume, înregistrări de istorie orală, 

precum şi - pe un alt plan - organizarea de ateliere, seminarii, 

simpozioane, întâlniri între victimele comunismului şi istoricii 

din România şi din străinătate, publicarea de cărţi cuprinzând 

mărturii, studii, statistici şi documente privind rezistenţa 

anticomunista şi reprimarea ei.  

Până în prezent, centrul a realizat trei mii de ore de 

înregistrări, 15.000 de pagini de carte şi a tezaurizat zeci de mii 

de documente (file, fotografii, casete audio şi video). 

Prin licitaţie, alcătuirea proiectului de reabilitare a clădirii a 

fost încredinţat firmei UMROL din Cluj, iar execuţia propriu-

zisă firmei Stelid din Baia Mare. Lucrările au durat până în 

anul 2000. Pentru că edificiul, vechi de un secol, era ruinat şi 

plin de igrasie, a fost nevoie de refacerea fundaţiilor, 

izolaţiilor, acoperişului, iar pereţii interiori, care oricum 

fuseseră revopsiţi şi nu mai aminteau perioada anilor ‛50, au 

fost văruiţi în alb. Fiecare celulă a devenit o sală de muzeu, în 

care, întâi într-o formă provizorie, mai apoi definitivă, urmând 

acum o ordine cronologică, au fost amplasate obiecte, 

fotografii, documente, creându-se ambianţa şi documentaţia 

unei săli de muzeu. 
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Într-una din curţile interioare ale fostei închisori, în 

urma unui concurs de proiecte la care au participat 50 de 

arhitecţi şi artişti, a fost construit în 1997 un Spaţiu de 

Reculegere şi Rugăciune, după proiectul arhitectului Radu 

Mihăilescu, care îmbină stilul antic (sugestia tholos-ului grec şi 

a catacombei creştine) cu o viziune modernă. Pe pereţii rampei 

de coborare în spaţiul subpământean au fost gravate în andezit 

fumuriu numele a aproape opt mii de morţi din închisorile, 

lagărele şi locurile de deportare din România. 

Extrem de migăloasă, operaţia de strângere a numelor 

morţilor a necesitat zece ani de muncă în cadrul Centrului 

Internaţional de Studii asupra Comunismului, iar cifra este 

departe de a acoperi adevărata amploare a represiunii. Cele mai 

multe nume au fost stabilite de domnul Cicerone Ioniţoiu si de 

regretatul Eugen Sahan, ambii istorici prin vocaţie şi foşti 

deţinuţi politici. Cât priveşte cheltuielile materiale pentru 

proiectarea şi construirea Spaţiului de Reculegere şi 

Rugăciune, au fost acoperite în întregime de regretatul sponsor 

Mişu Cârciog din Londra, care rămâne până în prezent 

principalul donator al Memorialului. 

În anul 2000 a fost adăugat construcţiei vechi un modul 

cuprinzând o sală modernă de conferinţe, în care se pot 

desfăşura simpozioanele, dezbaterile şi seminariile, precum şi 
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cursurile şcolii de vară. Sala este dotată cu o instalatie de 

traducere simultană, putând fi închiriată pentru manifestari 

internaţionale. 

Dar lucrarea de amploare artistică este grupul statuar 

„Cortegiul Sacrificaţilor”, care tinde să devină una din 

emblemele muzeului. Este vorba de optsprezece siluete umane 

mergând spre un zid care le închide orizontul, asa cum 

comunismul zăgăduise viaţa a milioane de oameni. Prezentată 

în 1997 în lemn, lucrarea a fost turnată în anul următor în bronz 

şi este amplasată astăzi în curtea interioară a fostei închisori. 

Este punctul preferat unde sute şi mii de turişti se fotografiază 

la trecerea prin Memorial. 

În sfârşit, una din componentele Memorialului este 

Cimitirul Săracilor, situat la 2,5 km distanţă, în afara oraşului. 

După cum spun legendele vremii, aici au fost îngropaţi în 

secret, noaptea, cei 52 de morţi din închisoarea politică. 

Gropile n-au putut fi identificate, între miile de morminte 

anterioare şi ulterioare anilor ‛50, astfel încât, pentru celebrarea 

sacrificiului acestor victime, a fost imaginat în 1999 un proiect 

peisagistic. Pe suprafaţa de 14.000 mp a cimitirului a fost 

desenat un contur al ţării. În exteriorul conturului au fost 

plantaţi puieţi (în principal conifere).  

Prin creştere jnepenii, jepii, brazii şi molizii vor deveni 
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un amfiteatru vegetal, în interiorul căruia „ţara” va rămâne ca o 

poiană. Ideea este că, în felul acesta, patria îşi ţine martirii în 

braţe şi îi plânge prin generaţiile repetate ale vegetaţiei. De pe 

o belvedere care va fi amplasată pe un loc înălţat, tocmai pe 

malul Tisei (care este frontiera actuală cu Ucraina), vizitatorii 

Memorialului vor putea vedea acest desen simbolic tot mai 

desluşit, pe măsură ce natura va desăvârşi proiectul. 
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X. 

 

Bisericile de lemn din Ţara Maramureşului formează un 

patrimoniu preţios atât pe plan naţional cât şi mondial. 

Valoarea lor în ansamblu este inestimabilă pentru cultura 

românească, constituind o parte integrantă din identitatea 

naţională. Cursurile de vară organizate în acest an, de 

Societatea de Ştiinţe Istorice din România, în Maramureş, ne-

au oferit prilejul să înţelegem pe deplin acest adevăr. Bisericile 

de lemn sunt interesante din punct de vedere arhitectural. În ele 

se conservă o adevărată colecţie de rezolvări tehnice cu 

rădăcini din epoci preistorice şi îmbunătăţiri de-a lungul 
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timpului, constituind adevărate izvoare de cercetare. Aici se 

întâlnesc soluţii comune bisericilor de lemn de pe arii largi ale 

continentului, caracteristice unor zone şi particulare. Tot aici se 

pot identifica raporturile cu arhitectura tradiţională, specifică 

zonei maramureşene. 

Ridicarea bisericilor de lemn a fost rezervată exclusiv 

meşterilor de biserici specializaţi. Cunoştinţele necesare 

ridicării unei biserici de lemn în cheotori netede cu pereţii 

drepţi erau stăpânite numai de aceştia şi au fost păstrate 

departe de uzul comun. Bărdaşii satelor nu se puteau prinde 

decât la a-i ajuta pe meşterii de biserici, atunci când era nevoie 

de un nou lăcaş de rugăciune. Meşterii de biserici au împărţit 

tainele lor în cel mai bun caz numai cu alţi dulgheri de biserici 

din alte părţi. Peste tot unde ei activau, aceştia formau o elită 

distinctă, sprijinită de cler şi de mireni, deopotrivă, în misiunea 

lor sacră. 

Nelipsita boltă arcuită peste navă, în limbaj comun 

numită „cerul bisericii”, nu a permis descărcarea acoperişului 

direct pe pereţi. Din acest motiv la noi au fost necesare 

cosoroabe aşezate pe console în exteriorul pereţilor care să 

susţină şi să descarce acoperişul. Această rezolvare, care a 

condus în timp la o adevărată artă a aripilor de console şi la 

adăpostirea atâtor mese pentru moşi, s-a potrivit la micile 
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biserici de început. În secolele XVII – XVIII, când 

comunităţile au crescut, această soluţie s-a dovedit fragilă la 

construcţii de amploare, limitându-le capacitatea de a primii 

credincioşi. 

Bisericile de lemn din Maramureş sunt adevărate 

tezaure de cultură românească, cele mai multe dintre ele puţin 

documentate şi cunoscute. Prin ele se păstrează o artă 

constructivă sacrală cu rădăcini adânci în istoria românilor, 

păstrată până în timpurile moderne prin meşteri de biserici 

itineranţi specializaţi. Pe pereţii interiori şi uneori exteriori ai 

bisericilor s-au păstrat picturi murale, documente vii sau 

spălate de vremuri şi uitare ale credinţei poporului român. 

Din inventarul mobil de altă dată, de o valoare 

inestimabilă, s-au păstrat, dar mai vârtos s-au tot împrăştiat şi 

se mai împrăştie – chiar dacă stau sub blestem legate de rostul 

lor – o mulţime de icoane pe lemn, pe sticlă, xilogravuri, 

iconostase, uşi, mese de altar, piese de mobilier, policandre, 

sfeşnice, lumânări, cruci, cărţi, vase liturgice, odăjdii, clopote. 

Remarcăm în unele biserici documente vechi, diplome, 

fotografii, tablouri şi chiar arhive parohiale sau private. Să nu 

uităm prosoapele în scoarţe vechi şi culori vegetale, covoarele 

şi broderiile în care stau veacuri de muncă de mână în poalele 

femeilor românce. 
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În lemnul bisericilor sunt încrustate o paletă complexă 

şi variată de simboluri şi motive decorative, menite să 

dialogheze cu credincioşii şi să le înnobileze viaţa spirituală. 

Se păstrează de asemenea numeroase inscripţii, care, luate 

împreună, creează o adevărată arhivă a satelor româneşti. În 

acestea aflăm date, nume de ctitori, slujitori, conducători, 

meşteri, evenimente istorice sau naturale, scrieri în potcoave, 

rune, răboj, în grai, latineşti, slavoneşti, ungureşti, greceşti, 

unităţi vechi de măsură, obiceiuri, credinţe, superstiţii, poveşti, 

boceli, versuri, formule de cântec şi descântec şi multe altele 

pe care le-au uitat până şi bâtrânii satelor. 

În majoritatea bisericilor de lemn se ţin slujbe şi astăzi, la 

adăpost de vremuri, în locuri din ce în ce mai înbâtrânite şi mai 

uitate de lume. Tot de existenţa multor biserici se leagă încă 

supravieţuirea unor obiceiuri străvechi. Majoritatea bisericilor 

fac parte din identitatea aşezărilor. 

Una din trăsăturile caracteristice, interesante şi mai 

învăluite în mister ale bisericilor de lemn din Maramureş este 

limbajul sculptat al portalelor de la intrări. Portalele, la fel ca şi 

gulerele şi mânecile cămeşilor ţărăneşti, au fost cel mai adesea 

locuri de trecere în plan atât fizic cât şi simbolic. De aceea ele 

au fost protejate şi investite cu multă atenţie. Portalele 

bisericilor de lemn prezintă o mare varietate de cioplituri 
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simbolice şi decorative al căror limbaj rafinat a rămas astăzi 

puţin cunoscut. 

Rădăcinile acestui limbaj aproape uitat merg mult în 

evul mediu. Se poate face o comparaţie cu portalele 

catedralelor gotice, care sunt încărcate de simbolism religios, 

sculptat într-un limbaj accentuat descriptiv. Limbajul portalelor 

bisericilor de lemn din Carpaţi este de asemenea încărcat de 

simbolism religios însă este mai voalat, elementele lui 

definitorii fiind adesea geometrice: rozete, funii, unde de ape, 

roate, romburi ş.a. Figurile geometrice sunt completate de 

multe ori cu elemente figurative: cruci, brazi, flori, animale, 

păsări, corpuri cereşti, obiecte, figuri umane. Toate aceste 

elemente sunt adesea îmbinate în compoziţii de la cele mai 

simple la cele mai complexe, acoperind întreaga suprafaţă a 

portalului sau chiar continuându-se pe pereţii din jur. 

Compoziţiile portalelor sunt uneori repetate de la o 

biserică la alta. Această repetiţie nu este întâmplătoare. Ea pare 

să traseze itinerariul unor anumiţi meşteri de biserici 

specializaţi care astfel şi-au lăsat amprenta ca o marcă-

semnătură pe lucrările lor. Din acest motiv cele mai multe 

semnături de meşteri s-au păstrat pe portale sau în imediata lor 

vecinătate.  

Documentarea şi studierea portalelor în ansamblul lor, 
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precum şi salvarea lor acolo unde ele s-au păstrat refolosite în 

construcţii secundare, care riscă să dispară, trebuie să fie una 

din priorităţile cercetării româneşti. Rezultatele vor aduce o 

contribuţie valoroasă cunoaşterii patriomoniului naţional şi vor 

aduce încă o dată arta românească în atenţia lumii. 
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Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, din Bogdan Vodă. 
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Mănăstirea „Sfânta Ana” - Rohia. 
 

Chilia în care  a locuit Nicolae Steinhardt. 
Mănăstirea „Sfânta Ana” - Rohia. 



 
 
 

 Ţara Maramureşului – tezaur de istorie şi cultură românească 
 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica de lemn din Şurdeşti. 
 

Detaliu pictură. Biserica din Şurdeşti. 
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Muzeul satului - Maramureş. 

Detaliu interior casă maramureşeană. 
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 Biserică de lemn. 
Muzeul satului - Maramureş. 

Poartă maramureşeană. 
Muzeul satului - Maramureş. 
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Biserica de lemn de la Săpânţa - Peri. 
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume  - 78 metri. 

Detalii de arhitectură populară maramureşeană. 
Biserica de lemn de la Săpânţa - Peri. 
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Cimitirul vesel de la Săpânţa 

Cimitirul vesel de la Săpânţa 
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Fântână arteziană - Satu Mare 

Detaliu. Catedrala catolică din Satu Mare 
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Palatul culturii - Sighetul Marmaţiei. 

Parcul libertăţii - Sighetul Marmaţiei. 
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Memorialul victimelor comunismului  
şi al rezistenţei - Sighetul Marmaţiei 

Celula în care a murit Iuliu Maniu 
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Deţinuţi politici morţi în închisoarea  
de la Sighetul Marmaţiei 

Ţinuta deţinuţilor politici  
în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei  
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