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Biserici de lemn  
din Maramureș
Sunt clădirile cele mai prețioase ale vechilor sate maramureșene,  
în care se păstrează la vedere istoria spirituală a comunităților ru-
rale. Ne arată credința strămoșilor, măiestria și chiar performanța 
meșteșugului în lemn, ne îndeamnă să ne adâncim în cunoașterea 
vieții tradiționale de odinioară, care astăzi poate părea de poveste.  
Și totuși, parte din obiceiurile și credințele de demult trăiesc încă  
în satele Maramureșului. 

03

Diaspora – membri ai unui neam care 
trăiesc în afara țării de origine al acelui 
neam; de exemplu, românii din diaspora – 
conaționalii noștri care trăiesc în alte țări. 

Arhiereu – mai mare peste preoți

Constantinopol – capitala vechiului 
Imperiu creștin al Bizanțului, care a fost 
cucerită de turci în 1453. Astăzi, orașul 
turcesc Istanbul. În vechiul Constantinopol 
creștin, dar și după cucerire, aici s-a aflat 
Patriarhia Ecumenică a creștinilor ortodocși, 
adică sediul arhiereului care avea în grija 
sa pe toți creștinii ortodocși din centrul și 
sudul Europei. Până la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, și românii ortodocși au ținut de 
Patriarhia Constantinopolului. 

Maramureş – este important să facem 
distincţia dintre Maramureşul Istoric şi 
judeţul Maramureş. Acesta din urmă este 
o unitate teritorial administrativă care 
cuprinde în sine 4 zone cu specific etnografic 
diferit: Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara 
Maramureşului şi Ţara Codrului. Bisericile 
de lemn monumente UNESCO se regăsesc în 
mai multe din aceste zone.

Dendrocronologie – știință care se ocupă 
cu cercetarea vechimii lemnului și prin aces-
ta poate contribui la datarea unor construcții 
de lemn istorice. 

Alfabet chirilic – alfabet folosit mai ales de 
slavii din sudul și centrul Europei, dar care a 
fost folosit și de români până în secolul  
al XIX-lea, când a fost introdus alfabetul 
latin. 

Credință, rânduială și măreție 
țărănească, în lemn 

Prinţul Ştefan

În tot spațiul românesc vei întâlni biserici de lemn, peste 1 000. Oltenia 
noastră e plină. Aproape nu există sat în care să nu fi fost una. Multe sunt 
însă construcții modeste, aproape ca niste case, iar câte unele erau de-a 
dreptul biserici-bordei. Și în centrul și nordul Europei poți întâlni biserici de 
lemn, în Polonia, în Slovacia și până departe în Scandinavia. Nu sunt însă 
atât de avântate spre cer ca cele din Maramureș. În aceste lăcașuri au ajuns 
și cărțile bisericești tipărite cu sprijinul tatei, în tipografia de la Râmnicu 
Vâlcea, special pentru românii ortodocși transilvăneni. 

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Maramureșul este o zonă cu o istorie mai 
aparte. A fost o parte a vechii Dacii, necu-
cerită de romani, de aceea continuitatea 

de tradiție dacică a fost mai puternică aici. 
Locuitorii s-au organizat de timpuriu în 

obști conduse de cneji și nobili locali, numiți 
nemeși. Tot de aici, Dragoș Vodă cu oamenii 

lui au trecut munții în Moldova. Bogdan, 
fiul lui Dragoș, a pus bazele statului medie-

val moldovenesc. Maramureșenii au ținut de 
biserica Răsăritului. Biserica era condusă de la 
Mănăstirea Peri, care depindea direct de arhi-

ereul de la Constantinopol. Situația aceasta 
mai ieșită din comun a zonei se poate vedea 

până azi și în măreția bisericilor. În 1920, când 
granițele Europei Centrale au fost revizuite 

prin Tratatul de la Trianon, Maramureșul de 
dincolo de Tisa - mai mult de jumătate din 
Maramureșul istoric - cu bisericile sale de 

lemn cu tot, a fost trecut în stăpânirea Uniunii 
Sovietice, iar azi se află în Republica Ucraina. 
În aceste ținuturi locuite de români, dar care 
nu au aparținut niciodată României, trăiesc 

încă peste 30 000 de români, uitați de cei mai 
mulți dintre frații lor. 

Ctitor, ctitorie – cel care ridică o biserică (sau alt edificiu important 
pentru comunitate: spital, școală etc.) și are dreptul să hotărască 
locul, hramul, felul în care să arate biserica, dacă să fie mănăstire 
sau biserică de mir și altele. 

Biserică de mir – lăcaș în care se roagă o comunitate urbană  
(de oraș) sau rurală (de sat), formată din familii; diferită de biserica 
de mănăstire unde se roagă o comunitate de călugări sau călugărițe 
(vezi la p. 112-113 ce înseamnă)

Agapă – masă, ospăț la care participă un grup mai mare de oameni. 
Este un cuvânt împământenit mai mult la creștini, mai ales pentru 
masa care are loc uneori după slujbele bisericești.

Bărbați ieșind de la biserică, Maramureș, prima parte a 
secolului al XX-lea. Bisericile maramureșene au fost ridicate, de 
obicei, de obștile sătești, fiind ctitorii de grup. Cea de la Plopiș, de 
exemplu, a fost ridicată prin eforturile unite a 49 de familii din sat, 
în frunte cu preotul lor. Bisericile pe care le vedem astăzi, ridicate 
în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, au înlocuit altele mai vechi. Prin 
studii de dendocronologie s-au identificat părți de lemn refolosite, de 
la edificii din secolul al XIV-lea. Și nici acestea nu vor fi fost primele....

Biserica Sfinții Arhangheli din Plopiș, jud. Maramureș. În 
ultimele decenii, când românii au ridicat multe biserici, imaginea 
lăcașelor maramureșene s-a identificat în multe comunități cu spațiul 
sacru dorit, care aduce cu sine, parcă, ceva din natura Maramureșului 
și din amintirea comunităților tradiționale. De aceea, în multe orașe 
din țară, dar și în diaspora – mai ales acolo unde trăiesc maramureșeni 
– au fost ridicate biserici de lemn de tip maramureșan și clădite de 
meșteri lemnari maramureșeni. Chiar dacă, din punct de vedere 
istoric, acestea nu au nici o legatură cu spațiul în care se ridică, ele 
reușesc să împlinească dorul de acasă. Prin aceste biserici noi și 
meșteșugul continuă să trăiască. 

Masa Moșilor la Biserica Sfinții Arhanghelui Mihail 
și Gavril din Rogoz, jud. Maramureș. La adăpostul 
streașinii largi se află o masă lungă, construită din două 
lemne înfrățite, ieșite din aceeași rădăcină. Fiecare familie 
de ctitori își avea locurile sale la această masă, unii mai 
multe, alții mai puține, după stare. Sunt însemnate cu 
dalta în lemnul mesei. În dreptul lor, pe peretele bisericii, 
poți citi în alfabet chirilic numele familiilor de ctitori, dintre 
care unele mai sunt încă prezente în sat, după aproape 
400 de ani. Aceste locuri la masă nu erau folosite însă de 
membri familiei, ci pentru hrănirea săracilor și nevoiașilor 
în zile de sărbătoare. Unii hrăneau mai mulți, alții mai 
puțini, după puteri. Pe Masa moșilor se pun în ziua de 
Paști bucatele ce urmeaza să fie sfințite. Fiecare familie 
are locul ei exact unde poate să-și pună traista sau cosul 
cu bucate. În unele sate există și obiceiul Moșilor de Paști; 
este o sărbătoare care adună toată suflarea satului, la o 
agapă în jurul Mesei Moșilor. Tot aici se făcea la nevoie 
sfatul bătrânilor, prin care se luau hotărâri în comunitate.

Peisaj din Maramureș. Imaginea satelor maramureșene a devenit cunoscută 
prin fotografii, albume și on-line, pe blogurile călătorilor. Case rispite prin livezi 
și fânețe, căpițe galben-stins, pâlcuri de copaci, toate străjuite de turnul înalt și 
înnegrit al bisercilor vechi de lemn. Acesta este chiar un peisaj cultural, adică 
natura și omul laolaltă, într-o conviețuire armonioasă și creatoare de tradiție. La 
începutul secolului al XX-lea, 90% din suprafața Maramureșului era împădurită. 
Să nu te mire dar, înfrățirea omului cu lemnul, mai strânsă decât în alte zone ale 
țării.  În plus, în Transilvania, românii au ridicat biserici de piatră doar până în 
secolul al XV-lea. Apoi, 3 secole, le-au fost îngăduite doar bisericile de lemn, fiind 
considerați o națiune fără drepturi politice, chiar dacă erau majoritari, pe pământul 
lor strămoșesc.



B
is

er
ic

i d
e 

le
m

n 
di

n 
M

ar
am

ur
eș

 36  37 

Naosul, numit în 
Maramureș biserica 
bărbaților, pentru că 
aici stau bărbații în 
timpul slujbei

Altarul – spațiul 
sacru unde se 
petrec cele mai 
tainice momente 
ale slujbei. Aici 
intră doar preoții și 
unii dintre bărbați, 
care ajută în timpul 
serviciului divin.

Pronaosul, numit 
în Maramureș tindă 
sau biserica femeilor 
pentru că aici stau 
femeile în timpul 
slujbei.

Pridvorul – poate 
fi simplu, pe două 
nivele sau poate să 
lipsească.

Dulgher – meșter lemnar specializat pe ridi-
carea clădirilor din lemn, tăierea, cioplirea și 
asamblarea părților. Dulgheria este un meș-
teșug foarte vechi în Maramureș, echipele 
de meșteri fiind și azi foarte căutate în toată 
țara și în străinătate. 

Talpă – bârne lungi și late din lemn, care se 
așază pe soclu, pe conturul pereților, creând 
astfel o suprafață netedă și stabilă pentru 
construcție. 

Toacă – placă de lemn sau de metal pe care 
se bate ritmic cu unul sau cu două ciocănele, 
pentru a anunța începerea serviciului religi-
os în biserică sau anumite momente ale lui. 

Arhaic – transmis dintr-un trecut îndepăr-
tat. În acest context ne gândim la o vechime 
mai mare de 2 000 de ani.

Peretele din grinzi construit în 
sistem Blockbau, adică bârne 
orizontale cioplite și încheiate la 
capete doar prin îmbinări, fără 
cuie. În locurile în care cuiele 
sunt, totuși, necesare, acestea 
sunt tot din lemn.

Talpa construcției din 
bârne de stejar

Fundație și soclu de 
piatră cioplită.

Pe lista UNESCO:

• Bârsana – Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică 
• Budești – Biserica Sfântul Nicolae
• Desești – Biserica Sfânta Paraschiva
• Ieud-Deal – Biserica Nașterea Maicii Domnului
• Plopiș – Biserica Sfinții Arhangheli
• Poienile Izei – Biserica Sfânta Paraschiva
• Rogoz – Biserica Sfinții Arhanghel 
• Șurdești – Biserica Sfinții Arhangheli

Simbolul funiei care 
înconjoară biserica, 
reprezentând granița 
dintre spațiul sacru și 
cel profan. În interiorul 
funiei, observă un simbol 
cosmic, care închipuie 
rotirea constelațiilor.

Simbol solar

Identifică pe hartă cele 8 biserici de lemn ale patrimoniu 
UNESCO din Maramureș și construiește trasee care să le 
lege. Dacă pornești din Baia Mare? Dar din Cluj? Dar din 
Suceava? Dar din Sighetul Marmației?

Dinți de lup

Cum se ridică o biserică de lemn

Petruţ

N S

V

E

Într-o primăvară, tata m-a luat cu 
el într-un sat din Maramureș.  

Ne-am nimerit într-o zi de 
sărbătoare: lume, forfotă, veselie. 

Atunci am cunoscut și niște 
dulgheri. Era o echipă de bărbați 
tineri, rumeni în obraji și puter-
nici. Când te uitai la ei, ziceai că 
acuș-acuș smulg un copac din 

acela mare din rădăcini, îl iau la 
tăiat, la cioplit și la îmbinat, și-l 
clădesc încăpere într-o clipită. 
Ziceau că au învățat meseria de 
la bătrânii lor și se țineau tare 

mândri. Se lăudau că pot desface 
biserica cea înaltă de lemn în 
bucăți și o pot construi la loc 

întocmai, pe dealul vecin.

Bârnă de lemn cioplită la 
tocul ușii Bisericii Sfântul 
Nicolae din Budești. 

Biserica Sfinții Arhangheli din Rogoz, jud. Maramureș, 
îmbinări în zona altarului. Dulgherii maramureșeni 
s-au preocupat nu doar de construirea bisericilor, ci și de 
înfrumusețarea și umplerea de sens spiritual a lemnului. 
Diferitele forme crestate sau cioplite nu sunt nicidecum 
întâmplătoare, ci întruchipează anumite simboluri arhaice, 
care ne vorbesc până azi de credințele strămoșilor. Observă 
capetele bârnelor încrucișate, de sub acoperiș, cioplite în 
forma unor capete de cai. Sunt caii care trag carul Soarelui. 
Strămoșii noștri își închipuiau marele astru ca pe un fecior 
tânăr și frumos, care traversează zi de zi cerul în atelajul 
său, aducând lumina și căldura, vitale pentru om și pentru 
natură.

Turnul bisericii 
din Desești, jud. 
Maramureș. Aceste
turnuri înalte – recordul
este la Șurdești, 54 de
metri – sunt cele care
dau specificul bisericilor
maramureșene. Sunt 
ridicate peste pronaos 
și acoperite cu șindrilă. 
Adăpostesc clopotul și/
sau toaca. Se poate urca 
până sus, în foișorul 
turnului, de unde ai o 
priveliște minunată,
până departe. Odinioară
acest loc era strategic
și pentru observarea
împrejurimilor. Și în
sens invers, turnurile
se vedeau de departe și
din oricare loc al satului.
Acestă înălțare a 
turnurilor, dar și unele 
detalii ale decorației în 
lemn sunt inspirate de 
arhitectura gotică. Este 
un fel de a construi venit 
din Apusul Europei, care 
a influențat constructorii 
în mai multe zone 
ale Transilvaniei, dar 
și în Moldova și Țara 
Românească. Mai multe
despre stilul gotic 
găsești la pagina 84.

Pridvorul pe două nivele al bisericii monument UNESCO 
din Bârsana, jud. Maramureș. Pridvoarele au fost, de obicei, 
adăugate bisericilor de lemn, când comunitatea a devenit mai 
numeroasă, fiind un spațiu foarte obișnuit și practic și la casele 
țărănești. Ține umbră și adăpost și protejează intrarea. 

Planul orientativ al unei biserici de lemn maramureșene. Este 
înrudit cu planul locuințelor tradiționale, construite tot din lemn, dar 
este adaptat pentru nevoile cultului religios. 

Biserica Sfinții Arhangheli 
din Plopiș, jud. Maramureș, 
zona altrului. Privește cu 
atenție elevația clădirii. 

Planul unei clădiri – desen bidimensional 
care arată traseul pereților, locul ușilor și al 
ferestrelor unei clădiri. 

Elevație – partea vizibilă, deasupra pămân-
tului, a zidurilor unei clădiri. 
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Citește primele capitole din Biblie - 
Cartea Facerii, numită și Geneza. Așa 
înțeleg creștinii, evreii și musulmanii 
începuturile lumii. Ai alături și textul 
repovestit, așa cum este scris pe 
peretele unei bisercii maramureșene. 

... adecă Tatăl au făcut ceriul și 
pământul și în cer îngeri și heruvimi 
și serafimi și alte podoabe în cer și au 
făcut om pre Adam și paseri și pești și 
fiară și toată hrana omului și în șase 
zile au zidit și a șaptea zi o au sfințit 
și în ceriu s-au hodinit întru slavă în 
veci de veci amin. (inscripție în biserica de 
lemn din Călinești – Căieni) Teologic – care se referă la credință.

Noul Testament – parte din Biblie în care 
se povestește învățătura și istoria vieții 
lui Iisus Hristos printre oameni, faptele 
apostolilor după Înviere și cum va fi la 
sfârșitul lumii. 

Arhanghel – mai mare peste îngeri, 
căpetenie a îngerilor. 

Heruvim – înger reprezentat ca o ființă 
omenească, cu 6 aripi, iar aripile cu 
mulți ochi. Acești ochi mulți oglindesc 
înțelepciunea și puterea de înțelegere a lui 
Dumnezeu. 

Serafim – înger cu 6 aripi, asemănător 
unor făclii, care stă aproape de tronul lui 
Dumnezeu. 

Observă felul în care sunt desenate 
personajele. În unele biserici pictura 
este simplă, naivă, aproape ți se pare 
că ar fi fost făcută de un copil. În altele 
se caută mai mult asemănarea naturii. 
Modul de a picta depinde de formarea 
pictorului. Pictorii erau itineranți, 
adică, mergeau să picteze acolo unde 
se cerea, iar în unele sate existau un fel 
de școli de pictură țărănească. Pictorii 
circulau și prin străinătate, mai ales 
la ortodocșii din Europa Centrală, în 
zona poloneză și slovacă. 

Pictura din bisericile de lemn   

Cum a fost la începutul lumii? Ce înseamnă 

om bun? Ce va fi la sfârșitul lumii?  

De la Adam, la Iisus, la noi și mai apoi 

Vei mai întâlni Judecata de Apoi și în alte capitole, așa 
cum este reprezentată în alte biserici, în Bucovina sau în 
Oltenia. Caută în caitet aceste imagini și încearcă să le 
compari.

Gândește-te la Pilda samarineanului și povestește sau 
imaginează o întâmplare inspirată de aceasta.  
Te rog, fă și o bandă desenată.

În vremurile noastre, cea mai mare 
parte a oamenilor nu știau să scrie 
și să citească și cu toate acestea 
știau și înțelegeau, în felul lor, mult 
mai multe despre viață și despre 
lume decât mulți dintre cei de azi. 
Pictura din biserici, numită și Biblia 
pauperum, adică biblia săracilor – a 
celor neînvățați – ajuta oamenii să 
înțeleagă istoria sfântă și să și-o 
însușească mai ușor. În bisericile 
de sat, pictura era mai simplă; 
în ctitoriile noastre domnești și 
boierești în pictură se împleteau 
mesaje teologice ample, pe care 
adesea doar preoții și cărturarii le 
pătrundeau pe îndelete. 

Domniţa Ruxanda

Biciuirea lui Iisus, 
biserica din Plopiș, 
jud. Maramureș. 
Patimile lui Iisus 
sunt prezentate 
într-un șir de scene, 
totdeauna prezent în 
naosurile bisericilor 
de lemn. Imaginile 
povestesc adesea în 
detaliu toată istoria 
biblică de la trădarea 
lui Iisus de către Iuda 
până la Răstignire. 
Despre aceasta 
își mai explică și 
domnul profesor, la 
pagina 134.

Pilda samarineanului milostiv, biserica din Rogoz, 
jud. Maramureș. Este una dintre învățăturile Noului 
Testament care îndeamnă la omenie și ajutorare către toți 
semenii noștri, indiferent de etnie, religie, culoare și arată 
că, adesea, oameni de la care te-ai aștepta să fie modele 
de bunătate nu sunt, iar unii care sunt disprețuiți de 
societate pot avea o inimă de aur. 

Îngerul și sufletul omului, biserica 
din Rogoz, jud. Maramureș. Pe 
pereții bisericilor de lemn, pictorii 
povestesc în imagini învățătura creștină 
despre cele ce vor urma după moarte. 
Este o întrebare pe care cu toții ne-o 
punem și la care oamenii simt neapărat 
nevoia să aibă un răspuns. Iată aici, 
după ceasul morții, sufletul reprezentat 
în chip de tânăr, pășește de mână cu 
îngerul său pe tărâmurile de dincolo. 
Împreună trec peste o apă, numită în 
popor Apa Sâmbetei. Apoi, va merge 
dinaintea lui Dumnezeu cu toate 
faptele sale, bune și rele, cu tot ce a 
reușit și cu tot ce nu a reușit în viața 
pământească. 

Icoana Judecății de Apoi, biserica din Budești, 
jud. Maramureș. Este o reprezentare amplă, nelipsită 
din pronaosurile bisericilor de lemn, care povestește în 
multe scene învățătura creștină despre sfârșitul lumii. 
Sunt înfățișate Raiul și Iadul, iar la mijloc sufletul omului, 
cântărit de arhanghelul Mihail. Între îngeri și demoni 
pare să aibă loc chiar o sfadă pentru fiecare suflet, la 
cine să meargă. După cum se înclină balanța binelui și a 
răului, așa este trimis și sufletul, în Rai, la bine sau în Iad, 
la rău. Sunt prezentate în imagini și inscripții virtuțile, 
dar mai ales viciile oamenilor. Toate acestea sunt ca un 
avertisment pentru privitori. 

Facerea Evei, la 
biserica din Rogoz, 
jud. Maramureș. 
Scenele biblice 
despre facerea 
lumii și a omului, 
despre neascultarea 
primilor oameni și 
alungarea lor din Rai 
sunt nelipsite din 
naosurile bisericilor 
de lemn. Sunt ca un 
punct de pornire al 
istoriei. 
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Mi-a povestit despre o biserică de lemn pe care o salvase 
și s-a oferit să mi-o arate. O reconstruise în grădina casei 
parohiale. Așa că am traversat drumul și am mers să o 
vedem. Mica biserică fusese demontată în anii ’70 când în 
locul său fusese construită una mai mare din beton, însă 
nu îmi amintesc din ce sat era. Un fermier o cumpărase și 
o folosise ca hambar. Preotul a cumpărat-o de la fermier. 
După cum și preotul a spus, utilizarea ei ca hambar a 
fost un sacrilegiu. Era o biserică. A fost gândită, creată și 
folosită ca o biserică, iar acest lucru a făcut ca lăcașul să 
devină sfânt pentru totdeauna. (Peter Hurley, irlandez stabilit 
în România în anii ’90, care lucrează mult pentru promovarea 
patrimoniului cultural românesc, mai ales în Maramureș)

Antene spre cer, locuri de sărbătoare 
și rugăciune, mult căutate în zilele 

noastre și de turiști 

Ai salva o biserică de lemn dacă ai avea ocazia? Scrie o 
compunere inspirată de citatul alăturat și ilustrează textul!

Crezi că ar fi bine să se contruiască o biserică de lemn 
maramureșană în localitatea ta? Găsește cel puțin 2 motive 
pro și două contra. Argumentează răspunsul tău. 

Încearcă să construiești din scândurele, pietricele, bețe de 
chibrit, lipici, carton, semințe de con de brad, pe post de 
șindrilă, o machetă de biserică de lemn maramureșană.

Există în localitatea ta o biserică de tip maramureșan 
sau un alt fel de biserică de lemn? Caută-o, vizitează-o și 
observă pe viu modul de lucru cu lemnul. Lucrează și câteva 
schițe in situ.

Casă parohială – casă aflată în vecinătatea 
bisericii, în care locuiește familia preotului. 

• Bârnele groase de lemn care se așază peste soclul 

bisericii și care susțin pereții se numesc ________

• Cel care hotărăște și plătește ridicarea unei biserici, 

cu locul, hramul, modul în care arată și altele se 

numește _________________________

• Scândurele înguste și subțiri cu care se acoperă 

bisericile de lemn se numesc________________

• Spațiul acoperit, dar deschis spre exterior, 

care protejază intrarea în biserică se numește 

________________________

• Încăpere a bisericii unde se petrece cea mai tainică 

parte a slujbelor și unde nu intră decât preotul și 

unii bărbați se numește ___________________

• Naosul bisericilor de lemn maramureșne se numește 

biserica ______________________________

• Material din care se construiește soclul bisericilor 

de lemn maramureșene ___________________

• Masă lungă adăpostită sub streașina bisericilor de 

lemn sau alături, unde bătrânii satului făceau sfat, 

masa ________________________________

• Sat în care se află biserica de lemn monument 

UNESCO cu cel mai înalt turn din Maramureș 

______________________________

• Cartea Facerii sau _______________________, 

primul capitol al Bibliei care povestește crearea 

lumii și a oamenilor de către Dumnezeu. 

Găsește 10 cuvinte legate de bisericile 
de lemn din Maramureș. Mai sunt alte 2 
ascunse, fără definiții. Cine le găsește primul?

P O R M A R A M T U C M E

S S U R D E S T I P B E M

F O T R I S I N D R I L A

P I A T R A B S A I S N R

S E R U L M A E R D E U A

T U S I N E R N C V R L M

R C I A R U B U S O I S U

A T A L P A A T E R C T R

M I O R N V T I R I A A E

N T Z A I A I C N E T E S

A O A M C I L G E N E Z A

C R M E R U O S A L T A R

M O S I L O R N O A R I V

Sărbătoare la biserica din Șurdești, jud. Maramureș. În unele dintre bisericile 
vechi de lemn încă se mai slujește obișnuit, în altele doar ocazional. La zile de 
praznic, în aceste sate, oamenii încă se mai îmbracă în straie țărănești, lucrate de 
mână, ca odinioară. Unele dintre bisericile vechi de lemn au rămas, ca odinioară, 
centrul spiritual al satului, de unde pornesc sărbătorile tradiționale. Alte au rămas 
doar martori ai istoriei locale, vizitate de turiști. Mai multe despre ce se întâmplă în 
imaginea alăturată vezi la pagina 136.

Cruce din cimitirul bisericii de la Poienile Izei, jud. Maramureș. Așa arată o
cruce veche, din lemn, cum au avut maramureșenii la căpătâi din timpuri străvechi. 
Doar puține mai sunt de acest fel, iar cele noi sunt, din păcate, nepotrivite lângă vechile 
lăcașuri de lemn. Legea ar trebui să protejeze priveliștea locului și să impună păstrarea 
unui peisaj armonios în preajma monumentelor. Din păcate, însă, nu se întâmplă așa... 
Pe de altă parte, este bine că oamenii își doresc morminte în vecinătatea bisericilor 
strămoșești; așa se arată legătura între generații și continuitatea comunității.

Pomenirea morților la biserica din Budești, jud. Maramureș. În jurul 
bisericilor vechi de lemn se află întotdeauna cimitirul satului. Localnicii 
numesc satul vatra viilor, iar curtea bisericii vatra morților. Legătura cu 
cei plecați din lumea aceasta se ține prin rugăciunile din biserică. Pentru 
sufletele lor se împarte hrană. La sfârșitul toamnei, are loc sărbătoarea 
Luminațiilor, când pe toate mormintele se aprind lumânări. Cimitirele se 
prefac atunci în adevărate faruri către cer, și se împodobesc cu flori și  
se dau pomeni pentru sufletele celor plecați pe lumea cealaltă.

Sfântul Dumitru în biserica de lemn de la Budești, jud. Maramureș. Acest sfânt și scene 
din viața lui sunt foarte obișnuite în bisericile de lemn. Deasupra capului său scrie simplu, 
foarte familiar, Dimitrie. Este un personaj care a trăit în secolul al IV-lea în Grecia, la Tesalonic; 
este cunoscut și foarte iubit în toată zona ortodoxă, ca un apărător al credinței, ajutător în 
lupte, mai ales atunci când inamicul pare a fi mult mai puteric. Privește în colțul din dreapta 
sus cum l-a ajutat pe Nestor, un tânăr firav, dar viteaz, să îl învingă pe Lie, o namilă de care se 
temeau toți. Astfel de imagini în biserică transmit încurajarea de care toți oamenii au nevoie, 
căci lupta nu este doar cea cu arme zăngănitoare, ci poate fi și o luptă de idei, o luptă cu lenea 
ori cu lăcomia, ori cu egoismul. 
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