UN MONUMENT EXCEPTIONAL DE ARHITECTURĂ - BISERICA
DIN CUHEA (BOGDAN VODĂ)
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Sighetu/ Marmaţiei

La aproximativ 40 km de Sighetu! Ma_rmaţiei, capitala Maramureşului
istoric, pe şoseaua ce merge paralel cu râul Iza, se află vechea aşezare
maramureşeană , Cuhea (Bogdan Vodă) .
Localitatea este amintită şi de cronicarul moldovean Miron Costin, ca
fiind fostul toc de reşedinţă al voievozilor din neamul Bogdăneştilor.
În lucrarea Diplomele maramureşene din secolele XIV-XV aparţinând
acad. Ioan Mihalyi de Apşa, diploma referitoare la Cuhea arată că la 1359,
Cuhea era posesiune principală, era moşie.
Satul Cuhea, pentru Maramureş , dar şi pentru ţară are o rezonanţă
specială, este localitatea de reşedinţă a voievodului Bogdan I, cel care s-a
ridicat împotriva regalităţii maghiare şi a plecat în Moldova, unde a întemeiat
în anul 1359 primul stat feudal Moldova, fiind primul ei Domn . În sat se pot
vedea ruinele unei biserici vechi de zid (secolul al XIV-iea) care după plan şi
alte elemente scoase la iveală (contraforţii , sacristia etc.) confirmă stilul gotic
şi lasă supoziţia că a fost de rit catolic 1 . Documentele vorbesc şi despre o
mănăstire „unum monastirium Konyha monostra" - consemnarea este într-o
diplomă din 1411 2 .
Ca toate satele Maramureşului tradiţional
şi Cuhea, pentru că aşa îi vom spune în
continuare, chiar dacă în 1969 denumirea s-a
schimbat în Bogdan Vodă, se poate pune sub
semnul civilizaţiei lemnului. Toate construcţiile,
începând cu poarta, casa, anexele gospodăreşti,
construcţiile social culturale şi administrative, dar
şi edificiile de cult - biserica , crucile de hotar,
semnele de mormânt, până la finele secolului al
XIX-iea şi începutul secolului XX au fost în
exclusivitate din lemn.
O localitate se face cunoscută prin ceea
ce are reprezentativ, prin ceea ce are specific,
prin acel ceva, care devine simbol şi care o
individualizează şi îi dă identitate.
Tit Bud , Date istorice despre protopopiatele, parohiile
Gherla, 1911, p. 39
2
lbidem,p. 40

45
https://biblioteca-digitala.ro

şi mănăstirile

din Maramureş,

(Ceea.ce. te. reţine „şi i,ţi atr:a,g.e atenţia în mod_,d eosebit în Cuhea, este
r..biserrica .veche , din lelil1n , în ci1.:i'da faptului că . în imediata _apropiere s-a
1'c0,r:istruit. între timp .o· biserfoă. nouă ,· cea veche nemaifiintl pusă· în adevărata
1Ceiwa.t0ar:e.
Biserica, construită din bârne ~ate din i lemn de ' brad . (60-70 cm) ,
':"<aş ez,ată ,în.centr.wl satului , reprezintă chintese11ţa şi .expres.ia geniului:creator
?alroameriilor-Ycicestor locuri• şi totodată cwlmea realizării artistice şi tehnice în
'lermn. Ca -"stil• constrwctiv şi arhitectural, biserica se : încadrează în tipologia
c bisericilor „r:naramureşene ; caFacterizate printr-un plan ;simJDIU în f©rmă de
~ navă , - pronaosul fiind despărţit de naos prin arcadă , iar altarwl benefieiind de
·· o ·rconografie- specifică .
· Actuala . bise rică de lemn .din Cuhea, ,ur.1ul ©intre cel.e. mai frumoase
·cmonumente de ·arhitectură bisericească din Maramwr:~ş . îl face , pe preotul
·arhitect Emil. Costin să exclame: „Biserica de· lemn din Bogdan Vodă este ,
• cred, una .dintre cele mai frumoase biserici de lemn din lume, poate cea mai
1 reuşită , ·având
cele mai armonioase proporţii, ponderată ca înălţime a
' turnului, fiind 'În acelaşi timp monumentală şi cu siluetă zveltă" 3 . Biserica
este „fără pridvor ·în faţă . Ar.e planul clasic: pronaos, naos, altar, poligonal
decroşat. Pereţii dintre pronaos şi naos (dintre „biserica femeilor" şi „biserica
bărbaţil'or'' ) - swnt din, luârne de lemn masiv îmbinat în structura construcţiei.
'Acces'WI se .face printr-o uşă practicată în mijlocul .peretelu i despărţitor. De
_asemenea , în perete, de-a ,dreapta şi de-a stânga . uşii , sunt decupate câte
trei deschideri, ca nişte ferestre, prin care femeile din,,pronaos comunică cu
preotul care .oficiază la altar.
Pronaosul este tăvănu it drept, iar naosul este boltit. Acoperişul
bisericii are pante abrupte, cu cele două
_ streşini (p0ale) suprapuse, între ele cu o
·înşiruire de· ferăstr.uici mici , ·dar suficiente
pentru iluminat. Micile ferestre se continuă
de jur împrejurul bisericii,' numărwl lor fiind
mai mare în naos, unde .sunt 'dispuse pe
doaă · rânduri. Brâul în torsad~ . funia
împletită,
puternic rel.iefată, · sculptată
·adânc ,.în pereţii , din , lemn înconjoară
biserica, precum da majoritatea ' bisericilor
de lemn, . din · Maramureş . - Acelaşi motiv
decorativ ~ brâul; în or,sadă--" este sc4lptat
, şi pe uşa ,de : la ·intrarea în ~ biserică .
, Deasupra , pnonaosul:lui ~ se r ·ridică . un turn
„ bine tJProporţionat, carmonios ·încadrat în
3

: Preot arhitect Costin Emil ;"Biserici de lemn din Maramureş ; Ed . Gutini.JI , Baia' Mare,

' 1'999; p. 81-82.
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ansamblul construcţrei, ,cu foişor şi :finalizarea clasică·; _ „săgeata", îri'lălţată 'i
spre cer, de parcă ar uni cerul cu.. pă'mântul · în semrn de. credinţă- şj,
rugăciwme :·

Arhitectura în general, dar şi ancadramentul de la intrare se;
. regăsesc. în stilul · gotic; care, . de~ altfel, este o caracteristică a i
aproape tuturor bisericilor maraml:lreşene . Există· în interior oâtevCB
· obiecte care merită . co.nseml\larea: altarul sculptat; oande~.atnrul ·I
deosebit lucrat în lemn şi scaunul ctitorului , considerate ca-· avâild 1
· aceeaşi vechime- cu biserica.· Este- singura biserică de lemn din 1
Maramureş , la care- este cunoscut ctitorul.. Persoana care a iniţiat
construcţia şi a suportat costuri1e·, respectiv ctito~ul ·este „P-an,Va&il1
Samplonţai"
(Săpânţan) demnitar comitatens „ solgabirău
al 1
leraşului de Sus~ aşa cum .apare scris pe_tabloul ctitor>ului unde:seface şi datare.a: „An no Domini· 1754". Pe.ntru a clarifica datarea i
. construcţiei bisericii, destul de controversată (majoritatea al!.ltor.ilor'
optând pentru anul 1718, la un an după trecerea . tătarilor.) ~
, reproducem ad literam conţinutul inscripţi.ei de pe ta·toloul· ctitorului ,
. astfel: „Pentru iertarea păcatelor sale şi pentru părinţii săi morţl 1 la anul 1754 - nobilul pan Vasili Samplonţai cu doamna sa .lvema şi 1
. cu şapte fii ai săi a ridicat casa Domnului şi a pic;tat-o" 4 . Qe· altfe~;
considerăm că era greu de construit într-un singur an o biserică~. de ,
. asemenea anvergură .
Inscripţiile explicative la „panourile" pictate sunt fă"cute în :
. limba română (cu alfaoet cirilic) şi în limba slavonă cu excepţia,
anului construcţiei care apare în .limba latină (An no Domini ,1754).
Foarte interesant este faptul că este singura biserică 1 unde .
apare clar ctitorul pictat într-un tablou special. Se pare că'aceasta •
este o modă nobiliară mai veche, prezentă în ţările Europei..
Centrale, care apare destul de târziu în Maramureş 5 .
Despre pictura murală a acestei biserici s-a scris mult~.
Organizarea compoziţională în altar, naos şi . pronaos în,
· registre orizontale, marcate de „benzi vegetale" ce delimite_ază ;
scenele · este o caracteris.tică-. a picturii murale de_aiei 1 Remarcăm'
4

p. 119-120. Trebuie s.ă
expr.esia ·consacrată :pentru "a construi .o · cas.ă 1sau o
t:liserieă se foloseşte „a-ridica" (M .D.)
5
Anca Pop Bratu, Pictura murală maramureşeană, p. 50-51 cu .trimiteri la Răzvan -.
Teodorescu ·
6
Atanasie Popa , Biserica de lemn din Cuhea (Maramureş), în Boabe de Grâu, revistă .
de cultură, Bucureşti, Anul li, nr. 8-9, august·- septembrie 1931 , p. 398-408 ; Anca Pop Bratu ,
op. cit. , p. 50·56; Anca Pop Bratu, Pictura murală maramureşeană ; Marius Porumb,
Monumente istorice şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului;
Mihai Dăncuş, George Cristea; Maramureş un muzeu viu în centrul Europei, Bucureş1i , 2000.
Anca Pop Bratu, Pictura

murală maram&reşeană ,

menţipnăm că.în Maramureş există
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un amestec de stiluri în tratarea diverselor scene. De la „organizarea"
bizantină la tratări baroce clare, elemente renascentiste şi „motive
ornamentale familiale decorului brâncovenesc" 7 .
în general, pictura murală este bine păstrată , iar prin multitudinea
scenelor programului iconografic acoperă, am zice, integral specificul
bisericilor
răsăritene .
Pătrunderea
barocului
în
pictura
murală
maramureşeană, asociată cu arhitectura acestora ne dau sentimentul unor
influenţe vestice care nu sunt străine de trecerea majorităţii covârşitoare a
populaţiei româneşti din Maramureş la greco-catolicism , act care s-a
petrecut după 1700, perioadă când s-au construit multe din aceste biserici şi
s-au pictat majoritatea lor.

Amintim câteva scene din pictura acestei biserici care impresionează
în mod deosebit: imediat în dreapta când intri în pronaos te întâmpină
scen~ele „Judecăţii de apoi", cu „Moartea", focul iadului şi caznele păcătoşilor
etc. ln naos: Geneza, Patimile, scene din Vechiul Testament. Interesante şi
impozante sunt icoanele ce împodobesc iconostasul. Acesta este puţin
deosebit datorită dimensiunilor sale, ,,tâmpla Bisericii
din Cuhea este mult amplificată faţă de iconostasele
altor bisericii din Maramureş, fapt datorat şi spaţiului
lărgit în care este plasată", afirmă Marius Porumb 8 .
Pretutindeni, biserica este considerată un spaţiu sacru
spre care gravitează întreaga comunitate nu numai în
zilele de sărbătoare sau în zilele de comemorare şi de
legătură între lumea celor vii şi lumea morţilor
(iluminaţia , parastase) ci ori de câte ori omul simte
i,
nevoia să fie mai aproape de Divinitate. Aici, în
biserică, este locul cel mai potrivit, în care, omul îşi
găseşte mereu liniştea şi echilibrul.
Toate momentele esenţiale din viaţa omului botezul , căsătoria, moartea sunt marcate şi pecetluite
în biserică.
Aşadar , biserica fiind în centrul atenţiei întregii
comunităţi , nu era indiferent cum arăta construcţia şi
pictura acesteia.
Tocmai de aceea ctitorul a adus pentru biserica din Cuhea „un
meşter care avea să compună unul dintre cele mai complete f rog rame
iconografice de tradiţie bizantină cunoscute în Maramureşul istoric"
7
8
9

Ibidem, p. 56
Marius Porumb, Icoane din
Anca Pop Bratu, ibidem

Maramureş,

Editura Dacia, Cluj Napoca, 1975 , p. 17
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În spiritul celor de mai sus cu referire specială la istoricul bisericii, dar
al casei parohiale şi al şcolii confesionale greco-catolice a satului redăm
mai jos fragmente din „Protocolul vizitaţiunei canonice" efectuată la
30mai 186010

şi

A. Biserica
„Beserica e zidită pe fond (teren n.n.) comunal în anul 1754 din
lemn, cu spesele spectatului cândva Domn Ladislau Szaplonczay ajutorând
şi comuna, e în stat bun, reparaţiunea nu e de lipsă. Sintirimul are în mărime
de 72 de stânjeni, e îngrădit parte cu palant de bârne, parte cu zid de piatră.
Beserica e în lungime 9° şi 2' în lat 4° înaltă 6'2" nu e prea bine vederoasă
(luminoasă n.n.). Turn are de lemn, clopote are patru, 2 de câte 94 cente
dintre care 1 e cumpărat cu spesele cândva Gregoriu Deac, şi 2 câte de 70
cens. cu spesele Comunităţi curiale; cine l'au turnat nu se ştie. Patronul
Besericei e Comuna de la întemeierea ei - să ajută cu cele necesare numai
prin bine făcători, şi Comuna; e acoperita cu şăndrile de brad, şi redicata cu
autoritatea diecesana, pentru popor e destulă - încuietoare cam slabe".
B. Casa Parochiala
R. întrebarea 8, p. 3
Casa Parohiala e zidită pe fond Nobil, şi e de lungă 33 orgii de lată e
9° ocolul are în lungime 6° în lat 4° gradina e îngrădită cu gard de nuiele
fondul acesta s-a dat prin Eudochia cândva Mariş - când nu se ştie - vecinii
sunt drumul public Sarada satului şi Vasiliu Şimon - e în loc bun sănetos, de
Beserică aproape, de şcoală departe.
R. întrebarea 9 p. 3 [fila 3]
Casa e zidită din bârne în 4 chilii împătrită, lungă de 6°2' lată de 4°2'
cu 6 ferestre mari şi 2 mai mici, e destul de vederoasă, culină are, cămin are
un stare rea, casa e acoperită cu draniţă, care s-a zidit în anul 1821 prin
Comună, şi e în stare de mijloc de reparaţiuni are lipsă.
R. întrebarea 1O
Pe fondul Parohial se afla una Şură numai de 4° lungă, şi de 3°1'
lată, zidită din lemn prin Comuna în stare
cam debilă, are lipsă de
reparaţiune.

C. Parochia
R. întrebarea 11
Parochul e Philipp Mihalca. Theologia au înveţiat în Seminariul
Unghvarian.
p. 2, răspuns întrebarea 3
Beserica are Icoane Sfinţite şi cu cuveninţă făcute întregi, bune, după
ritul Besericesc s'ar mai lipsi.
Î. 45

10

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Maramureş, Fond: Protopopiatul grecocatolic, dosar nr. 5/1860, Vizitaţiunea canonică la Cuhea - 1860
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Şcoala pe ce fond (teren n.n.) e zidită? din materiale solide? piatră?
lemn, bârne? Fondul cine l'au dat? S'au cumpărat prin poporeni? Şcoala
cine şi când au zidit? E destul pentru numărul pruncilor? Sunt pruncii
destiliniţi de prunce? Scaune sunt bune? Destule? Cuptor bun? Ferestrele
sunt bune? Destul de vederoase? Învăţătoriul are chilia sa lângă scală?
Curată e scala totdeauna? Măturată? Zvântată (aerisita n.n.)? Sunt table.
mese. cărţi. scule şcolare necesare? Îngrădite fondul pe care e zidită şco1a?
Cu ce e pavimentată?
R
Şcoala e zidită pe fondul cumpărat prin poporeni: din bârne, şcoala sau zidit în anul 1855 pentru numerul pruncilor e destulă, nu sunt destiliniţi de
prunce. scaunele sunt bune, şi destule, cuptoriul e intrânsa reu. ferestrele
sunt bune. şi vederoase. Învaţătoriul are chilia sa lângă scală. Şcola e
curată, maturată, zvântată. Tablă, mese şi alte scule necesare şcoalare nu
sunt, masa care e în şcoala e proprie a învăţătoriului. fondul pe care e zidită
şcoala e îngradit. Şcoala e nepavimentată.
R. întrebarea 46 (despre învăţător)
Învaşatoriul e Gabriel Mihalca de 30 ani, însurat. din comuna Cuhea.
au înveţiat întregul Gimnasiu în Sigheth, Philosofia în Satu Mare, şi primii
ani Theologia în Seminariul Unghvarian cu prefect bun, are methodă bun de
învaţare. nu a absolvit preparand. ştie şi căntă, testimoniu despre absolvirea
preparandiei nu are în staţiunea aceasta e învăţător din anul 1859.
R 48
Şcoala e 1ntemeiata în Parochia în anul 1855. Parochul şcoala o
visita şi de înveţiator. ca acesta să îşi împlinească deregătoria sa cu grijă.
R 49
Prin Parochul parenţii se îndrumează ca pe pruncii săi. să-i trimată la
şcoala şi cei lenevosi, în privinţa aceasta prin Preotu se dojenesc
nefoloseind dojana şi prin juzii comunali se strâmtoresc spre îndeplinirea
dorinţelor sale. dar fără efect. La şcoala îmbia 35 de prunci.
R. 57
( .) Cruci mari de lemn în lontru în sat nu sunt, era în hotar sunt
Crucile din sus ş1 din jos de sat, sunt făcute cu spesele comunei, dar 2 prin
Vasiliu cândva Mariş, toate se susţin prin Comună.
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Abstract

Since the wooden church of Cuhea has been constantly studied by
experts we established as our purpose to mention just a few facts of
historical and architectural importance.
The church of Cuhea is one of the most beautiful monuments of
religious architecture in Maramures. Taking into consideration the
constructive and architectural style, it joins up with the typology of the
Maramures wooden churches, characterized by a simple plan which consists
of a nave, porch and an altar.
The architecture in general but also the entrance frame are part of
the Gothic style which otherwise characterizes most of the churches in
Maramures. The wooden gindle strongly pointed out, curved deep into the
wooden walls at a height of 2,20 m- surrounds the church.
Above the porch there is a well proportioned tower harmoniously
framed within the whole construction, which is continued by a watch and
ends with the arrow pointed towards the sky. There is a double roof on the
nave and the altar of the church.
lt is one of the few wooden church in Maramures at which we know
the founder.
The dating of the construction is quite a controversy. Most of the
authors choose 1718 as a founding year, that is a year after the Tartars'
invasion in Maramures.
Therefore, to make things clear about the dating issue, we literally
point the contents of the inscription on the founders painting: "For the
forgiveness of his sins and for the dead parents- year 1754- the noble pan
Vasili Samplontai with his wife Ivona and his seven sens built his house of
the Lord and painted it."
The inscriptions are made in Romanian with Cyrillic characters and in
Slavonic language, except from the year which is written in Latin (A.O.
1754).
The mural painting is quite well preserved. ln dealing with a lot of
scenes, one can notice a mixture of styles- from "the Byzantine organization
to the baroqne style, the renaissance elements, and to the ornamental motifs
familiar to the sets which we call "brancovenesc""
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