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Portalul bisericii din Budești Josani, restituire

Rezumat

Portalul bisericii de lemn din Budești Josani a fost unul dintre cele
mai semnificative în arhitectura de lemn a Maramureșului. El a fost
alterat în anul 1923, însă câteva fragmente au fost recuperate în urma
restaurărilor din 1999. Acestea atrag atenția prin decorul și inscripția
păstrate pe ele. Scopul acestui studiu este de a reconstitui portalul de
la intrare și de a pune în valoare trăsăturile lui principale. 

Studiul pornește de la fragmentele păstrate, care sunt sursele
documentare primare ale portalului. A doua sursă documentară, cea
mai cunoscută, este transcrierea textului pisaniei în 1909, datorată lui
Ioan Bârlea. A treia sursă documentară, până acum inedită, este un
clișeu din anul 1913, făcut de cercetătorul ardelean Gábor Szinte.
Comparația cu portalul asemănător de la biserica de lemn din Sârbi
Susani este necesară pentru a înțelege pe deplin semnificația
decorației portalului.

Caracteristică portalului din Budești Josani este îmbinarea unei
pisanii lungi cu decorul sculptat. Pisania este una dintre cele mai
complexe și mai vechi izvoare epigrafice de limbă română de acest
gen din Maramureș și din Transilvania. Studiul propune o nouă
transcriere a textului pisaniei și o identificare a principalilor actori
menționați. Decorul sculptat reprezintă un calendar al anului liturgic
bizantin, asemănător celui din Sârbi Susani, cu unele modificări
motivate de introducerea pisaniei. Decorul și policromia de pe portal
subliniază un sens de anticipare și gradare a trăirii spirituale la intrare
în biserică.

Recuperarea atentă a trăsăturilor portalului original poate contribui
la o mai bună înțelegere a întregului monument. O viitoare
reconstrucție fidelă a portalului prin integrarea fragmentelor originale 
ar putea reda monumentului una din piesele sale cele mai definitorii.

1 Arhitect, dr în istoria arhitecturii de la Universitatea Lund, expert în patrimoniul cultural. Curator
al municipiului Linköping, Suedia. Dedicat documentării, evaluării, utilizării și dezvoltării patrimoniului
cultural în arhitectură și urbanism.
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The Church Portal from Budești Josani, Restitution

Summary

The portal from 1643 of the wooden church in Budeşti Josani was
one of the most significant in the wooden architecture of Maramureş.
It was changed in 1923, however some original fragments were
recovered during the 1999 restorations. They draw attention to the
decoration and the inscription preserved on them. The purpose of this
study is to recreate the portal of the entrance and to evaluate its main
features.

This study starts from the recovered fragments, which are the
primary sources of knowledge for the original portal. The second
documentary source is a transcription from 1909 of the dedication on
the portal, due to Ioan Bârlea. The third documentary source is a
photo from 1913 made by Gábor Szinte, so far unpublished. A
comparison with the similar portal from the Sârbi Susani wooden
church is necessary to fully understand the significance of the portal
decoration.

Characteristic of the Budeşti Josani portal is a combination
between the dedication and the carved adornment. The dedication is
one of the most complete and old epigraphic sources of Romanian
language of its kind in Maramureș and Transylvania. The study
proposes a new transcription of the text and an identification of the
main actors mentioned in it. The carved adornment features a
calendar of the Byzantine liturgical year, similar to that of Sârbi
Susani, with some changes motivated by the introduction of the
dedication. The adornment and the polychromy on the portal indicate
a sense of anticipation and gradual spiritual experience at the entrance
to the church.

A careful recovery of the features of the original portal contributes
to a better understanding of the entire monument. A future faithful
reconstruction of the portal by integrating the original fragments can
revert the monument one of its most defining parts.
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Portalul bisericii din Budești Josani, restituire

După primul război mondial, într-un moment de înnoiri și reparații, a fost lărgită
intrarea în biserica de lemn din Budești Josani, spre mulțumirea imediată a comunității.
Cine și-ar fi imaginat atunci că această schimbare va fi în perspectivă lungă regretată? Că
biserica va fi prețuită drept una dintre cele mai semnificative din Carpați? Că portalul era
o parte definitorie și integrală a ei? În 1999, în timpul lucrărilor de restaurare, au fost
dezvelite și recuperate câteva fragmente ce cuprind mai puțin de jumătate din portalul
original. Un nou portal a fost atunci introdus în construcție, inspirat de fragmentele
recuperate, însă, sculptat într-o manieră simplificată, predominant decorativă. Fragmentele
celor trei piese ale vechiului portal au fost păstrate în biserică drept martori ai vechii intrări.
Studiul de față aduce în atenție fragmentele salvate cu scopul de a restitui monumentului
portalul său de intrare, și de a răspunde, cât se poate, la următoarele întrebări: Care este
semnificația portalului original? În ce măsură poate fi reconstituit? În acest demers apelez
în primul rând la fragmentele rămase, apoi la izvoarele istorice cunoscute și introduc câteva
surse inedite, care întregesc, împreună, în linii mari, imaginea de ansamblu a acestui portal.
De asemenea, las acest studiu deschis spre cercetări și îndreptări viitoare.

Cercetarea bisericilor de lemn din Maramureș a cuprins-o consecvent pe cea din
Budești Josani. Deschizători de drumuri în studiul bisericilor de lemn din Maramureș au
fost nume consacrate în istoria artei și culturii ardelene precum Ioan Bârlea, Tit Bud, Tache
Papahagi,  Romulus Vuia, Coriolan Petranu, Victor Brătulescu, Atanasie Popa. După ei au
urmat Paul Petrescu, Paul Stahl, Ioana Cristache-Panait, Radu Popa, Ioan Godea, Mihai
Pop, ID Ștefănescu, Mihai Dăncuș, Anca Bratu, Marius Porumb, Ana Bârcă și mulți alți
cercetători români și chiar străini. Cu toții au inclus biserica din Budești Josani în studiile
lor. Portalul a lipsit în mod firesc din atenția lor între anii 1923-1999 deoarece acesta a fost
alterat iar fragmentele rămase din el au stat ascunse sub blăni de scânduri. Singurul care a
apucat să vadă și să studieze portalul înainte de a fi alterat a fost Ioan Bârlea, care ne-a lăsat
o prețioasă transcriere a inscripției în culegerea sa de însemnări din bisericile maramureșene
de la 1909.2 Transcrierea lui este sursa standard despre datarea și ctitorii bisericii în toate
studiile care au urmat. Am vizitat șantierul de reparații din 1999 și cu acest prilej am
documentat fragmentele păstrate, imediat după scoaterea lor din peretele de la intrare.
Fragmentele aduceau, cum era firesc, date și întrebări noi legate de decorul și pisania de pe
el. Am adus o primă propunere de reconstituire a portalului original în teza mea de doctorat
din 2004, care a complectat părțile lipsă prin integrarea inscripției culeasă de Ioan Bârlea
și prin referințe la un portal asemănător, de la biserica din Sârbi Susani.3 Reconstrucția nu
putea fi decât imperfectă, limitată la datele aflate atunci la îndemână. Cercetarea acestui
portal părea să se oprească definitiv la acel nivel de cunoaștere. Însă recent a ieșit la lumină

2 Bârlea, Ioan (1909): Însemnări din bisericile Maramureșului, 60, însemnarea 206.
3 Baboș, Alexandru (2004): Tracing a Sacred Building Tradition, Wooden Churches, Carpenters and
Founders in Maramureş until the turn of the 18th century, 195-196.
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o nouă sursă documentară, cu totul neașteptată, dar binevenită. O fotografie a fațadei de la
intrare din anul 1913, făcută înainte de alterarea portalului, a fost publicată recent de Timea
Bata, într-un studiu dedicat autorului ei, Gábor Szinte.4 Printre fotografiile nelocalizate din
colecția lui Gábor Szinte păstrate de Muzeul Etnografic din Budapesta, am identificat încă
o imagine din același an, cu numărul de inventar F126341. Imaginea surprinde intrarea și
detaliile portalului bisericii din Budești Josani. Frumusețea portalului original nu putea să
scape atenției unui cercetător de talia lui Gábor Szinte, dar multe din imaginile lui nu s-au
mai păstrat. Clișeul aduce date noi, revelatoare, care întregesc imaginea portalului original
și îmbogățesc imaginea de ansamblu a valoroasei construcții. El obligă la o nouă incursiune
de reconstituire a portalului original și la o necesară reevaluare a trăsăturilor lui.

4 Bata Timea (2014): „Székely kapuk, fatemplomok nyomában, Szinte Gábor (1855–1914) rajztanár
fotográfiai”, în Néprajzi Értesítö XCV, 49. Imaginea poartă numărul de inventar F126353.
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Portalul original, de la intrarea în biserică. Foto: Szinte Gábor, vara anului 1913,
Néprajzi Muzeum; F126341.



Structura portalului intrării

În Maramureș, portalul de intrare la o biserică de lemn este compus din trei piese,
două verticale și una orizontală. Piesele verticale, montanții, numite în grai local ușori,
fixează lemnele din perete, întrerupte în dreptul golului intrării. Rolul piesei de deasupra,
lintelul, este să fixeze montanții și să închidă golul intrării în partea superioară. Talpa
construcției leagă cele trei piese în partea de jos. La Budești Josani, portalul de intrare avea
aceeași structură. Talpa era compusă din două piese, care sub golul intrării formau un prag
foarte înalt. Oamenii erau obligați să-l încalece la trecerea peste el. Tăietura în prag, vizibilă
în imagine, era, fără îndoială, o intervenție ulterioară pentru a ușura accesul în biserică.
Cele trei piese erau îmbinate între ele și așezate în talpă prin cozi. Lintelul era tăiat evazat
în jos, după un model vechi, și fixat cu cepuri în montanți.

Rolul portalului era de a permite intrarea și ieșirea din biserică. În plus, trebuia să
asigure închiderea și deschiderea ușii prin câteva piese atașate pe interior. Pe dosul portalului
obișnuiau să fie fixate două țâțâni și o încuietoare cu butuc, toate din lemn. În imaginea
veche din Budești Josani se pot observa două cuie de lemn sub montantul stâng, care indică
o țâțână de lemn în partea de jos. Cuiele de la țâțâna de sus nu se pot vedea suficient de clar
în imagine, datorită calității imaginii în zona umbrită. Blatul ușii era foarte probabil din
lemn masiv, agățat prin țâțâni de lemn în latura stângă și încuiat în latura dreaptă. În
montantul drept se văd o serie de cepuri pe un ax vertical, de la butucul înalt al încuietorii.
O gaură vizibilă în interiorul montantului drept indică o încuietoare de lemn.  

Un monument epigrafic

Portalul intrării a fost sculptat decorativ pe fața lui exterioară, față pe care ne vom
focusa în continuare. Caracteristic pentru fața acestui portal este o combinație între decorul
sculptat și textul unei pisanii lungi săpate. Amândouă elementele concurează una cu alta
pe suprafața limitată a feței portalului. Din fericire, atât fragmentele păstrate cât și fotografia
din 1913, recuperează cea mai mare parte din compoziția decorativă a portalului. Rămân
totuși neclare unele părți din fragmentele pierdute, aflate în zona întunecată, subexpusă, a
imaginii. Cea mai neclară rămâne zona superioară, unde se desfășura pisania. Pe pisanie
trebuie insistat în viitor cu tehnici de scanare noi, pentru a extrage cât mai multă informație.

Portalul din Budești Josani cuprinde una dintre cele mai complete pisanii cunoscute,
cioplite direct pe lemnul bisericii, și unul dintre cele mai vechi izvoare epigrafice de limbă
română din Maramureș și din Transilvania. Pusă în perspectiva vremurilor în care a fost
scrisă, pisania surprinde efectele reformei calvine din Transilvania și a presiunii pe care
aceasta o exercitase de un veac asupra românilor. Datorită acestei reforme, românii
maramureșeni culegeau în prima jumătate a secolului 17 fructele ridicării limbii vorbite la
statutul celei culte, în viața religioasă, în cărți bisericești și chiar în acte și inscripții.
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Pisania poate fi parțial reconstituită cu ajutorul fagmentelor păstrate și a imaginii de
la 1913 și parțial întregită prin transcrierea lui Ioan Bârlea:  

[Aceasta beserica], în [zilel]е lui pop[a Tinu]l și а l[u po]pa Grigo[rie a]u făcut
nimeș [Ștefan Atanasie, Budești] 1643. Au plea[tit] [Lupea șu c’Ana ... Renic
Ionaș, Onița] Mari[ncaș] аu fo[st] Gozdă Ion meșter.5

Pisania în primul rând datează consacrarea bisericii la anul 1643, an citit de Ioan
Bârlea, vizibil și în fotografia de la 1913. Datarea dendrocronologică arată că lemnele
bisericii au fost tăiate în iarna dintre anii 1641 și 1642, o parte chiar în vara anului 1642.6

Construcția ei a fost începută așadar în vara anului 1642 și s-a încheiat cu sfințirea bisericii
în anul 1643. 

Al doilea aspect important surprins de pisanie este numirea actorilor principali, în
vremea cărora s-a ridicat biserica: preoții, ctitorii, plătitorii și meșterul bisericii. Popa Tinul
este cel dintâi menționat, probabil cel mai în vârstă dintre cei doi. El apare menționat în
anul 1619 pe o donație de carte a tatălui său, Măteuța Gavril, și a mamei sale, în vremea
când aspira la preoție.7 Pe cel de-al doilea preot, popa Grigorie, probabil cel tânăr, îl întâlnim
în mai multe surse contemporane, precum o însemnare de carte de la 16478 și o conscriere
a nobililor de la 1664.9

Mai greu de identificat sunt ctitorii bisericii. Ioan Bârlea a citit drept ctitor (adică
cel ce a făcut) pe nemeș (nobilul) Ștefan Atanasie din Budești. În Budești nu sunt cunoscute
nume de familie Ștefan sau Atanasie, amândouă fiind desigur nume proprii și în consecință
avem doi ctitori principali, pe Ștefan și pe Atanasie. De fapt, verbul au făcut este la plural
pe fragmentul păstrat și nu la singular, cum a transcris Ioan Bârlea. O pisanie contemporană,
de interes, încă nepublicată, se găsește pe o remarcabilă icoană a Judecății de Apoi din tinda
femeilor, semnată de pictorul Mykhail Popovych din Kolomyia.10 În pisania icoanei, scrisă
în Budești, în limba română, cu unele expresii slave, apare, printre alte însemnări:
„Faur Ștefan 20 bani și păntru păcatele a lui Atanasie d[e] l[a] B[r]ădet da florinți
anatema 8 ...”. În aceeași pisanie mai apare o pomană, de 10 bani, îndreptată spre același
Atanasie. Atanasie a fost pomenit și într-o însemnare de la 1619, unde Măteuța Gavrilă și
jupâneasa lui, donează o carte „ca să hie pântru păcatele noastre și pentru a lui Atanasie”.11

5 În paranteze drepte după Ioan Bârlea 1909, 60.
6 Baboș 2004, 194 -197.
7 Bârlea 1909, 60, însemnarea 208. Numele de Taiul este probabil scris sau transcris greșit, la fel ca
și numele de familie Măteuța.
8 Bârlea 1909, 55, însemnarea 194: se semnează pe o cazanie la 1647, apoi pe o psaltire rusească
nedatată. 
9 Ardelean, Livia (2012): Istoria economică și socială a Maramureșului între 1600-1700, 129.
10 Betea, Raluca (2012): „Icoana Judecății de Apoi din biserica de lemn din Budești Josani (județul
Maramureș)”, în Apulum, Alba Iulia 2013, 71-112.

memoria ethnologica nr. 70 - 71 * ianuarie - iunie * 2019 (An XIX)

115



Atanasie de la Brădet apare de fiecare dată numit ca a treia parte, absentă la momentul
însemnării, dar al cărui nume este cunoscut de întreaga comunitate de nobili ai satului.
Practicile locale sugerează că el a fost un nobil din Budești, important binefăcător în sat,
care cel mai probabil a donat locul bisericii și bani pentru pomenirea sa în acte de donații,
pentru ridicarea bisericii, înzestrarea ei cu icoane și carte, mult după plecarea lui. Numele
lui, Atanasie, împreună cu apelativul, de la Brădet, precum și donațiile făcute, sugerează
într-o anumită măsură că Atanasie putea trăi retras la o mănăstire, un obicei documentat în
Maramureș în a doua jumătate a secolului 17 la unii preoți rămași văduvi. Existența unei
mănăstiri în hotarul Budeștiului în prima jumătate a secolului 17 este atestată de o însemnare
a lui popa Grigorie pe o psaltire rusească cu ocazia donării ei de către nobilul Cicio Ștefan
din Budești, „la sfânta mănăstire”.12 Mănăstirea din Budești se afla pe un pod de deal, într-
o poiană sub „vârvu Bradzilor”, conform toponimelor din cea de a doua hartă militară a
Imperiului Habsburgic, de la începutul secolului 19.13 Mănăstirea putea astfel fi localizată
la Brădet, nu departe de Jireapăn, unde se află schitul de azi. Viețuitorul de la Brădet pare
să fi înrâurit viața religioasă din Budești în prima jumătate a secolului 17. Rolul mănăstirilor
din zonă, din prima jumătate a secolului 17, era probabil asemănător celor înființate spre
sfârșitul aceluiași secol, după ocuparea Maramureșului de habsburgi, acela de a apăra
ortodoxia locală de influențele și excesele religiei dominante. Este posibil ca pe portal, la
fel ca și pe icoana Judecății de Apoi, să fi fost însemnat Atanasie de la B(r]ădet în loc de
Atanasie din Budești. Identitatea nemeșului Ștefan pendulează între Faur Ștefan, cel care
dă opt florini la cumpărarea icoanei Judecății de Apoi pentru pomenirea lui Atanasie de la
Brădet, Cicio Ștefan, donatorul de carte pentru mănăstire, sau un alt nobil Ștefan din
Budești, de care nu avem știre. În concluzie, ctitorii principali par a fi, cel mai probabil,
nobilul Ștefan și Atanasie de la Brădet. Din păcate această parte din inscripție nu s-a păstrat,
a fost transcrisă aproximativ de Ioan Bârlea, iar fotografia de la 1913 nu poate fi încă citită. 

În pisanie, pe montantul drept, urmează o serie de nume de nobili locali, care au
contribuit la rândul lor cu bani pentru ridicarea bisericii din Josani. Printre ei, nume
obișnuite locale: Lupea, Ana, Rednic Ionaș, Onița, Marincaș. 

11 Bârlea 1909, 60, însemnarea 208.
12 Bârlea 1909, 58, însemnarea 201.
13 http://mapire.eu/en/ (accesat 2018-03-04) Pe sub dealul pe care se afla mănăstirea curge Valea Roșă
care în apropiere de locul mănăstirii întâlnește afluentul Valea Dracului. Pe Valea Roșie s-a reînființat o
mănăstire după 1989, nu departe de locul vechii mănăstiri.
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Ioan Bârlea a citit partea finală a pisaniei sub forma: ”a fost gazda din Budești”. Din
textul pisaniei salvat pe montantul drept apare însă forma gozdă în loc de gazda, iar în loc
de Budești se citește clar cuvântul meșter. Cuvântul din nu se păstrează pe fragmentul de
montant, însă în clișeu apare sugerat numele Ion, care poate fi confundat în literele chirilice
cu slavonul ot, adică conjuncția din. Clișeul și fragmentul de pe montantul drept sugerează
mai degrabă următoarea transcriere: ”a fost Gozdă Ion meșter”. Dacă grupul de consoane
zd este o inversare a lui dz, forma latinizată a sunetului gi, din limba română, atunci numele
meșterului poate fi citit Gogiă. Astfel, în finalul pisaniei ar putea fi menționat meșterul Ion
Gozdă, sau Gogiă. Aceasta este una din situațiile rar întâlnite în Maramureș, unde printre
mari nobili locali apare și meșterul dulgher. Simpla lui menționare printre nobili, dar și
numele lui, sugerează o apartenență socială ridicată în contextul local, fiind cel mai probabil
nobil din familia Gogea, de origine din Oncești. O identificare a meșterului Ion Gogea ar
putea fi susținută de eventuale documente arhivistice contemporane, dar care își așteaptă
cercetătorii. Până atunci, semnalez o însemnare de pe o icoană a sfântului Petru și Nicolae
din 1639, provenită din biserica de lemn din Oncești: ”Aceasta pomana au facut Vancea
Nicora Godzagului și cu [giupâneasa sa] Rad Anița, și cu ficiorii sei Ivan [ș]i Petraș … și
derept păcatele perinții sei Savul [ș]i F[odo]ra și tot rod[ul]. Rok boj 1639”.14 Se remarcă
porecla donatorului, Gogeagu, care face indirect referință la familia Gogea, înrudită cu
Vancea. Caligrafia poreclei este asemănătoare cu numele de pe portalul din Budești Josani.
14 Vezi și pisania în limbă slavonă de pe ușile împărătești de la Oncești, în care apare același Nicoară
Vancea și fiii săi Ionaș și Petru, în anul 1621. Pisaniile de pe icoană și uși împărătești au mai fost menționate
de Marius Porumb, în transcrieri puțin diferite. Porumb, Marius (1971): „Ușile împărătești de la Oncești și
Budești Susani. Contribuții privind icoanele maramureșene”, în Studia Universitas Babeș-Bolyai, series
Historia, anul XVI, 23-30.
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Fragment din portalul original, montantul drept, semnătura meșterului, care se poate citi
fie Gozdă fie Gogiă. De remarcat că jumătatea din stânga a montantului lipsește. Foto și

decalcare 1999. 



Chiar și sunetul gi este transcris prin forma latinizată dz, neinversat. Dacă fiul donatarul
din Oncești, Ivan, adică Ioan, Ionaș sau Ion, ar fi una și aceeași persoană cu meșterul dulgher
din Budești Josani atunci, semnătura de pe portal ar fi a unei porecle, care, uneori în
Maramureș, era mai cunoscută decât numele de familie. Ar fi, de asemenea, firesc ca un
mare meșter de biserici să apară printre donatorii de icoane în propria sa comunitate. Dar
deocamdată această identitate rămâne doar o ipoteză de lucru. Cercetarea arhivelor și o
citire mai clară a pisaniei, în clișeul din 1913, oferă posibilități de aprofundare și îndreptare
în acest efort de identificare a meșterului dulgher de la Budești Josani, unul dintre cei mai
importanți din Maramureș.

O operă de artă bizantină

Sculptura de pe fața portalului din Budești Josani a fost o operă de artă bizantină
importantă, ale cărei semnificații se puteau pierde definitiv, odată cu alterarea sa. Din
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fericire, portalul s-a păstrat parțial. Fragmentele și clișeul de la 1913 dovedesc asemănări
foarte mari cu portalul păstrat la intrarea în biserica din Sârbi Susani. Biserica din Sârbi
Susani se află la numai câțiva kilometri depărtare, în satul învecinat, și a fost ridicată cu
doar trei ani mai devreme, cel mai probabil de către același meșter. Portalul din Sârbi Susani
demonstrează într-un mod excepțional și unic o structură compozițională bine conturată și
coerentă, care a permis o interpretare clară a subiectului reprezentat. 

Compoziția portalului din Sârbi Susani surprinde, așa cum am arătat într-o altă
lucrare, un calendar al unui an liturgic bizantin.15 Acesta este compus din două cicluri
concentrice, fiecare cu propriul lui şir de sărbători: ciclul pascal, al sărbătorilor mobile, şi
ciclul sanctoral, al sărbătorilor fixe. În ritul bizantin, ciclul sanctoral comemorează Sfinţii
bisericii ortodoxe. Slujbele comemorative dedicate sfinţilor sunt cuprinse în 12 mineie, câte
un minei pentru fiecare lună a anului. La Sârbi Susani, mineiele sunt reprezentate prin cele
12 rozete lunare. Ciclul pascal gravitează în jurul sărbătorii mobile a Paştilor, care
comemorează Patimile Mântuitorului. În jurul sărbătorii Paştilor anul bisericesc este
împărţit în trei perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită de cântăreţi la
strană: perioada prepascală a Triodului (zece săptămâni înainte de Duminica Paştilor),
perioada pascală a Penticostalului (opt săptămâni după Înviere) şi perioada postpascală a
Octoihului (ţine tot restul anului). La Sârbi Susani funiile de pe portal reprezintă întregul
an ecleziastic, ce pleacă de pe montantul stâng şi se termină pe cel drept în partea de jos.
Cele trei cruci, câte una pe fiecare piesă a portalului, sugerează împărţirea în trei perioade
a ciclului pascal. Astfel, cele trei piese ale portalului ar trebui să reprezinte, de la stânga la
dreapta, perioadele Octoihului, Triodului şi Penticostalului.

Această reprezentare a calendarului liturgic este reluată la Budești Josani, cu
diferența că aici a fost integrată și o lungă pisanie a ctitorilor. Cerința locală de a evidenția
ctitorii a obligat meșterul să regândească compoziția, fără a pierde mesajul ei. Numărul
total al rozetelor lunare ar fi putut fi același, doisprezece, ca și la Sârbi Susani, ceea ce
corespundea numărului de mineie din ciclul calendaristic al sărbătorilor fixe. De aceea trei
rozete ar fi putut fi plasate pe piesa superioară a portalului, într-o zonă neclară în fotografia
de la 1913. Pentru a le face loc rozetelor se remarcă micșorarea lor, cu excepția celor două
din colțuri. Pe mijlocul montanților apare câte o cruce peste un disc solar care împreună cu
crucea de pe lintel formează ciclul calendaristic al marilor sărbători umblătoare. De remarcat
poziționarea diferită a discurilor solare la Budești Josani, mutate din colțurile superioare și
așezate chiar sub crucile laterale, după modelul crucilor armene, khachkar. Poziționarea
crucii și a discului solar împreună oferă o corelare și mai puternică între sărbătoare și
momentul calendaristic. Urmărind aceeași structură cu compoziția portalului din Sârbi
Susani, discul de pe ușorul stâng reprezintă solstițiul de iarnă iar crucea de pe el indică
sărbătoarea Crăciunului, momentul de vârf al perioadei octoihului. Discul din dreapta
reprezintă solstițiul de vară iar crucea simbolizează Rusaliile și perioada Penticostalului.
Crucea de peste intrare evidențiază sărbătoarea Paștelui drept cea mai importantă sărbătoare

15 Baboș 2004, 190 - 193. O traducere în română a interpretării portalului este încărcată pe
Wikipedia.ro. 
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din întregul an și din perioada Triodului. 
Rămâne enigmatică suprafața din dreapta crucii, pe lintelul portalului din Budești

Josani. Este posibil ca două din rozetele lunare lipsă, să fi fost amplasate pe această parte.
În clișeu apare neclar și chiar degradat o posibilă figură umană, în gest votiv de ctitor. 

De remarcat că portalul de la Sârbi Susani prezintă urme de policromie, ceea ce
probabil a fost valabil și la Budești Josani. Urme de vopsea albastră și roșie pe portalul din
Sârbi Susani sugerează culori contrastante, care scoteau bine în evidență sculptura
ornamentală a portalului. Nu este clar dacă culoarea roșie era de suprafață sau numai suport
pentru o îmbrăcare cu foiță de aur. O îmbrăcare cu foiță de aur a discurilor solare ar fi fost
consecventă cu imaginea soarelui. Pe suprafața celorlalte rozete, lunare, se poate observa
o nuanță închisă, care poate să provină de la urme de oxidare a unor foițe de argint. Argintul
este la rândul lui consecvent cu reprezentarea luminii lunii. Albastrul apare în fondul crucilor
și sugerează culoarea cerului senin. Crucile și funiile au fost probabil vopsite într-o nuanță
de albastru spre gri închis. Policromia portalurilor din Sârbi Susani și Budești Josani este
un subiect complementar care trebuie cercetat de specialiști în policromie și pictură veche,
care pot contribui substanțial la stabilirea și întregirea imaginii inițiale a portalurilor de
intrare cu calendar. Urmele de policromie pe portal sugerează că arta sculpturii, picturii și
posibil auritului se împleteau atât la intrare în altar cât și la intrarea în biserică. În
Maramureș, cele două intrări, în biserică și în altar, sunt în dialog una cu alta, anticipând și
amplificând trăirea spirituală în lăcașul de cult.

Portalul din Budești Josani se alătură fără îndoială celui de la Sârbi Susani,
demonstrând că structura de simboluri cu rosturi calendaristice nu a fost întâmplătoare.
Compoziția sculptată de meșterul dulgher și policromia de pe portalul de intrare sublinează
un sens de anticipare și gradare a trăirii spirituale la intrarea în biserică. Pierderea portalului
original a știrbit mult din întregul bisericii din Budești Josani, iar portalul de acum, cu tot
efortul aparent, nu restabilește semnificațiile celui original. Recuperarea atentă a trăsăturilor
portalului original și a spiritului în care a fost conceput, chiar numai parțială, poate contribui
la o mai bună înțelegere a întregului monument. Efortul de a recupera cât mai integral
portalul original poate contribui la o nouă materializare, cu ocazia unei restaurări viitoare,
în care să fie atent cercetate și integrate fragmentele originale. Prin acest efort se poate pune
în valoare, nu numai arhitectura îndrăzneață, culorile vii din icoane și picturi murale, cât și
valențele subtile ale întregului, afirmate, până acum un secol, chiar de la intrarea în biserică.

Reflecții

Alterarea intrării în biserica din Budești Josani la 1923 este o consecință a lipsei de
înțelegere și cunoaștere a valorilor monumentului istoric dar și al stadiului incipient de
formare și consolidare al instituțiilor de după primul război mondial. În zilele noastre se
poate constata că alterările continuă, într-o scară, este adevărat, mult mai mică dar tot
păgubitoare. Cauzele sunt, adesea, necunoașterea, lipsa de resurse și limitele instituționale.
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În multe din bisericile vechi din Maramureș se văd cuie sau pioneze bătute chiar recent în
stratul vechi de pictură pentru câte o icoană nouă fără valoare sau pentru un ștergar.
Montarea instalațiilor electrice nu ține cont de valoarea straturilor sensibile de pictură. Apoi
câte o comunitate sau un individ dorește să mai adauge câte un element nou, care nu se
potrivește cu piesele vechi sau chiar le înlocuiește. Întreținerea bisericii se face în unele
locuri defectuos, icoanele și picturile fiind șterse sau chiar curățate nepotrivit, de oameni
care nu cunosc consecințele de lungă durată ale faptelor lor. Este nevoie acută de manuale
de întreținere pentru fiecare biserică cu valoare de patrimoniu, de implicarea structurilor
instituționale și de un dialog neîntrerupt cu comunitățile, educare și protecție proactivă,
acces la specialiști competenți. Trebuie investite resurse consistente în curățare, conservare
și consolidări precum și stabilirea unui buget de întreținere. În multe biserici monument nu
s-au făcut conservări de pictură murală și de icoane de zeci de ani, sau deloc. Întreținerea
monumentelor nu se face de una singură, de către un om binevoitor sau din când în când.
Ea trebuie să fie o preocupare sistematică și constantă a tuturor instituțiilor, comunităților
și oamenilor implicați în protejarea patrimoniului comun. O mână de ajutor ar trebui
acordată și comunităților de peste Tisa, în colaborare reciprocă cu instituțiile abilitate și
comunitățile din Ucraina. Patrimoniul nu ar trebui să aibă granițe în această regiune istorică.
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