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Cum arăta biserica de lemn din Berbești?  
Excelența primelor cercetări de arhitectură  

și artă sacrală în Maramureș  
 

Rezumat 
 

Bazele cercetării moderne ale arhitecturii sacrale de lemn din 
Maramureș au fost puse, în plin război mondial, într-o lucrare 
monografică amplă, scrisă de istoricul de artă Victor Brătulescu. Până 
atunci, timp de peste 75 de ani, cercetarea bisericilor de lemn din 
Maramureș a avut aproape un singur reper semnificativ: biserica de 
lemn din Berbești. După demolarea ei în 1932, aceasta a dispărut în 
anonimat împreună cu eforturile făcute de specialiști de a o studia și 
salva. Studiul de față propune o restituire a muncii primilor 
specialiști, o recuperare a materialelor documentare, în mare parte 
inedite, o primă reconstituire de ansamblu a bisericii de lemn din 
Berbești și o evaluare a ei într-un context științific actualizat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Linköping, Suedia.
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What did the Wooden Church in Berbești Look Like? 
The Excellence of the First Researches  

of Architecture and Sacred Art in Maramureș 
 

Summary 
 

Each old church in Maramureș brings essential information about 
the history of sacred architecture throughout the region. Since only 
one-third of the old churches are still preserved in the former county 
of Maramureș, knowledge about historic wooden churches is limited. 
For this reason, recovering data from lost churches can bring a 
significant contribution to the overall picture. 

For the first researchers of the wooden churches in Maramureș, 
the wooden church in Berbești was a significant reference, a landmark 
to which they returned, again and again, until its unfortunate 
demolition in 1932. From the materials gathered from various 
documenting campaigns, we can still paint its appearance in all its 
essential features. These features distinguish it as a representative 
construction in Maramureș. The whole was harmonious in 
proportions, its monumentality and austerity were compensated by 
refined ornaments, and the technical execution was robust and 
thoughtful to practical details. The church from Berbești (1758) link 
the churches from Budești Susani (circa 1748) and Cuhea (before 
1754), on one side, with the churches from Desești (circa 1776), 
Slatina (1790) and even Ferești (1798), on the other side. The church 
from Desești can be better understood in view of its predecessor from 
Berbești. The size and slenderness of the tower in Berbești reminds 
of the tower in Cuhea, one of the tallest in the region. It is likely that 
the carpenters who worked in Berbești came from the construction 
sites in Budești Susani, Cuhea, and later continued in Desești. Then, 
we notice the unique sculpture in the pillars of the porch and in the 
portal, who could inspire and influence the gates of Maramureș, 
another field of excellence in Maramureș. It should also be noted the 
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change of the type of joint at the altar, a decision never seen before 
in the wooden churches in the area. This situation shows that the 
carpenters mastered several types of joints, which they adapted to the 
needs on the site. 

Regarding the history of the church, its many founders stand out, 
practically the whole community was involved in its erection and 
endowment, in successive stages. Among the local founders appear 
the elite of the nobles, the priest, in particular the painter, who lived 
in this community. Another series of founders came from the 
surrounding villages, Giulești, Călinești, and Bârsana, showing some 
family relations outside the community and some devotions from 
outside of the community. From its history, there were captured here 
the stage of construction and endowment with the first icons, between 
1757-1760, the moment of painting the walls of the altar and the icon 
screen, 1769, and the painting of the women’s room and the changing 
of some large icons, around 1812. Of particular significance is the 
order in which some pieces of the royal register were brought into 
the church after construction was completed. The royal doors were 
completed on August 19, 1759, the royal icon of Christ Pantocrator 
was completed sometime in September, while the royal icon of 
Hodegetria was dedicated to the church on November 29. In Berbești, 
we have a unique opportunity to follow both the order in which these 
important icons were made, and the time required to execute them. 
The painter Alexa worked on the two royal icons for more than three 
months, about seven weeks for each. 

Data about the mural painting inside the church have so far been 
available only from the notes collected by Ioan Bârlea in 1909. From 
the inscription of endowment, it was known that the author of the 
murals was the well-known painter Alexander Ponehalsky, alias 
Alexa, a resident of Berbești, the most famous painter of Maramureș. 
The mural paintings from Berbești stand out both by the explicit and 
unique mention of a contract with the painter and by the double role 
assumed by the painter, craftsman and benefactor. The founding role 
of the painter was underlined in a personal diptych at proskomedia 
and by invoking the protection of Saint Alexis, painted specifically 
behind the altar table. 

Due to some earlier mistaken assignments and inappropriate 
chronology in the activity of the painter Alexa, it was not understood 
until now that the murals executed in 1769 in Berbești were his last 
monumental work. In the same summer, in which the painter signed 
his work from Berbești, Ivan Bradács, bishop of Mukachevo, started 
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a reform in the cultural environment of the Byzantine realm of 
Northern Hungary. On July 26, the bishop signed a decree asking 
painters to prove their skills before him and to renew their permission 
to work in the region, otherwise, they would be left without 
assignments. The bishop’s intentions were to improve the quality of 
Byzantine sacred art in the diocese of Mukachevo, by favouring 
academic art to the detriment of the post-Byzantine artistic tradition. 
The bishop asked the parishes to burn the inappropriate old icons, 
claiming that many of them deviated from the dogmatic and aesthetic 
norms of the church. It appears that the painter Alexa did not travel 
to Mukachevo or did not get involved in the reforms imposed from 
the center, remaining faithful to his own artistic vision, in the post-
Byzantine style, and thus limiting his work in the next decade only 
to painting icons. It is very probable that his popularity in the 
Romanian communities still provided him with orders and income at 
his old age. The works inside the church of Săliștea de Sus Buleni, 
1775, and the iconostasis from Desești, 1780, cannot be attributed to 
him, but rather to the painter Radu Munteanu of Ungureni. Their 
indisputable resemblance to the works of the painter Alexa reveals a 
less known side of Alexa, that of a mentor, which he had in relation 
to Radu Munteanu. There is also possible a transfer of models and 
stencils to his apprentice. In fact, the religious texts used by the 
painter Alexa, translated in Romanian in Berbești, can be found 
almost identical on the iconostasis in Desești. Indirectly, these last 
two works speak of the lasting authority of Alexa in Maramureș. Until 
today, it was not known what his last murals looked like and what 
their historical and artistic value was. It seems that in Berbești, the 
painter left us his work of maturity and a testament of the post-
Byzantine art in Maramureș.  

The recovery and reconstruction of some features from the lost 
wooden church based on documentary sources can certainly 
contribute to the progress of the scientific research, however, it cannot 
compensate for the void left on the site in Berbești. With the 
disappearance of the wooden church, an invaluable piece of the 
sacred art and architecture of Maramureș was definitively lost. The 
experience in Berbești offers a heritage lesson, still valid today: to 
protect, study and appreciate the values we still have in custody, to 
give them as intact and authentic as possible to the next generations, 
through long-term decisions, by involving both communities and 
specialists. 
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Cum arăta biserica de lemn din Berbești? Excelența primelor 
cercetări de arhitectură și artă sacrală în Maramureș  

 
 

Introducere 
 

Sunt rare situațiile în care o biserică dispărută cu mult timp în urmă poate fi încă 
studiată în detalii prin mărturii și materiale arhivistice. Biserica de lemn din Berbești 
reprezintă un caz cu totul excepțional în Maramureș, prin vechimea, diversitatea și bogăția 
surselor documentare salvate. Datorăm documentarea bisericii de lemn din Berbești, înainte 
de a se risipi, eforturilor unor generații succesive de cercetători vizionari, care au căutat și 
văzut în ea valori culturale și istorice, atunci când enoriașii și preoții le tratau, cel puțin în 
ultimele decenii de existență, ca pe bunuri mai mult sau mai puțin utile, de un interes 
imediat. În perspectiva ridicării unei noi biserici de zid, cea veche de lemn, oricât de 
încărcată era de istorie, pălea complet în importanță în raport cu necesitățile imediate și 
resursele limitate ale comunității, toate eforturile ctitoricești îndreptându-se spre noul 
proiect. Descoperirea valorilor de patrimoniu din Maramureș, a avut loc în rândul 
specialiștilor în a doua jumătate a secolului 19. Datorită schimbărilor aduse de revoluția 
socială de la mijlocul aceluiași secol și nu mai puțin de revoluția industrială care a urmat, 
istoricii, arhitecții, etnografii și alți intelectuali au început să privească vechile construcții 
drept martori istorici și culturali ai unor vremuri trecute, încercând să documenteze, să 
înțeleagă și să salveze ce se mai putea, înainte de a dispărea fără de urme. În plan de fond, 
studiul de față aduce un omagiu specialiștilor din vechea Ungarie și din noua Românie, 
care au adunat materiale documentare prețioase și au împins astfel înainte știința istoriei, a 
artei și arhitecturii, spre folosul și mândria de lungă durată a comunităților. În prim plan, 
studiul de față are scopul să adune la un loc, să interpreteze și să pună în valoare date și 
trăsături definitorii ale bisericii de lemn din Berbești, atâtea câte s-au păstrat, răsfirate prin 
diferite colecții, în schițe, însemnări și fotografii vechi. În măsura în care este posibil, va fi 
evaluată importanța și contribuția bisericii de lemn din Berbești la imaginea de ansamblu 
a arhitecturii și artei maramureșene. O parte din materialele adunate sunt inedite, fiind 
pentru prima dată valorificate în acest studiu.  

Biserica a fost vizitată pentru prima dată în anul 1864 de o echipă de cercetători 
maghiari, arhitectul Imre Henszlmann (1813-1888), istoricul de artă Flóris Rómer (1815-
1889) și arhitectul Ferenc Schulcz (1838-1870). Acești trei pionieri ai cercetării 
patrimoniului din nordul vechii Ungarii, din a doua jumătate a secolului 19, au venit cu 
trăsura în Berbești, dotați cu instrumente tradiționale de măsurat și desenat, unde au făcut 
schițe și au luat notițe despre biserica de lemn. Ferenc Schulcz a surprins planul, fațada de 
intrare, secțiuni, portalul de intrare și detalii pe trei foi cu schițe de teren, păstrate azi în 
arhivele budapestane.2 Dintre acestea, doar un detaliu de stâlp a fost publicat de autor, câțiva 
2  Baboș, Alexandru (2004). Tracing a Sacred Building Tradition. Wooden Churches, Carpenters and 
Founders in Maramureș until the turn of the 18th Century, Norrköping, 13.
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ani mai târziu, într-un studiu despre bisericile de lemn din Ungaria de nord.3 Imre 
Henszlmann, la rândul lui, a remarcat-o în 1864 printre cele mai reprezentative pentru 
Maramureș, într-un studiu dedicat arhitecturii sacrale din nordul Ungariei.4 Datorită studiilor 
anterioare, biserica de lemn din Berbești a fost selectată și desenată de artistul Károly Cserna  

3  Haas, Fr. și Schulcz, Franz (1866). „Die Holzkirchen im Bisthume Szatmár”. Mitteilungen der K. 
K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale XI: 1-14, fig. 20.
4  Henszlmann, Imre (1864). „A Szatmári püspöki megyének középkori épitészeti régiségei”. 
Archaeologiai Kölemények (IV): 128 și 132-133, Pest.
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fig 1. Berbești, biserica de lemn, latura de nord-vest. Prim plan: gardul, dincolo de el: dreptul din 
fața bisericii, răstignirea și poarta de intrare (în marginea din dreapta). În fața bisericii stă parohul 
Petru Bârlea. Foto pozitiv: Chylinsky Görgy, între anii 1892-1898, Néprajzi Muzeum, Budapest; 
F1897.



 
(1867-1944) în volumul ilustrat dedicat Ungariei de nord, din 1898.5 În ultimul sfert al 
secolului 19, drept o consecință a progresului științific și a inovațiilor tehnice în domeniul 
documentării fotografice, s-au făcut primele fotografii în Maramureș. Potențialul fotografiei 
de a surprinde imagini de oriunde, de a le prelucra în ateliere și de a le studia în confortul 
unor instituții culturale sau chiar expuse și discutate în saloane mondene, a fost rapid 
valorificat în metropolele europene. Aici se dezvoltă un interes deosebit pentru ambientul 

5  Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben, I rész, Felsö-Magyarország, 111, Budapest 1898.
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fig 2. Berbești, interiorul bisericii de lemn, în naos, vedere din cor spre fruntar. Cea mai veche 
imagine foto dintr-o biserică de lemn din Maramureș. Foto pozitiv: Chylinsky Görgy, între anii 
1892-1898, Néprajzi Muzeum, Budapest; F1896



mai puțin cunoscut și primitiv al ruralului, prin filtrul epocii național romantice, manifestat 
prin fascinație pentru forme originale și pentru un estetism arhaic și exotic al vernacularului. 
În arhivele Muzeului de Etnografie din Budapesta, se păstrează două fotografii inedite cu 
biserica de lemn din Berbești, care provin din studioul lui György Chylinski (1859-1936) 
din Debrețin și pot fi datate din ultimul deceniu al secolului 19, mai precis, între anii 1892-
1898. Una dintre imagini prezintă exteriorul bisericii de pe latura nordică iar cealaltă 
surprinde interiorul naosului, cu perspectivă spre iconostas. Acestea sunt cele mai vechi 
imagini fotografice profesioniste dedicate arhitecturii de lemn din Maramureș. În ele 
transpare un înțeles sensibil pentru trăsăturile esențiale ale bisericii, surprinse în noul mediu 
de documentare. Înaintea izbucnirii Marelui Război, în 1913, biserica a fost vizitată și 
documentată de încă un mare fotograf, etnograful Gábor Szinte (1855-1914). El a surprins 
de aproape, în două imagini inedite, fațada de la intrare și dosul bisericii de lemn din 
Berbești, care vin în completarea materialelor anterioare. Tot înainte de război și de 
dezmembrarea imperiului Austro-Ungar, în 1909, Ioan Bârlea (1883-1969), originar din 
Berbești și bun cunoscător al bisericii de lemn, în care slujea tatăl său, a adunat cu răbdare 
inscripțiile din biserică în valoroasa sa colecție de însemnări din bisericile maramureșene.6 
Doi ani mai târziu, vicarul Tit Bud (1846-1917) a făcut un prim scurt istoric al bisericii.7 
Câteva date suplimentare despre biserică au fost surprinse de Vasile Moldovan, cu ocazia 
vizitei canonice a episcopului unit de Gherla, Vasile Hossu.8 Ultimele date despre biserică, 
când aceasta încă se afla în picioare, au fost culese de istoricul de artă Atanasie Popa              
(1896-1982), în pragul demolării ei. Din studiile lui pe teren se păstrează trei fotografii și 
o corespondență în arhiva Comisiei Monumentelor Istorice.9 Biserica de lemn a fost 
demolată în anul 1932, în ciuda opoziției specialiștilor în patrimoniu. Pe baza unor astfel 
de experiențe, autoritățile de profil s-au maturizat și au împins protecția monumentelor spre 
reforme legislative mai cuprinzătoare. După introducerea legii monumentelor din 1955, 
seria de demolări de biserici de lemn a fost oprită în Maramureș.10 O parte din materialul 
despre biserica de lemn din Berbești, împrăștiat în multe arhive, completat cu interviuri 
luate câtorva localnici, a fost adunat în cadrul a două lucrări mai ample, dedicate bisericilor 
de lemn din Maramureș, în 2000 și 2004.11 

6  Bârlea, Ioan (1909). Însemnări din bisericile Maramureșului. București, 14-22.
7  Bud, Tit (1911). Date istorice despre protopopiatele, parochiile și mănăstirile române din 
Maramureș din timpurile vechi până în anul 1911. Gherla.
8  Moldovan 1913, 147-153.
9  Atât în arhiva CMIT din Cluj, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, cât și în arhiva DMI din 
București.
10  A fost prea târziu pentru bisericile de lemn din Berbești, Văleni, Nănești, Crăciunești, Ruscova și 
Repedea. În aceste locuri, imaginile documentare sunt puține.
11  Baboș, Alexandru (2000). Three centuries of carpentering churches. A chronological approach to 
the sacred wooden architecture of Maramureș, Lund, 140-141 și Baboș 2004, 11-13, 260-261. O parte din 
material a fost publicat de autor într-un articol în limba română dedicat bisericii pe wikipedia.ro, în decembrie 
2010, de unde a fost preluat de alții, după moda vremurilor noi, mai mult sau mai puțin transparent și fără 
o trimitere onestă la sursa digitală.
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fig 3. Berbești, planul bisericii, secțiunea transversală, secțiunea longitudinală și fațada de vest. 
Schiță: Ferenc Schulcz, 1864, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, Tervtár, K 2001.
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fig 4. Berbești, secțiune prin acoperiș, structura turnului în secțiune transversală (centru) și secțiune 
longitudinală, detalii de foișor, stâlp, toacă, coif și căprior. Schițe: semnate de Ferenc Schulcz, 
datate 1864, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, Tervtár, K 1996.
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fig 5-6. Berbești, satul în harta militară din anul 1767, pe Valea Lazului, până la drumul țării și 
gura văii în râul Mara. Sântirimul vechii biserici, pe coasta din mijlocul satului, în harta cadastrală 
din 1856. Sursă electronică https://mapire.eu/en/.



Locul bisericii 
 

Harta militară din anul 1767 plasează biserica în inima așezării. Locul bisericii a 
fost ales pe un pinten, cu perspectivă peste sat, dominând din depărtări șesul întins de-a 
lungul văii Mara. Pe sub coasta bisericii se află și azi o uliță care duce la biserică, iar mai 
jos curge un pârâu, Valea Lazului, care constituia din vechime axul principal al așezării. 
Incinta bisericii, numită în graiul locului sântirim, era, la sfârșitul secolului 19, înconjurată 
de un gard de lemn, cu lemne culcate prinse la capete în amnarele unor stâlpi. În partea de 
apus, gardul era întrerupt de o poartă pe patru stâlpi și cu acoperiș de draniță piramidal. De 
la intrarea în incintă până în fața bisericii era un spațiu larg și drept pentru sfințirea pascăi. 
Dreptul dinaintea  bisericii era dominat de o răstignire foarte înaltă. În fundal, pe latura de 
sud-vest, se văd morminte sub forma unor movile de pământ acoperite cu iarbă, în dreptul 
unuia dintre ele stând o cruce mai înaltă decât statura unui om. Posibil ca aceeași cruce să 
fi fost adăpostită sub streașina din dosul bisericii în fotografia lui Gábor Szinte, două decenii 
mai târziu, sculptată cu funie și rozete în capetele brațelor. 
 
 

Ctitorii 
 

Vechimea bisericii de lemn din Berbești nu a pus niciodată probleme. Biserica a fost 
datată de o inscripție așezată chiar peste intrare, pe portal. Inscripția de pe portal a fost 
transcrisă de Ioan Bârlea și redată într-o schiță de Ferenc Schulcz. Ea surprindea următoarea 
informație: SAM Andr[e]as fecit ecclesia. Anno Domini 1758. Anul 1758 trebuie să fi fost 
anul de consacrare al bisericii, care a avut loc cel mai probabil cu ocazia hramului bisericii, 
Nașterea Maicii Domnului, pe data de 8 septembrie. Conform practicilor locale,12 dacă 
lemnele pentru butea bisericii au fost tăiate și adunate în iarna anilor 1756-1757, butea 
putea fi la rândul ei ridicată în vara anului 1757, iar turnul și acoperișul au fost foarte 
probabil încheiate în vara anului 1758, înaintea consacrării. Demnă de remarcat este 
folosirea limbii latine în mediul religios de rit oriental maramureșean, unde până atunci 
limbile standard în pisanii erau fie limba de circulație, slavona, fie limba vernaculară, 
româna. Latina a fost introdusă aici, posibil, ca un manifest al schimbărilor majore care 
avuseseră loc în biserica maramureșeană, atrasă în unire cu Roma cu numai câteva decenii 
în urmă. Verbul a făcut se poate interpreta aici cu actul de ctitorie. Ctitorul ar putea fi 
identificat cu protopopul districtului Cosăului, nobilul Andrei Pop Rednic din Giulești, 
fratele lui Atanasie Rednic, episcopul unit al Transilvaniei, și văr al viitorului vicecomite 
al Maramureșului, Ștefan Rednic de Giulești.13 Este foarte posibil ca protopopul Andrei, ca 

12  Baboș, Alexandru și Linderson Hans (2020). „Datările bisericilor de lemn din Apșa de Mijloc, 
istorii recuperate”, în Memoria Ethnologica, 74-75, 16-43.
13  Baboș 2004, 260. Protopopul Andrei s-a semnat adesea în latină, vezi la Iorga, Nicolae (1906): 
„Documente Maramureșene”, Studii și Documente. Scrisori și inscripții ardelene și maramureșene, XII, I, 
233-268, București, 239-242.
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membru de vază al nobilei familii Rednic, să fi fost deținător de proprietăți în sat, ceea ce-
i rezerva dreptul de patronat și, în consecință, posibilitatea de a se manifesta în cadrul 
comunității orgolioase de nobili din Berbești. Din conscripția parohială din 1774, preluată 
și de Tit Bud,14 aflăm că biserica anterioară de lemn a fost consecutiv dăruită parohiei mai 
mici din satul vecin, Vad, o comunitate mai săracă, de iobagi, unde a funcționat încă o bună 
vreme de timp. Gestul sugerează posibilul motiv al ridicării noii biserici, cel de a cuprinde 
mai mulți credincioși. Procesul de înlocuire a bisericilor mai mici și vechi cu altele noi și 
mai încăpătoare a fost unul caracteristic pentru comunitățile din ce în ce mai numeroase 
din Maramureș, în decursul secolului 18.15  

Satul Berbești avea din vechime o puternică comunitate de nobili, de aceea nu 
surprinde deloc faptul că întreaga comunitate își exercita dreptul de patronat asupra bisericii 
în anul 1774.16 Acest fapt se reflectă pe deplin prin numărul mare de donatori însemnați în 
pisanii, cu ocazia înzestrării noii biserici. Înzestrarea cu două clopote a fost susținută 
financiar de Petru literatul, conform însemnării de pe clopotul mare: Petrus Literatus, Anno 
Domini 1757, și de pe cel de-al doilea: Petrus Literatus 1757. Amândouă însemnările erau 
în latină, asemănătoare cu cea de la intrare. Literat era un titlu, cu sensul de cunoscător de 

14  Véghseő, Tamás și colab. (2016): Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez 
Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között 2. Szepes, Abaúj, Zemplén 
és Máramaros vármegyék, Nyíregyháza, 450. Vezi și Bud (1911, 79).
15  Baboș 2004, 136.
16  Véghseő (2016, 452).
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fig 7. Berbești, portalul de intrare în biserică cu inscripția de datare din 1758 și numele ctitorului, 
Andrei. În golul ușii este reprodus un heruvim pictat pe lemn, care era atârnat în naos peste solee. 
Schiță: Ferenc Schulcz, 1864, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, Tervtár, K 2004.



carte, fiind probabil sinonim cu diacul bisericii,17 care în 1774 era unul din nobilii satului. 
Cel de-al treilea clopot era donat de zugravul Alexander Ponehalsky,18 alias Alexa, care a 
trăit în Berbești: Acest sf[â]nt clopot au cumpărat zugravu Alexa și soața sa, Elena.19 
Obiecte de cult, îndeosebi icoane și cruci, au continuat să fie donate bisericii, după 
terminarea construcției. Aducerea lor în biserică, imediat după execuția lor de către zugravul 
Alexa, poate fi urmărită aproape pas cu pas în registrul marilor icoane. O cruce de lemn 
purta următoarea pisanie: Aciastă s[fântă] cruce au cumpărat Manoilă Nicoară și soața 
lui Marica, și maica lui, Mariuța; 1758 dechemvrie 28.20 Următoarele piese donate, în 
ordine cronologică, după însemnările adunate de Ioan Bârlea, sunt ușile împărătești: Aciasta 
sfinte dverile au cumpărat Codre Gheorghie și cu soața lui Tetiana, hie pântru sânătate și 
ertare de păcatele sale, 1759 luna lui avgust 19 zile.21 După aceea, fruntarul a fost completat 
cu icoane împărătești, întâi icoana lui Hristos învățător: Aciastă icoană au cumpăratu-o ... 
din Bârsana, 1759 misița septemvrie, apoi icoana Maicii Domnului cu Pruncul: Aciastă 
icoană au cumpărat ... se hie de sânătate și ertare de păcatele sale, 1759 noemvrie 28 zile.22 
Alte două icoane mari au fost însemnate, fără a păstra datările. Pe icoana sfântului Nicolae 
se putea citi: Pop Marica au cumpărat, iar pe cea a arhanghelului Mihail: Aciastă sfântă 
icoană au cumpărat Nemișu Gheorghie din Călinește și au dat ...23 Dintre icoanele mari, 
poate chiar cea de hram, Nașterea Maicii Domnului, ar fi putut fi însemnată cu următoarea 
pisanie: Aciastă icoană au cumpăratu Potacu Ștefanu și soața lui Măriuța.24 O icoană a lui 
Iisus viță-de-vie, care aparține tematic proscomidiei din altar, poartă următorul mesaj: 
Aciastă sfântă icoană au cumpărat Codre Mihai și soața sa Ivona și Gheorghie, Erină, 
1760 luna ianuarie 6 zile.25 Tot din aceeași vreme proveneau și cele douăsprezece icoane 
prăznicare împreună cu icoana centrală a Mahramei, în total treisprezece piese mobile. 
Despre ele vorbește pisania de pe una din icoane: Aceste sfinte icoanile 13 au cumpărat 
titor a besericii Gheștucu Eremie cu soața sa Cozmuțanu Acsena, ca să le fie pintru sânătate  
 

17  Ardelean, Livia (2015). „Câteva aspecte privind scrisul în Maramureș în secolului XV-XVII”, în 
germană în Anuarul Institutului de Istorie G. Barițiu Cluj, Literacy Experience concerning Medieval and 
Early Modern Transylvania, Supliment. Vezi versiunea în limba română pe pagina autoarei în 
www.academia.edu.
18  Bratu, Anca (2015). Pictura murală maramureșeană. Meșteri zugravi și interferențe stilistice, 
București. Vezi capitolul dedicat lui, pp. 96-170.
19  Transcriere direct de pe clopotul păstrat în biserica de zid, cu mici modificări la Bârlea 1909, 21, 
însemnările 81-82-83.
20  Bârlea 1909, 21, însemnarea 78. Crucea poate fi cea așezată în fața icoanei împărătești a Maicii 
Domnului cu Pruncul din fotografia lui Chylinski. După forme era asemănătoare cu crucea de la Poienile 
Izei, pictată de același zugrav Alexa.
21  Bârlea 1909, 21, însemnarea 74.
22  Bârlea 1909, 21, însemnările 68-69.
23  Bârlea 1909, 21, însemnările 67 și 70.
24  Bârlea 1909, 21, însemnarea 73.
25  Bârlea 1909, 21, însemnarea 64.
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fig 8. Berbești, reconstituirea ușilor împărătești, canaturi datate în 19 august 1759. Atribuite 
zugravului Alexa. Foto și desen Alexandru Baboș, 2019. Muzeul Maramureșului, i649 și i2899.



 
și ertare păcatele loru în veci de veci amin.26 În concluzie, primele două registre din fruntar, 
compus numai din piese mobile, cel împărătesc și cel prăznicar, au fost executate imediat 
după terminarea construcției și au fost comisionate de diverși nobili ai comunității, între 
anii 1759-1760. Toate au fost pictate de un singur meseriaș, zugravul Alexander Ponehalsky, 
cunoscut sub numele de zugravul Alexa. Icoanele mari prezentau trăsături formale comune, 
ceea ce demonstrează o gândire de ansamblu, fiind plănuite din timp, chiar dacă erau aduse 
una câte una din atelierul meșterului. 

A doua etapă de înzestrări surprinsă în însemnări a fost cauzată de picturile murale, 
executate în anul 1769 de același zugrav Alexa, pe fruntar și în altar. Pisania de încheiere a 
picturii murale, conform notei lui Ioan Bârlea, era localizată de-a lungul iconostasului, după 
26  Bârlea 1909, 21, însemnarea 66.
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fig 9-10. Berbești, icoanele împărătești din patrimoniul parohiei, atribuite zugravului Alexa. Icoana 
Maicii Domnului cu Pruncul a fost datată în 28 noiembrie 1759. Icoana lui Iisus Hristos învățător 
a fost datată în septembrie 1759. Icoanele sunt restaurate și expuse în Muzeul Mănăstirii Bârsana. 
Foto Alexandru Baboș, 2019.



un model preluat mai târziu în biserica din Desești. Textul pisaniei memora următoarele 
date: Din mila lui D[u]mnezeu și din darul D[u]hului Sf[â]nt s-au milostivit de s-au 
îndemnat spre lucru bun hotnoșu Ștefan Potacu și nemiș birău Gheorghie Avremescu și cu 
toți boierii împreună ai satului, precum am făcut contractușu cu zugrău Alexa și am 
îmbrăcat Sf[â]nta beserecă spre lauda lui D[u]mn[e]zeu, și ca să le fie pomană lor și ertare 
de păcatele morților, în veci de veci, Amin. 1769 avgust 26.27 Hotnogul era un conducător 
cu veleități militare al nobililor din zonă, în timp ce birăul era primarul satului. Așadar, 
pictarea interiorului s-a făcut prin mobilizarea întregii comunități, condusă de liderii ei. 
Trebuie remarcată în mod deosebit referința la un contract încheiat cu zugravul Alexa. 
Pisania era completată de alte trei însemnări în altar, care dedicau și fixau contextul 
lucrărilor. Astfel, pe peretele din dosul mesei altarului a fost scris: Slavă, cinste, mulțămita 
și închinăciune Unuea în Troița proslăvitului Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Duhului Sfântu, 
ce au ajutat după începutu, de amu și sfârșit zugrăvitul aceștiea sfintei besearici, în zilele 
preosfințitului episcopu Bradoviciiu Ioan și vicaroș maramorășului Andrei Iatchin, ca să 
le fie vieața bună de la H[risto]s și întru mulți ani să stăpânescu în domniea lor, să poată 
ei birui pre vrăjmașii săi totdeauna. Di la Nașterea lui H[risto]s 1769, luna lui Avgust 26 
zile.28 Textul demonstrează respectul și loialitatea față de episcopul unit Ivan Bradacs    
(1768-1772) din Muncaci și de vicarul său din Maramureș, Andrij Zsetkey (1761-1772). 
La proscomidie, se putea citi: Întru aciasta vreme era priut a satului Toder Codran și cu 
soața sa Nastasie, și cel ce au zugrăvitu în dar frontar și oltariu, care preot va sluji la 
sfântul jertovnicu întru Hristos vă rugăm ca se pomeniți care s-au scris aice în sfântul 
jertovnicu: Alexii, Ielena.29 Pisania proscomidiei precizează, așadar, că lucrările au cuprins 
numai altarul și fruntarul, restul suprafețelor din biserică rămânând pentru alte etape, 
ulterioare. În logica și continuarea primei însemnări din altar, preotul Toader Codre apare 
firesc, în rolul său de slujitor al altarului și probabil îndemnător al lucrărilor, însoțit de soția 
lui. Alexa era, în schimb, chiar pisarul și zugravul, alături de el apărând soția sa Elena. 
Menționarea familiei zugravului Alexa în pomelnicul proscomidiei este excepțională, 
subliniind participarea și meritele deosebite ale zugravului. Zugravul Alexa ne lasă să 
înțelegem că el a executat pictura în dar, fiind astfel și ctitor, ceea ce presupune că o parte 
din costurile picturii murale, probabil consistente, au fost acoperite prin propria sa 
contribuție. Rolul lui Alexa în Berbești, de meseriaș și ctitor al picturii murale, a fost 
subliniat și în o a treia însemnare din cadrul picturii murale din altar, în dreptul sfântului 
său protector, Alexie: Precuviosulu părintele nostru Alexia omulu lui Dumnezeu. Doamne, 
Iisuse, Hristoase, eartă pre cei ce iubescu numele tău sfântu și pre celu ce au zugrăvitu 
chipulu mucenicului ... fiu ajutore lui și cu toți sfinții care au ... vitu în sfânta beseareca 
aceasta.30 Deși zugravul Alexa nu era nobil, respectul profesional și apartenența sa la 
comunitatea din Berbești, i-au câștigat dreptul de a se remarca printre ctitorii bisericii, 

27  Bârlea 1909, 19-20, însemnarea 63.
28  Bârlea 1909, 19, însemnarea 60.
29  Bârlea 1909, 19, însemnarea 62.
30  Bârlea 1909, 19, însemnarea 61.
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biserica fiind un loc în care contribuțiile se reglementau cu strictețe, fiind o oglindă vie a 
ierarhiilor sociale locale din vremea aceea. 

În Maramureș, icoanele mari erau înnoite din când în când, fiind totodată adaptate 
la moda vremii. O nouă generație de ctitori și de noi înzestrări se întrezăresc astfel în pisania 
unei icoane a lui Ioan Botezătorul, ținută în vremea lui Ioan Bârlea în podul bisericii: Aciasta 
s[fântă] icoană au făcut-o cu cheltuiala sa Codra Ivănțuc și cu soața sa Călină, să fie 
poma[nă] lor în veci, anul di la H[risto]s 1812.31 Icoana a apărut odată cu pictura murală 
din pronaos, fotografiată de Atanasie Popa. Scena documentată, Nunta din Cana Galileii, 
corespunde lucrărilor în stil baroc țărănesc, caracteristice lui Toader Hodor din Vișeu de 
Mijloc. Pictura murală din pronaosul bisericii din Berbești ar putea fi cea mai târzie lucrare 
a zugravului, documentată în Maramureș.32 Așadar biserica a fost înzestrată de nobilii satului 
în a treia etapă cu picturi murale și icoane, la începutul secolului 19. 
 
 

31  Bârlea 1909, 20, însemnarea 71.
32  Pentru lucrările zugravului Hodor Toader vezi capitolul dedicat lui în Bratu 2015, 223-264.
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fig 11. Berbești, icoana praznicului 
Pogorârea Duhului Sfânt. 
Atribuită zugravului Alexa. Foto 
Alexandru Baboș, 2019. 
Muzeul Maramureșului, i646.
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fig 12. Berbești, icoana Punerea lui 
Hristos în mormânt. 
Atribuită zugravului Alexa. Foto 
Alexandru Baboș, 2019, 
Muzeul Maramureșului, i650.

fig 13. Berbești, icoana sfântului 
Dumitru. Atribuită zugravului 
Alexa. Foto Alexandru Baboș, 2019. 
Muzeul Maramureșului, 
i647.



memoria ethnologica nr. 76 - 77 * iulie - decembrie * 2020 (An XX)

127

fig 14. Berbești, scena Nunta din Cana Galileii din tinda femeilor. Poate fi atribuită zugravului 
Toader Hodor din Vișeu de Mijloc. Foto Atanasie Popa, 1932, Muzeul Național de Istorie al 
Transilvaniei, Arhiva CMIT.

fig 15. Berbești, în fața bisericii vechi și în dosul altarului bisericii noi. În prim plan sunt adunate 
patru fete fecioare din sat, în port de duminică. În plan secund se observă pridvorul vechii biserici, 
stâlpii cu chituși și fus sculptat, acoperișul de draniță horjită, îmbinările în cheotori drepte cu dinte 
ascuns de la butea bisericii, consolele tăiate în trepte sub streașină, funia din jurul bisericii, soclul 
teșit în talpa de la intrare, un capăt dintr-o năsălie sprijinită de peretele nordic. Foto după negativ 
pe sticlă: Gábor Szinte, 1913, Néprajzi Muzeum, Budapest; F55642.



Trăsăturile constructive și formale 
 

Biserica de lemn din Berbești se înscria în seria de lăcașuri de cult mari ridicate pe 
la mijlocul și în a doua jumătate a secolului 18 în Maramureș, fiind relativ apropiată în timp 
de bisericile de lemn din Budești Susani (ridicată aproximativ în 1748), Cuhea (ridicată 
înainte de 1754), Strâmtura (refăcută în 1771) și Desești (posibil ridicată în jurul anului 
1776). Cele mai multe asemănări se pot regăsi în biserica de lemn din Desești, care probabil 
a fost inspirată de cea din Berbești. Descrierile care urmează se bazează pe fotografiile și 
schițele identificate până acum în arhive precum și pe interviuri cu bătrânul diac. Câteva 
lemne, martori din vechea biserică, au fost salvate în depozitul Muzeului Maramureșului, 
dintr-o construcție demolată cu decenii în urmă în Șugău. 

Trăsătura constructivă definitorie a bisericilor maramureșene este dată de structura 
lor grea, închiotorată, numită în grai local bute. Butea avea în Berbești pereți înalți, împărțiți 
pe două niveluri. Structura ei a fost ridicată din bârne de stejar, de care bătrânul diac își 
amintea că erau aduse de pe amuce coaste, die pă Zăpodie ori die pân Arini.33 Bârnele erau 
cioplite pe patru părți, culcate în rânduri și legate între ele prin cheotori netede, bisericești, 
cu dinte ascuns. La altar, acolo unde coasta abruptă putea ușor pune probleme de rezistență, 
tipul de cheotoare a fost schimbat cu unul în coadă de rândunică, nemțesc, cum îi spun 
maramureșenii. Acesta prezenta avantajul de a rezista mai bine la eventuale forțe laterale 
și deformări cauzate de tasări sau alunecări de teren. Decizia de a schimba tipul de cheotoare 
în funcție de situația terenului este neobișnuită în Maramureș și subliniază veleitatea 
meșterului dulgher. Tălpile groase și late ale pereților, numite straturi în grai local, erau 
încheiate prin capete lungi lăsate afară din perete, în aceeași intenție, de a încinge puternic 
structura peste fundația de piatră, așa-zisul mur. Imaginile dinaintea și după cumpăna 
secolului 19 arată o structură legată și durabilă a construcției, executată într-o tehnică 
dulgherească de calitate, care a rezistat bine în timp.  

În austeritatea monumentală a pereților închiotorați, mici detalii repetitive și 
decorative aduceau un efect estetic binevenit. Jur împrejurul bisericii, a fost cioplit un brâu 
în relief, continuu, sub formă de funie, care nu avea nicio funcție de rezistență, în ciuda 
impresiei pe care o lăsa, însă micșora scara de percepție a volumului. Capetele ieșite în 
afară ale tălpilor, la fel ca și ale consolelor de sub streșini erau tăiate în trepte mărunte, după 
felul celor ce se păstrează la biserica de lemn din Desești. Diacul bătrân își amintea că afară, 
la straturi di la altari, o fost tăt așe ca un fel de brâu. Detaliul nu poate fi observat în 
imagini, dar, probabil, reprezenta un motiv în zig-zag, cunoscut în Maramureș sub numele 
de unda apei. La biserica din Desești, se poate vedea și azi același motiv, cioplit ușor în 
fața superioară a tălpilor lungi. La un moment dat, diacul a afirmat că la exterior era vreo 
tri rânduri de brâuri, până cătă hăizaș.34 Posibil că deasupra funiei, la nivelul cosoroabei, 
motivul undei apei se repeta. Funia și unda apei sunt două motive adesea alăturate în 

33  Vasile Ardelean (1913-2001), diacul, fiul diacului anterior, era în funcție de 60 de ani. Interviuri în 
25 februarie 1995 și 29 iunie 1996, mult înainte de a descoperi vreun material documentar despre biserică.
34  Vasile Ardelean, diacul.
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fig 16. Berbești, în dosul altarului. În imagine apare structura închiotorată în coadă de rândunică, 
se văd tălpile groase peste murul de piatră, funia care încinge biserica, fereastra din axul bisericii, 
apele abrupte ale acoperișului mare peste altar și separat peste biserică. Turnul cu arcade și 
fundătură traforată la foișor, coif învelit în tablă de fier, oxidată de vremi. În vârful turnului, peste 
iconostas și peste altar apar trei cruci de fier, bătute de mână. Sub poala streșinii, pe latura de nord, 
era adăpostită o cruce mare, sculptată cu funii și rozete. Biserica nouă este aproape complet 
acoperită de silueta zveltă a bisericii bătrâne. Foto după negativ pe sticlă: Gábor Szinte, 1913, 
Néprajzi Muzeum, Budapest; F55636.



ornamentica maramureșeană. Nici în interior, butea nu era lipsită de unele detalii decorative. 
Înăuntru, era unu brâu die lemn, până sub braț, tăt așă [ca și pe din afară], de la altar o 
venit roată până-n tindă. Acela o fo mai pictat. Să cunoștié culóre pă ici și cole, da s-o 
spălat, că o dat vremni. Un brâu sub formă de funie pe interior poate fi văzut în interiorul 
naosului în biserica din Sârbi Josani, de aceea nu este exclus să fi existat unul asemănător 
și în naosul din Berbești, însă la nivelul indicat de diac. Imaginile din interior, din nefericire, 
nu surprind pereții laterali din naos. În schimb, în imaginea lui Chylinski din interiorul 
naosului se poate ușor distinge o dentiție în cantul inferior al consolei interioare, care 
întrerupea peretele sudic. Acest detaliu s-a păstrat la una din bârnele de lemn aflate în 
colecțiile Muzeului Maramureșului, provenite din biserică. Bârna decorată din muzeu poate 
fi, din acest motiv, cu destulă siguranță identificată cu un fragment de la una dintre consolele 
interioare ale pereților lungi.35  

Planul și elevația construcției închiotorate constituie a doua trăsătură definitorie. 
Planul cuprindea cele trei încăperi obligatorii lăcașurilor de rit bizantin: tinda, biserica și 
altarul. La ele se adăuga un pridvor pe latura de vest, numit în grai maramureșean șatră. 
Pornind de la apus spre răsărit, în succesiune, cele patru spații se încărcau cu un grad din 
ce în ce mai ridicat de sacralitate, culminând în altar. Tinda și biserica formau o ladă 
rectangulară alungită, despărțită de un perete transversal, numit primez. Altarul era separat 
printr-un perete de biserică, era îngustat și se termina spre răsărit cu pereți scurți pe cinci 
laturi. 

Dimensiunile exacte ale bisericii nu sunt cunoscute. Singura informație mai 
relevantă, cunoscută, ne-a lăsat-o Vasile Moldovan, cu ocazia vizitei canonice a episcopului 
Iuliu Hossu în Maramureș în anul 1913.36 Biserica era atunci încă în funcțiune și era de 7 
m lată și 13 m lungă. Având în vedere modul relativ în care se măsurau aceste dimensiuni, 
a fost necesară o verificare în teren. La fața locului se poate observa păstrarea pietrei de 
căpătâi din colțul de sud-est al naosului și un fragment din subzidirea de pe latura nordică. 
Cu sprijinul acestor resturi din fundația bisericii și cu ajutorul fotografiilor lui Gabor Szinte, 
lungimea de 13 m poate fi reținută pentru biserică, fără de absida altarului. Lățimea reală a 
bisericii din Berbești poate fi aproximată la standardul maramureșean de 7,7 m la nivelul 
tălpilor, care, în vechile unități de măsură, însemna o lățime de pornire de 27 urme sau de 
nouă coți regali. Se cunosc alte trei biserici de lemn din Maramureș cu aceeași lățime,37 la 
care putem adăuga și pe cea din Berbești. Această dimensiune corespundea bisericilor mari 
din zonă și trebuia să cuprindă numărul tuturor credincioșilor din parohie.38 Mulțimea celor 
care se mărturiseau în Berbești în anul 1751 era de 200, la care se adăugau 80 de oaspeți 
veniți din alte părți și care dispuneau de un anumit grad de mobilitate. Într-o reglementare 
a parohiilor din 1786, era notat că biserica din Berbești fusese dimensionată pentru o 

35  Bârna are o lungime totală de 577 cm, provine dintr-un buștean crăpat în două prin inima lemnului 
și are secțiunea de 40,5 x 18 cm. 
36  Moldovan, Vasile (1913). Vizitație canonică în Maramurăș, Gherla.
37  Sokyrnytsia (sec. 17), Cuhea (1754) și Steblivka (1797).
38  Baboș 2004, 117-143.
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fig 17. Berbești, fațada de apus, la scara de 770 cm lățime. Pridvorul are patru stâlpi fără fundătură. 
De remarcat că arcul din chituși nu este preluat în fruntarul de peste stâlpi. Portalul sculptat cu 
funie în relief și colac cu cruce, peste intrare. Ușă cu bumbdi. Acoperișul întrerupt și cruce de fier 
în coamă. Schiță de reconstituire 2020, Alexandru Baboș.



capacitate de 350 de locuri, care era considerată suficientă pentru cei 851 de locuitori ai 
satului.39 În 1913, când populația satului se dublase, mulți credincioși erau obligați să 
participe la slujbe de afară. Nu-ncăpe, co fo mnică beserica. Să punie femeile la otiuț, sub 
streașină, și asculta slujba.40 Consacrarea bisericii noi de zid în 1914 a adus, din acest punct 
de vedere, o binevenită schimbare. Legat de lungimea bisericii se poate observa, în raport 
cu lățimea ei, că era destul de scurtă, un aspect căutat și caracteristic bisericilor de la 
mijlocul secolului 18, ca de exemplu în Budești Susani (circa 1748). Locul drept din fața 
bisericii ar fi permis o prelungire a bisericii spre vest, dacă se dorea o îmbunătățire a 
capacității ei, după modelul celor din Budești Susani, Strâmtura, Hoteni și Hărnicești. În 
Berbești, a fost adăugat la un moment dat, dacă nu chiar de la început, un cor, în interiorul 
naosului, dar următorul pas a fost ridicarea unei biserici noi de zid, ceea ce a condus, în 
final, la înlocuirea celei vechi de lemn. 

Caracteristic pridvorului din Berbești era structura ușoară, pe un singur nivel. 
Pridvorul a fost introdus în sudul Maramureșului de-abia în secolul 18 cu o singură 
funcțiune, acela de a proteja intrarea și de a feri oamenii de intemperii în timpul rugăciunilor 
din fața intrării, cum sunt cele de la sfințire, înmormântări sau de la Înviere. Structura 
pridvorului din Berbești era compusă din patru stâlpi, numiți local căpriori,41 fixați în talpa 
de jos și prinși în fruntarul de sus. Legătura dintre stâlpi și fruntar era întărită cu diagonale, 
numite în grai chituși, tăiate în arc ca niște aripi și prevăzute cu un pui semicircular la mijloc, 
care dădeau impresia unor arcuri peste intrare. În mod deosebit, se remarcă stâlpii neobișnuit 
de masivi, în care a fost sculptat câte-un fus răsucit în relief, ca o funie foarte groasă. Aceste 
forme fusiforme și răsucite au fost probabil unice în Maramureș. Ele nu au fost întâlnite în 
porțile și pridvoarele gospodăriilor vechi, în schimb au apărut în zonă în a doua jumătate a 
secolului trecut, probabil din amintirea sau din nostalgia unor meșteri din Berbești.42 

Intrarea în tinda femeilor și mai departe în biserică se făcea printr-un portal de lemn, 
compus din trei piese masive încheiate în diagonală, sau în șrec, cum îi spuneau berbeștenii. 
Portalul era sculptat decorativ, în relief. O funie groasă se înălța de pe cei doi montanți 
laterali, ușorii, unindu-se peste lintou într-un medalion, în care era încadrată o cruce. Diacul 
bătrân își amintea că ușorii la intrare o fo lați și cu brâie așa ca colacu, ca împletit, împtistrit 
din săcure, ca din bătrâni. În pridvor, pardoseala era din pământ, arie. Dincolo de prag, în 
tătă biserica o fo lespezi de ptiatră pă jos. Tinda femeilor era luminată de două ferestrucă 
mnici, di-o palmă. În luntru dac-ai intrat, în tindă la femei, iară o fost ușori și ferestruță 
[în peretele transversal spre biserică, primezul]. Și să uita femeile [spre altar] pă ferestruță 
și era ușă și se-nchidie cu cheie. În schița lui Ferenc Schulcz din 1864, se pot urmări 
majoritatea acestor elemente componente ale tindei. La intrarea în biserică,  femeile ave[u] 

39  Baboș 2004, 140-142, tabelul 120, poziția 147. Dintre acești locuitori un număr mare erau copii.
40  Diacul Vasile Ardelean, n. 1913, interviu în 29 iunie 1996.
41  Pentru terminologia dulgherească din Berbești vezi: Focșa, Gheorghe (1992). „Valori perene din 
creațiile populare maramureșene”, Ethnos, 2, 134-145, București.
42  Ion Codre Poienari, spre exemplu, a fost un meșter crucer, cunoscut pentru crucile din cimitir 
inspirate din decorul vechii biserici. Informație de la diacul bătrân.
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măsuță și cruce unde săruta. Tinda era podită pe sub 
tălpile turnului, iar de jos se trăgeau cu funii clopotele 
din turn.43 

Naosul este mai bine cunoscut, datorită celor 
două imagini păstrate, una din anii 1890, iar alta din 
1932, amândouă cu focus pe peretele iconostasului. În 
fața iconostasului, o fo mai înalt, așe ca dio palmă, își 
amintea diacul bătrân referindu-se la solee, numită în 
grai maramureșean prizmă. Aceasta era acoperită cu 
poște de lemn și demarcată de restul bisericii cu un 
lemn în patru dungi. Pardoseala de piatră din biserica 
bărbaților era împărțită cu multă grijă pe locuri, care o 
fo mai gazdă o stat mai naintie, din moștenire. Cam în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în biserica 
cea nouă, din cauza conflictelor, oamenii o jurat să nu 
mai țână locuri, fără care unde s-a găsi. În biserica 
bărbaților, o fo niște lăiți din bătrâni, probabil făcute 
de-a lungul pereților, pe care se adunau oamenii la sfat 
în vremuri de nevoi. Biserica bărbaților avea tri ferești 
p-o partie și tri pă cealaltă.44 Desigur, acestea erau cele 
de la nivelul ochilor. Mai sus, în pereții înalți, mai era 
un rând de trei ferestre pe fiecare latură, vizibile și în 
fotografia lui Chylinski, făcută din corul bisericii. 
Întreaga încăpere a bisericii bărbaților era încheiată în 
partea superioară cu o boltă înaltă semicilindrică, 
numită în Maramureș cerime. Spre altar erau deschise 
trei intrări, intercalate de montanți verticali. În mijlocul 
altarului se găsea o masă masivă ridicată din piatră cu 
mortar, finisată și apoi pictată. Altarul avea o boltă 
semicilindrică, care după schița lui Schulcz era așezată 
transversal pe axul bisericii. Încăperea altarului era 
luminată de trei ferestre, una spre răsărit, alta spre 
miazăzi și ultima spre miazănoapte. Ferestrele erau 
prevăzute cu rostieie și ochi de sticlă. Forma lor era 
cea bine cunoscută în Maramureș, rectangulară, 
terminată cu un unghi ascuțit în partea de sus. 
Ferestrele din Berbești se asemănau în proporții cu cele 
din Desești. 

Acoperișul dublu, cu două poale, era a treia 

43  Diacul Vasile Ardelean.
44  Diacul Vasile Ardelean.
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fig 18. Berbești, fragment 
de consolă, fața inferioară, 
în Muzeul Maramureșului, 
18 x 41 x 577 cm. Schiță, 
aprilie 2002, Alexandru 
Baboș.



trăsătură caracteristică, comună majorității bisericilor maramureșene. El era necesar pentru 
a proteja butea bisericii și juca un rol de expresie definitoriu în aspectul general al 
construcției. Acoperișul dublu este definit printr-un acoperiș mare peste părțile înalte ale 
butei și prin o poală îngustă peste pereții joși, de jur împrejur. Acoperișul mare avea două 
ape repezi peste naos și pronaos. În capetele scurte ale construcției, în grai local numite 
sape, spre răsărit și apus, acoperișul era închis aproape abrupt. Apele mari se descărcau pe 
cosoroabe lungi și puternice, numite în graiul local cununi. Cununile erau la rândul lor 
așezate de-a lungul pereților laterali, pe console ieșite din pereții transversali. Fermele de 
căpriori, numiți corni în grai local, erau prevăzute obligatoriu cu o tingă de anulare a 
împingerilor laterale, în treimea de sus a acoperișului, așa cum se văd în schița lui Schulcz. 
Lungimea cornilor era dată de distanța de la o cunună la alta. Poala îngustă de acoperiș 
proteja pereții de jos ai construcției. Peste pridvor, poala se transforma într-un acoperiș mai 
lat, care arunca apele din fața intrării. Peste altar exista un acoperiș separat, în ape repezi, 
care urmăreau cele cinci fețe ale încăperii. Acoperișul era învelit cu draniță de stejar, în 
colțuri, adică cu cioc, un detaliu menit să evite despicarea draniței pe fibră în partea de jos. 
O astfel de învelitoare s-a păstrat numai în Budești Susani, pe latura de apus, conservată în 
pod, după extinderea pronaosului spre vest. Din imaginile vechi se poate observa că 
dranițele erau lungi și horjite, adică erau prevăzute cu un șanț pe cantul mai gros, pentru a 
permite o îmbinare cu cantul subțire al următoarei dranițe. Dranițele horjite cereau o tehnică 
anume de acoperire a rosturilor și de trecere de la o față la alta, prin dranițe așezate de-a 
lungul coamelor, numite blane. În Berbești, în schimb, nu se folosesc blane, ci se fac treceri 
continue de la o suprafață la alta, probabil pregătite cu atenție prin rotunjimi sub doliile și 
colțurile acoperișului. Dranițele erau bătute pe o lețuială, care lega și întărea toată structura 
de ferme a șarpantei acoperișului. 

Turnul era cea de-a patra trăsătură definitorie a bisericii. Prin înălțimea și elansarea 
lui, atrăgea inevitabil atenția și admirația din depărtări. Acesta era executat într-o structură 
ușoară, compusă din gât, foișor și fleșă. Gâtul turnului era ridicat pe patru stâlpi verticali, 
contravântuiți și ancorați prin diagonale în tălpi, așezate peste tinda femeilor. Tălpile 
turnului erau masive și prinse în structura bisericii odată cu ridicarea butei. Altfel, restul 
turnului, era de regulă ridicat mai târziu, după așezarea lemnelor din butea bisericii. Foișorul 
avea trei arcuri pe fiecare față, indicând că a fost plănuit pentru trei clopote. Definitorii 
pentru imaginea exterioară a foișorului, erau arcadele și fundătura de scânduri verticale, 
terminată în traforări decorative. Fleșa era deosebit de înaltă și ascuțită, după un model ușor 
de recunoscut în Desești și Cuhea. Ea se termina cu o cruce de fier înaltă, care marca 
terminarea lucrărilor de construcție. Fleșa a fost învelită cu fâșii de tablă în primele decenii 
ale secolului 19, probabil în aceeași perioadă și de aceeași meșteri cu cei din Desești. 
Neavând accesibile dimensiunile exacte, este greu de stabilit cu precizie cum a fost 
dimensionat turnul. Totuși, suplețea gâtului turnului trădează o înălțime apropiată de patru 
ori multiplul bazei lui, proporții folosite și la biserica din Cuhea. 
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Altarul 
 

Din câte se poate întrezări în imaginile lui Atanasie Popa, altarul era în întregime 
acoperit cu picturi murale. Atanasie Popa surprinde într-o imagine distinctă, luată din altar, 
scena încoronării Maicii Domnului înconjurată de Sfânta Treime și îngeri, o scenă de 
inspirație occidentală, adusă prin filtru bizantin galițian în mediul maramureșean. 
Personajele din această scenă trădează din plin maniera zugravului de a trata figurile umane 
și anatomia corpurilor lor. Chipurile sunt adesea frontale, fixând privitorul cu ochii din toate 
părțile, fețele sunt asemănătoare, gura inexpresivă. Grupul de personaje este sudat prin 
gesticulații rigide și compoziție centrată. Stilul este dominat de un grafism puternic, dar nu 
dominant. Cromatica putem presupune că se îndrepta preponderent spre culori calde, 
obținute din pigmenți naturali de pământ, după cum se poate constata în lucrarea lui 
anterioară din Ieud Deal.  

În însemnările lui Ioan Bârlea, este menționat un sfânt mucenic Alexie, protectorul 
ales al zugravului Alexa, pictat pe peretele de răsărit, în dosul mesei altarului. Din altar, din 
dreptul proscomidiei, aflată mereu pe latura de nord, provine icoana mobilă a lui Iisus Vița-
de-Vie, datată în anul 1760 și ușor de atribuit aceluiași zugrav.  
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fig 19. Berbești, scena Încoronarea 
Maicii Domnului din altar. Poate 
fi atribuită zugravului Alexa din 
Berbești. Foto Atanasie Popa, 
1932, Muzeul Național de Istorie 
a Transilvaniei, Arhiva CMIT.
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fig 20. Berbești, fruntarul bisericii. În treimea de sus se vede pictura murală, îndeosebi registrul 
apostolilor cu icoana Deisis în centru. Chiar sub registrul apostolilor se întrezărește pisania de la 
1769 culeasă de Ioan Bârlea. Partea din mijloc este dezbrăcată de icoanele mobile, dar se văd 
picturile decorative de fond, poalele de icoană sub locul gol al icoanelor împărătești, grinda 
prăznicar, cele trei intrări spre altar cu inscripțiile de peste ele. În golul intrării din centru se vede 
masa de piatră a altarului, pictată și inscripționată, iar dincolo de ea este fereastra din axul bisericii. 
În golul de ușă din stânga, intrarea crâsnicului, se vede un dulap de proscomidie, în linii baroce. În 
golul din dreapta, a diacului, apare un berbeștean în haine de lucru, probabil tatăl diacului bătrân, 
care a fost diac o jumătate de secol. În planul de jos sunt grinzile căzute din bolta naosului. Găurile 
din acoperișul de draniță al bisericii lăsau lumina să treacă ca printr-o sită, împrăștiind pete albe de 
lumină în fotografie. Foto Atanasie Popa, 1932, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Arhiva 
CMIT.
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fig 21. Berbești, secțiune transversală la scară, prin biserica bărbaților (naos) spre peretele de răsărit, 
acoperit de fruntar. Cele trei registre superioare sunt pictate direct pe perete. Cele două registre de 
jos au fost compuse din icoane mobile, care s-au păstrat parțial în colecții muzeale. Din registrul 
împărătesc al icoanelor mari lipsesc icoanele 1, 2 și 6. Întreruperea acoperișului permite un rând 
suplimentar de ferestre, sus, cu rostul de a lumina registrele de mijloc ale iconostasului. Schiță de 
reconstituire 2020, Alexandru Baboș.



Fruntarul 
 

Datorită remarcabilei fotografii din interior făcută de Chylinski, dar și a celei făcută 
de Atanasie Popa, fruntarul zugravului Alexa, executat între anii 1759-1769, poate fi 
reconstituit și studiat aproape în întregime. Fruntarul din Berbești prezintă trăsături specifice 
pentru iconostasele vechi din Maramureș. El este împărțit între pictură murală, desfășurată 
pe trei registre superioare, și pictură pe icoane mobile, în două registre inferioare. Pictura 
murală acoperă peretele de răsărit al bolții naosului, delimitată de conturul bolții și grinda 
prăznicar. Pe boltă, a fost pictat un chenar lat, ornat cu motive vegetale. Chenarul apare 
atunci când programul picturii murale nu este extins în tot naosul, ci se rezumă, în prima 
fază, numai la peretele de răsărit. De remarcat că toate textele integrate în pictură, 
explicative, citate și identificatoare, sunt redate numai în limba română, aspect în care 
zugravul Alexa a fost un deschizător de drumuri în Maramureș.45 Toate părțile fruntarului, 
atât pictura murală cât și cea de pe icoane, au fost semnate sau pot fi atribuite zugravului 
Alexa.  

Compoziția picturii murale din fruntar pune accentul pe cele două registre din mijloc. 
În acest scop, zugravul Alexa a apelat la iluzia unei arhitecturi clasice cu coloane și 
antablamente, arcade și medalioane, redate manierist. Coloanele separă grupurile de apostoli 
și de profeți, în timp ce antablamentele sunt folosite pentru explicarea scenelor și 
identificarea personajelor. Arhitectura aparentă are un rol de ordonare, ritmare, simetrizare 
și de ierarhizare, îndeosebi prin sublinierea axului central. Numeroasele figuri umane 
prezente în fruntar sunt asemănătoare, diferențierea dintre ele făcându-se prin gesturi, 
veșminte, bogăție capilară, obiecte ținute în mâini cu sens de atribut și prin coloristică. 
Stilul lucrării este formal, rigid, explicit, auster, subliniat grafic, așa cum se potrivește artei 
post bizantine, a cărui reprezentant era zugravul Alexa. Elementele scenografice sunt 
rezervate mai mult pentru registrul răstignirii, unde formează un liant între cele trei scene. 
Compoziția lor este lipsită de bariere arhitecturale, însă, scenele sunt reprezentate simetric, 
ierarhic și centrat.  

Registrul răstignirii sau Patimile. Răstignirea domină întregul fruntar, fiind plasată 
cel mai sus, chiar sub arcul bolții. Trei scene ocupă întregul registru, de la dreapta la stânga: 
1 Drumul crucii, 2 Răstignirea și 3 Învierea (ieșirea din mormânt). Răstignirea este 
desfășurată în centru, în jurul lui Hristos răstignit pe cruce, așezat chiar pe axul vertical al 
fruntarului. În stânga, apare molenia celor trei Marii, Maica Domnului, Maria Magdalena 
și Maria lui Cleopa, iar în dreapta, molenia cu Sfântul Ioan și soldatul Longinus sau Logvin. 
În plan secund, sunt figurați tâlharul cel smerit, Gesta, și tâlharul cel nesmerit, Dijma, al 
căror dialog cu Hristos este notat pe perete. În fundal, sunt plasate scenografic clădiri din 
cetatea Ierusalimului, soarele, luna, stelele și norii. Răstignirea este încadrată de celelalte 
două scene, dispuse simetric atât în ceea ce privește compoziția cât și tematica. La dreapta, 
Hristos poartă crucea plin de suferință, urmat de trei soldați înarmați, disprețuitori și semeți, 

45  Baboș, Alexandru (2019), „Mărturii istorice adunate în biserica de lemn din Oncești cu rezonanțe 
în arhitectura, arta și limba Țării Maramureșului”, în Acta Musei Maramorosiensis, Sighet.
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iar la stânga, Hristos iese din mormânt în plină glorie, în timp ce cei trei soldați se tăvălesc 
pe jos, orbiți, speriați și umili. Rolurile se inversează dintr-o extremă în alta. La poalele 
crucii, în axul fruntarului, apare un motiv emblematic cu totul neobișnuit, dar potrivit în 
context: pelicanul care se sacrifică pentru puii săi. Alături, stă un cartuș explicativ: Aciastă 
pasăria rănită ... H[risto]s pre ... cu trupul său cel sfânt. Pe o fâșie albă, pe sub scenele 
patimilor, apare un text explicativ pe două rânduri cu trimitere la scena răstignirii: [... 
cuvint]ele a lui XC ce au greit de pre cruce: 1 au zis: perintele mieu iarte lor ca nu știu ei 
ce fac. 2 zis-au către talharul: astezi vei fi cu mine în raiu. 3 către Maica sa: iate [pre] 
Fiul Teu. 4 | [... Părintele] Mieu pentru ce mi lăsaș? 5 se temi de sufletele oamenilor. 6 zis-
au: asemănaiu răbdare me cu dureri. 7 în m[âinile T]ale dau sufletul Mieu.  

În registrul superior din fruntarul de la Berbești, se pot semnala câteva inovații aduse 
în raport cu celelalte fruntare rămase de la zugravul Alexa, altfel omogene iconografic. În 
primul rând, temele secundare din registrul răstignirii diferă marcant. În Călinești Căeni 
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fig 22-23. Berbești, icoană de la proscomidie cu față dublă. Față: Iisus Viță-de-Vie, datată 1760 și 
dos: icoana Iisus Hristos în micul Deisis, cu Maica Domnului și Ioan Botezătorul în medalioane. 
Amândouă fețele pot fi atribuite zugravului Alexa. Dosul poate fi o icoană mai veche, refolosită și 
repictată. Rama cu decor în basorelief are corespondenți în secol 17. Foto Alexandru Baboș, 2019. 
Muzeul Maramureșului, i648.



(1752),46 Sârbi Susani (1760), Budești Susani (1760) și Ieud Deal (circa 1765), sunt redate 
invariabil momentele coborârii de pe cruce și ale punerii în mormânt, care pun accent pe 
evenimentele din Vinerea și Sâmbăta Mare, așadar, pe partea tragică a sacrificiului. În 
Berbești, în schimb, a fost accentuată toată paleta de emoții, pornind de la starea de suferință 
în patimile din Vinerea Mare la exaltarea din triumful Învierii din Ziua de Paști. În al doilea 
rând, craniul lui Adam de la poalele crucii (golgota) a fost înlocuit cu emblema sacrificiului 
pelicanului (sub formă de lebădă), motiv inspirat de un tropar din Prohodul Domnului, care 
este cântat în Vinerea Mare: Ca un pelican Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte; și ai dat viață 
l-ai Tăi fii, care au murit, răspândind asupra lor izvoare vii. Motivul pelicanului subliniază, 
desigur, jertfa lui Hristos pentru umanitate. 

Registrul prorocilor sau Bucură-te. Proorocii sunt orientați spre centru, câte doi într-
un medalion în formă de cerc, fiecare ținând într-o mână o filacteră cu text și uneori un 
obiect simbolic. Textele sunt proorociri sub formă de laude aduse Maicii Domnului. Pornind 
din stânga: [1 Proroc Isaie: Bucură-te dumnezeesc cărbune! 2 Proroc Zaharie: Bucură-te 
sfeașnicul de aur!] 3 Proroc Iezechil: Bucură-te ușia ceriului! 4 [Proroc Iacob: Bucură-te 
scară ceriului!] 5 împărat David cu o liră în mână: [Bucură-te ladă poleită cu Duhul Sfânt!] 

46  Fruntarul din Călinești Căeni are propria sa datare, pe coloanele dintre apostoli: 1752 misiția maia 
dnia 10. Așadar, fruntarul, naosul și probabil altarul din bisericuța din Căeni sunt pictate doi ani mai devreme 
decât tinda.
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fig 24. Berbești, a 5-a icoană mare, a 
hramului Nașterea Maicii Domnului, 
din patrimoniul parohiei, atribuită 
zugravului Alexa. Chipurile sunt 
alterate de o repictare, restaurată și 
expusă în Muzeul Mănăstirii Bârsana. 
Foto Alexandru Baboș, 2019.



6 Proroc Moisei: Bucură-te rug nearsu! În centru apare pictată Maica Domnului în orantă, 
de tip Pokrov, cu coroană pe cap și ținând în mâini un omofor arhieresc alb. În dreapta: 7 
Proroc Aaron cu toiagul înflorit în mână: Bucură-te toiagul cel odrăslit! 8 împărat 
So[lomon: Bucură-]te [Sfânta Sfintelor!], 9 [Proroc Ghedeon: Bucură-te roa pre lână!] 
ține în mână un caier de lână acoperită cu rouă, 10 Proroc Danieeal: Bucură-te Munte 
umbrit! 11 Proroc Ieremie: Bucură-te izvorul cel ce ai izvorit vieții! 12 [Proroc Avacum: 
Piatră netăiată cu mâna, din măgură!]47 

Dacă în toate celelalte fruntare anterioare, inclusiv în cel de la Oncești (circa 1748), 
în centrul registrului profeților era reprezentată Maica Domnului a Semnului, adică cea 
care-l primește pe Hristos în istoria omenirii în momentul Bunei Vestiri, la Berbești, apare, 
în schimb, Maica Domnului Pocrov, încoronată și plutind pe nori, adică în gloria ei cerească, 
după plecarea ei din cele lumești. În reprezentarea de tip Pocrov se păstrează rolul Maicii 
Domnului de intercesoare, dar accentul se mută pe protecția oferită prin Acoperământul pe 
care îl ține în mâini. Alegerea poate fi lesne înțeleasă, deoarece ocrotitoarea spirituală a 
bisericii de lemn din Berbești era chiar Sfânta Maria, iar hramul era dedicat Nașterii Maicii 
Domnului. Modificarea adusă icoanei din centrul registrului prorocilor dezvăluie o 
amplificare a cultului mariologic în Berbești, prin invocarea protecției împărătesei cerului. 

Registrul apostolilor sau Deisis Mare. Apostolii sunt dispuși în perechi, sub câte un 
arc semicilindric susținut de colonete, și sunt îndreptați spre centrul compoziției: 1 [Sfântul 
Apostol Toma, în afara cadrului imaginii] și 2 Sfântul Apostol Andrei, 3 Sfântul Apostol 
Vartolomei și 4 Sfântul Apostol Evanghelist Matei, 5 Sfântul Apostol Evanghelist Ioan și 6 
Sfântul Apostol Petru cu cheile de la porțile Raiului în mână. În ax este așezată scena Deisis 
mică: Maica Domnului și Ioan Botezătorul în rugăciune îndreptați spre Hristos, care este 
redat ca Marele Preot. Reprezentarea este susținută de numele de O Pantocrator, așezat 
deasupra, adică Atotțiitorul. Hristos stă așezat în scaunul de judecată, ținând în mâna stângă 
o carte deschisă cu textul: Veniți blagosloviții părintelui mieu de moșteniți întru împărățiia 
me care-i gătată voao! De aceeași parte stă Sfântul Ioan Botezătorul cu o filacteră în mână: 
Pocăiți-vă că s-au propiiat împărăție ceriurilor că iată și săcure stă la rădăcina lemnului! 
Peste umerii lui Hristos apar îngerii Mihail și Gavril, ținând în mâini inițialele lui Iisus 
Hristos. Apoi, dinspre dreapta, sunt înșirați în picioare: 7 Sfântul Apostol Pavel cu sabia în 
mână și 8 Sfântul Apostol Evanghelist Marcu, 9 Sfântul Apostol Evanghelist Luca și 10 
Sfântul Apostol Simon, 11 Sfântul Apostol Iacov și 12 Sfântul Apostol Filip.  

Registrul prăznicar, a praznicelor împărătești. În imaginea din anii 1890, se văd 
două rânduri de icoane mici, majoritatea lor pe hârtie, în spatele unor sticle, toate din a doua 
jumătate a secolului 19. Ele sunt prinse în grinda prăznicar în unghiuri diferite și acoperite 
de ștergare lungi, numite bănduri. Din cele douăsprezece icoane prăznicare din fruntarul 
originar se mai păstrează doar una singură, Pogorârea Duhului Sfânt, aflată în colecțiile 
47  Completare în paranteze drepte prin comparație cu textele aproape identice în limba română de pe 
fruntarele din Sârbi Susani (1760) și Budești Susani (1760). În Oncești (circa 1748), Călinești Căeni (1752) 
și Ieud Deal (circa 1765), textele de pe filactere sunt în limba slavonă. Textele în limba română sunt păstrate 
în întregime pe icoana Maica Domnului cu Pruncul, încadrată de proroci, din Sârbi Susani, datată în anul 
1759, 25 decembrie, adică consecutiv cu icoanele împărătești din Berbești.
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Muzeului Maramureșului.48 În aceeași colecție, se păstrează și o icoană a Mahramei,49 
provenită din centrul unui registru prăznicar, pictată de zugravul Alexa, cu titlul în limba 
română: [Fața Domnului Iisus ne]făcută cu mâna. Mahrama cu chipul lui Hristos este ținută 
de doi îngeri, Arhanghelii Rafail și Uriel. Chiar dacă are o proveniență necunoscută, icoana 
ar fi putut să fie adusă din Berbești, sau cel puțin să reproducă fidel iconografia celei care 
a stat odată pe fruntarul din Berbești.  

Registrul împărătesc, al icoanelor mari. Dimensiunile peretelui și ale ușilor spre 
altar permiteau încadrarea a șase icoane mari. Din însemnări și imagini, putem presupune 
următoarea ordine a lor: 1 Sfântul Arhanghel Mihail, 2 Sfântul Nicolae, 3 Maica Domnului 
cu Pruncul, 4 Iisus Învățător, 5 Nașterea Maicii Domnului, 6, Sfântul Nicolae. Icoanele       
2-3-4-5 au avut un mic timpan triunghiular peste ele și colonete laterale în relief, sub forma 
unui fronton de templu. Aceste patru icoane deosebite marcau intrările spre altar. Icoana 3, 

48  Dimensiuni 34 x 47 cm, nr inv: i464. Mulțumiri colegilor de la Muzeul Maramureșului pentru 
sprijinul documentării icoanelor din colecție.
49  Număr de inventar i8412.
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fig 25. Berbești, vedere exterioară a 
fațadei dinspre miazăzi. Relieful 
scenografic este fantezist, însă imaginea 
construcției corespundea realității. Desen: 
Cserna Károly, Az Osztrák-Magyar 
Monarchia irásban és képben, I rész, 
Felsö-Magyarország, 111, Budapest 
1898.



4 și 5 se păstrează în colecțiile muzeului Mănăstirii Bârsana.50 Icoana 4, a lui Iisus învățător, 
are o carte deschisă cu îndemnarea scrisă în limba română: Veniți blagosloviții Părintelui 
Mieu de moșteniți împărăția Me care-i gătată voao din începutul lumei. Între icoanele mari, 
peste intrările spre altar, erau scrise trei însemnări: peste ușa diaconească: Această poartă 
a Domnului: dripții intre într’inși.51 Peste ușile împărătești: Ușa asta încuietă va fi, și nu 
s’a deschide, și nimene nu va trece prin’trânsa.52 Peste ușa crâsnicului: Pă uși, porți 
Edemului, intre, și pă uși lui eși.53 În tocurile ușilor, apar pictați sfinți ai bisericii. Sfântul 
Ioan Gură-de-Aur și Sfântul Vasile cel Mare erau plasați, conform tradiției, lângă ușile 
împărătești. Sub icoanele mari apăreau pictate pe pereți forme geometrice repetitive, 
caracteristice covoarelor maramureșene, cu funcția de poale de icoane. De la ușile spre altar 
s-au păstrat cele două canaturi ale ușilor împărătești, în colecțiile Muzeului Maramureșului. 

Peste solee, în fața icoanei Deisis, atârnat cu o funie de un scripete, apare un heruvim 
cu șase aripi pictat pe ambele fețe ale unui lemn traforat, care la capete are două pipe în 
formă de cruce pentru așezat lumânări. O piesă aproape identică se păstrează încă în biserica 
din Călinești Căeni și la biserica din satul vecin, Ferești.  
 
 

Semnificația bisericii 
 

Fiecare biserică veche din Maramureș aduce informații esențiale despre istoria 
arhitecturii sacrale din întreaga regiune. Deoarece numai aproximativ o treime din bisericile 
vechi se mai păstrează în întreg Maramureșul Istoric, cunoștințele despre biserici sunt 
limitate.54 Din acest motiv, recuperarea unor date despre biserici pierdute poate contribui 
semnificativ la întregirea imaginii de ansamblu.  

Pentru primii cercetători ai bisericilor de lemn din Maramureș, biserica de lemn din 
Berbești era un vârf semnificativ, un reper la care s-au întors, din nou și din nou, până la 
dispariția ei regretabilă în 1932. Din materialele rămase din diferite campanii de 
documentare îi putem zugrăvi chipul în toate trăsăturile esențiale, chiar după aproape 90 
de ani de la dispariția ei. Aceste trăsături o disting drept una reprezentativă pentru 
Maramureș. Întregul era armonios în proporții, monumentalitatea și austeritatea erau 
compensate prin ornamente rafinate, iar execuția tehnică era robustă și atentă la detaliile 
practice. Biserica din Berbești (1758) făcea legătura dintre bisericile din Budești Susani 

50  Mulțumiri maicii muzeograf de la Muzeul Mănăstirii Bârsana pentru sprijinul acordat documentării 
icoanelor din colecție.
51  Bârlea 1909, 19, însemnarea 75.
52  Bârlea 1909, 21, însemnarea 76. Mineiu pe luna Noiembrie 1778, Râmnic, p 130, cuprinde exact 
același text.
53  Bârlea 1909, 19, însemnarea 77.
54  Fostul district Cosău are cele mai multe biserici vechi păstrate din Maramureșul Istoric. În această 
zonă lipsesc opt din cele 24 de biserici vechi. Au dispărut bisericile parohiale de lemn din Bârsana, Văleni, 
Nănești, Vad, Berbești, Crăcești, Hoteni, precum și biserica de zid din Giulești. La Hoteni, biserica veche 
actuală a fost adusă în 1895 din Slatina.
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(circa 1748) și Cuhea (înainte de 1754), de o parte, și biserica din Strâmtura (1771), Desești 
(circa 1776), Slatina (1790) și chiar Ferești (1798), de cealaltă parte. Biserica din Desești 
poate fi mai bine înțeleasă prin prisma antecesoarei sale din Berbești. Dimensiunile și 
zveltețea turnului din Berbești, amintesc de turnul din Cuhea, unul dintre cele mai înalte 
din regiune. Nu este exclus ca meșterii dulgheri care au lucrat în Berbești, să fi venit de pe 
șantierele din Budești Susani și Cuhea, pentru ca, apoi, să continue la Desești. Se remarcă, 
apoi, sculptura unică din stâlpii pridvorului și din portal, al căror rol în a inspira și influența 
porțile mari maramureșene din zonă deschide o pistă nouă de cercetare într-un domeniu de 
excelență în Maramureș. De asemenea, trebuie remarcată schimbarea tipului de cheotoare 
la altar, o decizie nemaiîntâlnită la bisericile de lemn din zonă ridicate dintr-o singură 
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fig 26. Berbești, unul din cele trei clopote ale bisericii de lemn s-a păstrat în actuala biserică de 
zid. Decorul este caracteristic clopotelor din secolul 18. Pe banda de sub ornament este săpată 
pisania de dedicație a donatorului, probabil zgâriată de însuși zugravul Alexa: Acest sf[â]nt clopot 
au cumpărat zugrau Alexa și soața sa, Elena. Deși nu a fost însemnat cu anul în care a fost turnat, 
clopotul poate fi datat din anul 1757, odată cu celelate două clopote originale, rechiziționate de 
armata austro-ungară în Primul Război Mondial. Foto 2020.



lucrare. Această situație demonstrează că meșterii dulgheri stăpâneau mai multe tipuri de 
cheotori, pe care le adaptau după nevoile de la fața locului.  

În ceea ce privește istoria bisericii, se remarcă numeroșii ei ctitori, practic întreaga 
comunitate a fost implicată în ridicarea și înzestrarea ei, în etape succesive. Printre ctitorii 
localnici apar, individualizați, o parte din elita nobililor, preotul, în mod particular zugravul, 
care era stabilit în această comunitate. O altă serie de ctitori provenea din satele din jur, 
Giulești, Călinești și Bârsana, arătând relațiile de neam în afara comunității, dar și 
atașamente din afara ei. Din etapele devenirii ei, au fost surprinse etapa de construcție și 
înzestrare cu primele icoane, între 1757-1760, momentul pictării pereților altarului și 
fruntarului, 1769, și etapa de pictare a tindei femeilor și de schimbare a unor icoane mari, 
în jurul anului 1812.  

O atenție aparte trebuie acordată ordinii în care au fost aduse în biserică câteva piese 
din registrul împărătesc, după terminarea construcției. Ușile împărătești au fost terminate 
în 19 august 1759, icoana împărătească Iisus Învățător a fost încheiată cândva în septembrie, 
în timp ce icoana împărătească a Maicii Domnului cu Pruncul a fost dedicată bisericii în 
29 noiembrie. Icoana Iisus-Viță-de Vie, de la proscomidie, a fost terminată în 6 ianuarie, în 
anul următor. În Berbești, ni se oferă o ocazie unică de a urmări nu doar ordinea ci și timpul 
necesar de a le executa. Trebuie înțeles că vorbim aici de procesul prin care trebuia să treacă 
o icoană, zugravul fiind implicat, în paralel, în execuția unor altor comenzi.55 La cele două 
icoane împărătești, zugravul Alexa a lucrat mai bine de trei luni de zile, adică șapte 
săptămâni pentru fiecare. Pare o perioadă lungă de timp, dar trebuie amintită etapa 
suplimentară, necesară la partea sculptată a icoanelor împărătești. Pentru icoana de la 
proscomidie, aproape lipsită de sculptură, a luat ceva mai puțin timp, aproximativ cinci 
săptămâni. Aceste date aduc indicii legate de implicarea zugravului nu numai în partea 
pictată a icoanelor mobile, ci și în ramele lor sculptate. Este adesea subînțeles că zugravul 
de icoane își alegea și pregătea singur suportul de lemn, dar arta lor de sculptori nu a fost 
studiată până acum. 

Date despre pictura murală din interiorul bisericii au fost până acum cunoscute doar 
din însemnările culese de Ioan Bârlea. Din pisanii, se știa că autorul picturilor murale era 
bine cunoscutul zugrav Alexander Ponehalsky, alias Alexa, locuitor în Berbești, cel mai 
cunoscut zugrav al Maramureșului. Picturile murale din Berbești se remarcă atât prin 
menționarea explicită și unică a unui contract încheiat cu zugravul cât și prin rolul dublu 
asumat de zugrav, acela de meseriaș și de ctitor. Rolul de ctitor al zugravului a fost subliniat 
printr-un pomelnic personal la proscomidie și prin invocarea protecției Sfântului Alexie, 
pictat anume în dosul mesei altarului.  

Din cauza unor atribuiri greșite și a unor datări nepotrivite în activitatea zugravului 
Alexa, nu s-a înțeles până acum că picturile murale executate în 1769 în Berbești au fost 
chiar ultimele lui lucrări monumentale. În aceeași vară, în care zugravul își semna lucrarea 
din Berbești, episcopul Ivan Bradács din Muncaci a pornit o reformă în mediul cultural al 
credincioșilor de rit bizantin din nordul Ungariei. Episcopul a semnat în 26 iulie o circulară, 

55  Perechea de icoane împărărești din Sârbi Susani au fost datate în decembrie 1759.
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prin care le cerea zugravilor să-și probeze cunoștințele înaintea lui și să-și reînnoiască 
permisiunea de a fi activi în cadrul diecezei, altfel rămâneau fără drept la comenzi. Intențiile 
episcopului erau de a îmbunătăți calitatea artei sacrale bizantine din dieceza Muncaciului, 
prin favorizarea artei academice în defavoarea tradiției artistice postbizantine. El constata 
că în lăcașuri erau adunate lucrări de slabă calitate, care deformau gustul artistic și se 
îndepărtau de la dogmele bisericii. Episcopul cerea, de aceea, parohiilor să ardă icoanele 
vechi nepotrivite.56 Nu se cunosc efectele imediate ale circularei dar, în perspectivă foarte 
lungă și generală, arta sacrală a luat-o pe direcția nouă, dorită de centru. În ceea ce îl privește 
pe zugravul Alexa, se pare că el n-a mai făcut drumul la Muncaci sau nu s-a implicat în 
schimbarea de direcție impusă de la centru, rămânând în continuare fidel propriilor sale 
viziuni artistice, stilului postbizantin, și prin aceasta limitându-se în deceniul următor doar 
la execuția unor icoane mobile. Foarte probabil că popularitatea lui în comunitățile 
românești îi asigura, oricum, în continuare, comenzi și o pâine la bătrânețe. Lucrările din 
interiorul bisericilor din Săliștea de Sus, în Buleni din 1775 și în Nistorești, și cele de pe 
fruntarul din Desești din 1780, nu i se pot atribui lui, ci zugravului Radu Munteanu din 
Ungureni. Dar asemănarea incontestabilă a acestora cu lucrările zugravului Alexa dezvăluie 
o latură mai puțin cunoscută a lui Alexa, cea de mentor, pe care a exercitat-o asupra lui 
Radu Munteanu și sugerează chiar un transfer de modele și izvoade spre ucenicul său. Radu 
Munteanu s-a străduit să-l imite îndeaproape pe maestrul său, dar formația s-a artistică, 
diferită, îl trădează. El preia aproape identic, pe fruntarul din Desești, textele religioase 
folosite de zugravul Alexa în limba română în Berbești. Lucrările de ucenicie ale lui Radu 
Munteanu din anii 1775-1780, în preajma maestrului său, vorbesc despre îndelunga 
autoritate a zugravului Alexa în Maramureș. Până azi, nu s-a știut cum arătau ultimele picturi 
murale ale zugravului Alexa și care era valoarea lor istorică și artistică. Se pare că în 
Berbești, zugravul ne-a lăsat lucrarea sa de maximă maturitate și un testament al artei 
postbizantine maramureșene.  

Recuperarea și reconstituirea unor trăsături pe baza unor documente din trecut 
contribuie la progresul cercetării științifice, dar nu poate compensa golul lăsat în spatele 
bisericii de piatră din Berbești. Prin dispariția bisericii de lemn, s-a pierdut definitiv o piesă 
inestimabilă din ansamblul artei și arhitecturii sacrale maramureșene. Soarta bisericii de 
lemn din Berbești oferă, astfel, o lecție de patrimoniu valabilă și azi: să ne protejăm, studiem 
și apreciem valorile pe care le mai avem în custodie, să le dăruim cât mai intacte și autentice 
generațiilor de mâine, prin decizii de lungă perspectivă, în care să fie implicate atât 
comunitățile cât și specialiștii. 

56  Udvari, István (1994). Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti 
tanulmányok, Vasvári Pál Társaság Füzetei 9, Nyíregyháza 1992, 187-190. Vezi și Puskás, Bernadett 

(2002). „A történelmi Munkácsi Egyházmegye ikonfestészete a 18. században – Újabb adatok a vezető 

mesterek tevékenységével kapcsolatban”, în Athanasiana 14, 153-162.
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fig 27. Berbești. Troița Rednicenilor este o cruce de hotar, aflată la drumul țării, călătorind dinspre 
Sighet, loc de intrare în Valea Marei. Numele troiței sugerează construcția ei de către membri ai 
familiei nobile Rednic. Ea a fost de la început dăruită parohiei, la fel ca și biserica de lemn. Troițele 
de hotar erau în secolul 18 și 19 în inventarul și răspunderea parohiei. Ansamblul sculptat este 
protejat în situ de un adăpost de lemn și un postament de piatră. El surprinde scena răstignirii lui 
Hristos, cu Iisus pe cruce înconjurat de două perechi de figuri umane. În cartea deschisă, strânsă la 
piept de Apostolul Evanghelist Ioan, se văd încă litere chirilice. La poalele crucii se află o icoană 
a Maicii Domnului cu Pruncul. În fundal sunt așezate soarele și luna. Troița este unică în Maramureș 
și poate fi apreciată pentru calitatea ei artistică, monumentalitatea abordării, stilul apropiat de cel 
academic, naturalist, dar și cu elemente de drapaj schematic, de tradiție post bizantină. Aceste 
trăsături, în contextul reformelor culturale inițiate de episcopii de Muncaci, împreună cu datele din 
hărțile vechi, indică o datare relativă spre sfârșitul secolului 18 sau la începutul celui următor. 
Posibil ca lucrarea să fie opera unui meșter cu rădăcini în tradiția post bizantină. Troița este 
remarcabilă în Maramureș și poate fi apreciată prin integritatea și autenticitatea ei. Fragmente din 
troițe asemănătoare, de la Vișeu de Jos și Nănești, sunt păstrate în Muzeul Maramureșului. Foto: 
Alexandru Baboș, 2017.


