
RUMUNIA 2015 – MALOWANE CERKWIE I POLSKIE KLIMATY

Od  lat,  co  roku  wracamy  do  Rumunii...  Czytając  poprzednie  relacje  z  jednej  strony 
dostrzegamy  jak  „białe  plamy”  na  mapie  turystycznej  tego  kraju  odkrywają  przed  nami 
kolejne  atrakcje,  lecz  zgodnie  z  przysłowiem  „im  głębiej  w  las  tym  więcej  drzew” 
uświadamiamy sobie jak dużo jeszcze zostało do poznania, zwiedzenia. I to właśnie daje nam 
radość, wynikającą z potrzeby powrotu do Rumunii, aby dotrzeć do kolejnych miejsc - tych 
tłumnie odwiedzanych,  jak i  tych  „poza utartymi  szlakami”.  W tym roku podobnie jak w 
poprzednim  nie  będzie  wstępu  ideologicznego,  gdyż  wszystko  już  wypowiedziałem  we 
wcześniejszych relacjach... Przypomnę tylko, że jest to jeden z niewielu krajów, którego nie 
da  się  zwiedzić  na  wycieczce  zorganizowanej,  o  czym  pisałem  w  zeszłym  roku  – 
„...Najzwyczajniej w świecie nie da się tu dotrzeć do najciekawszych miejsc „spoza utartych  
szlaków” autokarem, a często również i samochodem. Do niektórych z nich dojedziemy dobrą  
„terenówką”, ale większość jest osiągalna tylko po wielogodzinnych wędrówkach pieszych...” 
Ot i cała, turystyczna prawda o Rumunii.

Tegoroczny wyjazd miał być najdłuższy z dotychczasowych, składać się jak zawsze z 
części krajoznawczej i wypoczynkowej oraz „zamknąć” niedokończone trzy lata temu tematy 
krajoznawcze z Marmaroszu, Bukowiny i Besarabii. Ponadto poświęciliśmy trochę czasu na 
szukanie lokalnych „poloniców” - tych znanych i tych zapomnianych. Niespecjalnie, choć z 
dużym zdziwieniem okazało się, że wyjazd praktycznie nie obejmował towarzyszącej nam 
zawsze (w znacznym stopniu) turystyki podziemnej, co wynikało z braku tej grupy obiektów 
na  trasie  zwiedzania.  Nie  ma  jednak  tego  złego,  gdyż  odbijemy  sobie  z  nawiązką  w 
listopadzie (patrz: „Boksytowa Gorączka”).

Wiele  z  założeń  organizacyjnych  udało  się  osiągnąć.  Prawie  40  dni,  zebrało  się 
faktycznie  na najdłuższy z dotychczasowych wyjazdów do Rumunii.  Zobaczyliśmy,  to co 
trzeba było odpuścić w latach ubiegłych, udało się dotrzeć do wielu geoatrakcji (co prawda 
powierzchniowych),  nacieszyć  się  ogniskami  turystycznymi,  które  robiliśmy  prawie 
codziennie (aż do znudzenia), a co najważniejsze przekonać się, że poznanie „polskich wsi” i 
ich mieszkańców jest możliwe dopiero po minimum tygodniowym przebywaniu wśród ludzi i 
koniecznie „in situ”. I tu warto wspomnieć, że większość rodaków z Polski pojawia się na 
Bukowinie  i  po  jednym  noclegi  znika,  udając  się  dalej,  aby  potem  napisać  –  „byłem, 
widziałem, poznałem - jest tak, jest siak” itd. Nawet najstarsze przewodniki po tym regionie 
podają, że należy się tu zatrzymać na dłużej, bo „być” i „widzieć” najczęściej  nie znaczy 
„poznać”. Szkoda tylko, że tacy „chwilowi odwiedzający” wypisują później na forach, FB i 
in. informacje nieprawdziwe, nierzetelne lub nieaktualne, podając się przy tym za fachowców 
od tego, czy tamtego. Zatem, jeszcze raz: trzeba tu pobyć kilka dni, aby zrozumieć i poznać, a 
wtedy dopiero można dyskutować o Polonii, Polakach i „polskich wsiach”.

W relacji  jak zawsze znajdują się mapki,  plany,  opisy dostępności oraz informacje 
praktyczne. Aktywne linki przekierowują na zdjęcia z bardzo dokładną lokalizacją obiektów. 
W tym roku z racji  braku w programie zwiedzania obiektów szczególnie niebezpiecznych 
(jaskinie, sztolnie, kopalnie i inne geodziwactwa) wszystkie lokalizacje są „jawne” niemniej 
jednak  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  zwiedzaniu  obiektów  przyrody 
nieożywionej, a także uwzględnić zasady zwiedzania miejsc prawnie chronionych. Do kilku z 
opisywanych miejsc nie da się dotrzeć samochodem innym niż terenowy, zatem jeśliby ktoś 
jednak chciał zaryzykować uszkodzenie auta robi to na własną odpowiedzialność.
Wskazujemy też - jak zawsze - dogodne i sprawdzone przez nas noclegi na trasie zwiedzania, 
których głównymi atutami są: standard i cena, no a przynajmniej standard.

Zapraszamy zatem na kolejną przygodę w kraju, który od lat wciąż odkrywamy na 
nowo.

http://www.ttpik.pl/blogpodrozniczy/206-listopad-2014-boksytowa-goraczka-w-listopadzie


Pierwszą  noc  jak  zawsze  spędziliśmy  w Carei.  Co  roku  śpimy  w tym  samym  miejscu1, 
oferującym spokój i super warunki oraz widok na pałac węgierskiej  rodziny szlacheckiej  - 
Károlyi.  Pamiętam  jak  podczas  pierwszej  wizyty  w  Rumunii  widzieliśmy  pałac  w 
„opłakanym stanie” - odpadające tynki, powybijane szyby, zaniedbany park - obraz nędzy i 
rozpaczy. Jednak w kolejnych latach, za każdym razem obiekt piękniał i odzyskiwał dawny 
blask bogatej siedziby rodowej. Dziś całkowicie odrestaurowany pełni funkcje kulturalne i 
wystawiennicze,  a oświetlony i uporządkowany park angielsku z kilkusetletnimi drzewami 
przypomina  o  wielowiekowej  przynależności  Nagykároly  (Carei)  do  Królestwa 
Węgierskiego.

Z miasta wyjeżdżamy drogą nr 19 (E671) do stolicy województwa (okręgu) -  Satu 
Mare. Historia miejscowości położonej nad rzeką Samosz sięga XI w., kiedy to wzniesiono tu 
gród obronny, będący siedzibą wołoskich władców plemiennych. Osada rozwijała się dzięki 
dogodnemu  położeniu  na  szlaku  handlowym  oraz  flisactwu.  W średniowieczu  istniały  tu 
warzelnie  soli,  którą  spławiano  do  Wiednia,  Pragi,  a  nawet  Krakowa.  O  tych  czasach 
przypomina  dawna  nazwa  miejscowości  -  Targ  Solny.  XIII  w.  przerwał  rozwój  miasta 
zniszczonego  przez  Tatarów,  a  następnie  Węgrów,  którzy  po  zdobyciu  grodu  nadali  mu 
nazwę Szatmar, co stanowiło zmadziaryzowaną formę Satu Mare (Wielka Wieś). Ponowny 
okres  prosperity  przypadł  na  okres  panowania  króla  węgierskiego  Karola  Roberta,  który 
założył tu mennicę. W XVI w. miasta broniła kamienna twierdza skutecznie opierająca się 
atakom wrogich  wojsk,  aż  do  1705 r.,  kiedy  to  została  zdobyta  przez  oddziały  kuruców 
Franciszka Rakoczego. Do początków XIX w. Satu Mare rozwijało się jako wolne miasto 
królewskie.  Później  straciło  swoją  rangę  handlową,  choć  pozostało  znaczącym  centrum 
administracyjnym i przemysłowym.

Dzisiaj posiada klimat cesarsko - królewskiej miejscowości, której historyczną rangę 
podkreśla jednolita, secesyjna architektura z przeł. XIX i XX. I to właśnie dla wyjątkowych 
dzieł  reprezentujących  ten  styl  warto  odwiedzić  centrum  Satu  Mare.  Niestety  wiele  z 
kamienic i przyulicznych pałaców jest w stanie „katastrofy budowlanej” lub w permanentnym 
remoncie.  Niemniej  jednak  zachowane  detale,  zdobienia  i  motywy  Art  Nouveau  do  dziś 
zachwycają formą i bogactwem. Jednym z najcenniejszych obiektów secesyjnych w mieście 
jest  „Hotel  Dacia” z  1902  r.  stanowiący  realizację  konkursowego  projektu  wiedeńskich 
architektów. 

Całkowitym przeciwieństwem historycznej zabudowy centrum jest Plac 25 Octombrie 
-  „Szatmarski  Manhattan”.  Tworzy  go  kompleks  budynków  mieszkalnych  i  gmachów 
użyteczności  publicznej  z lat  70-tych XX w. wzniesiony w stylu „wczesnego Ceausescu”. 
Założeniem  architektów  było  podkreślenie  w  ten  sposób  rumuńskości  miasta,  zatarcie 
węgierskich korzeni i zdominowanie monumentalizmem secesyjnej zabudowy. Plac zamykają 
z czterech stron: gmach domu towarowego, 70 - metrowy wieżowiec  ratusza, amfiteatralny 
budynek mieszkalny z długimi rzędami balkonów oraz trybuna, z której „geniusz Karpat” 
przyjmował defilady, pochody i wiece na swoją cześć.

Po zapoznaniu się z secesyjno - socrealistycznymi kontrastami udajemy się drogą nr 
19, a następnie nr 1c do Baia Mare. (UWAGA!!! - skrót podawany na mapach, czyli droga 
19f  jest  trasą  gruntową  o  złej  nawierzchni).  Choć  miasto  posiada  kilka  zabytków 
zlokalizowanych  w  pobliżu  rynku,  szczególną  atrakcją  turystyczną  jest  Skansen  Wsi 
Marmaroskiej.  Położony  na  peryferiach,  na  zboczu  wzgórza  prezentuje  budownictwo 
drewniane  związane  z  regionem.  Prawie  wszystkie  zagrody posiadają  wyposażenie 
nawiązujące  tematycznie  do  codziennych  prac  wiejskich,  a  także  rzemiosła.  Cechą 
wyróżniającą są słynne „tkaniny marmaroskie” zdobiące wnętrza chałup. Haftowane motywy 
geometryczne, roślinne i zwierzęce utrzymane są w  kolorystyce różnych  odcieni czerwieni 
połączonej  z  bielą.  Wśród  innych  elementów  marmaroskich  należy  wymienić 
czterokalenicowe, wysokie dachy domów, kryte strzechą, pod którymi przechowywano siano 
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i  słomę,  a także  plecione płoty,  okalające zagrody.  W górnej części  skansenu znajdziemy 
cerkiew z 1630 r. przeniesioną tu ze wsi Chechiş

Z Baia Mare udajemy się do miejscowości Mara na nocleg w Pensjonacie „La Pintea 
Haiducu”, oferującym świeżego pstrąga z własnych stawów (mapka poniżej)

Trasa z Baia Mare przez Przełęcz Gutâi do Mary (nocleg)

Zanim jednak to nastąpi musimy przejechać przez Przełęcz Gutâi (987 m) oddzielającą Góry 
Igniș od Gór  Gutâi. Podjazd rozpoczyna się tuż za miejscowością Baia Sprie i ciągnie się 
niezliczonymi  serpentynami  po zboczu zalesionego wzgórza.  Jest  to  jeden z  najdłuższych 
takich odcinków w całej Rumunii. Niestety z porośniętej lasem przełęczy widoki są bardzo 
ograniczone.

Kolejnego  dnia  udajemy  się  drogą  nr  18  w  kierunku  Syhotu  Marmaroskiego,  a 
następnie  we wsi  Vadu Izei  skręcamy w prawo (nr  186).  Stąd aż  do celu  droga wiedzie 
malowniczą doliną rzeki Izy - kwintesencją Maramureszu. Zlokalizowane tu wsie zachowały 
oryginalną,  drewnianą  zabudowę  z  charakterystycznymi  misternie  rzeźbionymi  bramami. 
Prawie  w  każdej  miejscowości  znajduje  się  zabytkowa  cerkiew,  z  których  kilka  zostało 
wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Dodatkową ciekawostką 
jest możliwość zobaczenia mieszkańców wsi ubranych w barwne stroje ludowe. Jadąc doliną 
warto  również  zwrócić  uwagę  na  pojawiające  się  co  pewien  czas  wysokie  szczyty  Gór 
Rodniańskich  i  Maramureskich.  Jako,  że  siedem  z  ośmiu  cerkwi  z  listy  UNESCO 
zwiedziliśmy  wcześniej  (patrz:  "Drewniany  Marmarosz  i  Malowana  Bukowina" ) 
postanowiliśmy udać się do ostatniej w  Poienile Izei (mapka poniżej). W celu dotarcia do 
miejscowości skręcamy w prawo we wsi Șieu.

http://www.ttpik.pl/blogpodrozniczy/60-styczen-2013-rumunia-drewniany-marmarosz-i-malowana-bukowina
https://picasaweb.google.com/Poniek3/2#6190200981972103586
https://picasaweb.google.com/Poniek3/2#6190200966320975266
https://picasaweb.google.com/Poniek3/2#6190200946822788098
http://lapinteahaiducu.ro/
http://lapinteahaiducu.ro/
https://picasaweb.google.com/Poniek3/1#6190195163577761490
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Trasa z Mary (nocleg) do Poienile Izei

Drewniana  cerkiew  św.  Paraskewy została  wzniesiona  w  1604  r.  Posiada  bardzo 
charakterystyczną dla świątyń marmaroskich bryłę. Pokryta jest dwukalenicowym, stromym, 
pozornie łamanym dachem wykonanym z gontów, nad którym góruje  wieża. Najcenniejszy 
element wyposażenia stanowi polichromia z 1783 r. przedstawiająca oprócz scen ze Starego i 
Nowego  Testamentu  również  Sąd  Ostateczny,  w  którego  otchłani  diabły  torturują 
grzeszników.  Cerkiew do dziś  nie  posiada  oświetlenia  elektrycznego,  a  jedynym  źródłem 
światła są małe okienka w ścianach. Świątynia została wpisana na Listę UNESCO w 1999 r. 
jako  jedna  z  „Drewnianych  Cerkwi  Marmaroszu”.  Wracając  do  głównej  drogi  warto 
zwrócić  uwagę na  ciekawy sposób  suszenia  siana,  całkiem  odmienny od tego znanego  z 
obszaru Polski. Skręcamy w prawo i po kilku minutach dojeżdżamy do kolejnej miejscowości 
-  Bogdan  Vodă  –  żywego  skansenu  budownictwa  drewnianego  Marmaroszu.  Kwartały 
archaicznej zabudowy, z charakterystycznymi podcieniami, wąskimi uliczkami zlokalizowane 
są  w  pobliżu  najsłynniejszego  w  regionie  warsztatu rzeźbiarskiego  bram marmaroskich. 
Wizytówką artysty Iona Popana jest misternie wykonany w drewnie ganek „przyklejony” do 
murowanego  domu  i  oczywiście  brama  z  bogactwem  detali,  ornamentów  i  motywów 
geometrycznych oraz roślinnych.

Z Bogdan Vodă udajemy się drogą na Săcel (nr 186) a następnie Mosei (nr 17c). Tuż 
przed Mosei (przed serpentynami) skręcamy w prawo w drogę gruntową (patrz mapa poniżej)
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Trasa z Bogdan Voda do Źródeł Izy

UWAGA!!! - TRASA TYLKO DLA SAMOCHODÓW TERENOWYCH
Początkowo jedziemy wzdłuż zabudowań przysiółka wsi, a następnie zalesioną doliną potoku.  
Po około 5,5 km wyjeżdżamy na polanę, skąd dalej jedziemy drogą dnem doliny. Po 1km  
dojeżdżamy do leśniczówki. Tuż przed nią odchodzi droga w lewo (przed kołem młyńskim),  
którą  po  około  300  m  dotrzemy  do  mostu,  za  którym  pozostawiamy  samochód (tablice  
informacyjne, mapka poniżej).
Do tej pory jechaliśmy Doliną Izy, a teraz stoimy przy „Izvor Albastru al Izei” (Niebieskim 
Źródle Izy). Rezerwat geologiczny obejmujący skalne wywierzysko został utworzony w 1977 r.  
Obecnie leży na granicy Parku Narodowego Gór Rodniańskich, o czym informują tablice.  
Obok znajduje się wiata i miejsce na ognisko. Samo źródło jest niewidoczne z mostku. Należy  
podejść około 30 m w górę potoku niewielkim wąwozem.

Dojazd z drogi 17c do Źródeł Izy.
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Na nocleg proponujemy  Pensiunea Valcinet w pobliskiej miejscowości  Borșa. Choć 
dojazd wymaga mocnego silnika, (stromy podjazd, asfalt) jeśli dostaniemy pokój z widokiem 
na  stronę  południową możemy  godzinami  wpatrywać  się  na  najwyższe szczyty  Gór 
Rodniańskich wraz z ich koroną Vf. Pietrosul (2303 m).

Następny dzień  (mapka trasy pod koniec  opisu dnia)  rozpoczynamy od wjazdu na 
wysokość 1416 m n.p.m., czyli na Przełęcz Przysłop położoną w głównym grzbiecie Karpat. 
Oddziela  ona  Góry  Maramureskie  od  Rodniańskich,  a  także  stanowi  granicę  regionów  - 
Maramureszu,  Bukowiny  i  Bystrzycy.  Od  wieków  biegł  tędy  szlak  handlowy  łączący 
Siedmiogród  i  Mołdawię.  Współcześnie  droga  stanowi  jedno  z  najważniejszych 
komunikacyjnych połączeń transkarpackich wykonanych w latach 60-tych XX. Widoków z 
przełęczy  nie  da  się  opisać  słowami,  ale  stworzone  przez  przewodników  określenie 
„kwintesencja karpackości” daje pewien przedsmak wrażeń wizualnych. 

Właściciele „terenówek” mogą udać się stąd do Cascada Cailor (Wodospad Koński) o 
wysokości 90 m! Paradoksalnie najlepszy widok znajdziemy nie u podnóża wodospadu, lecz 
na przeciwległym zboczu doliny, skąd zobaczymy go w całości.

UWAGA!!! - TRASA TYLKO DLA SAMOCHODÓW TERENOWYCH

Z  przełęczy  zjeżdżamy około  400  m  w  kierunku  Kimpulungu  Mołdawskiego,  a  następnie  
skręcamy w prawo w drogę gruntową. Dalej możemy pojechać w lewo zakosami lub prosto  
(lepsza nawierzchnia) stromo pod górę. Po wyjechaniu na polanę napotykamy drogowskazy 
szlaku. Przy nich skręcamy w prawo, a następnie jedziemy drogą trawersującą zbocze, aż do  
miejsca położonego vis a vis wodospadu (mapka poniżej). Należy uważać, aby nie zjechać w  
drogę schodzącą stromo do dna doliny,  gdyż  kończy  się  po około 100 m i  przechodzi  w  
ścieżkę pieszą.

Trasa dojazdu do Wodospadu Końskiego z Przełęczy Przysłop

czerwona kropka - Przełęcz Przysłop, żółta kropka - drogowskazy turystyczne, zielona kropka 
- punkt widokowy, niebieska linia - dojazd z przełęczy (wariant trudniejszy), pomarańczowa 
linia  -  objazd  serpentyn  (wariant  łatwiejszy),  czerwona strzałka  -  droga  schodząc  do dna 
doliny, przechodząca w ścieżkę.

https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190351943487595842
https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190351933206253970
https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190352039012679826
https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190351985308969890
https://picasaweb.google.com/Poniek3/2#6190201176237811266
https://picasaweb.google.com/Poniek3/2#6190201176237811266
https://picasaweb.google.com/Poniek3/2#6190201185185564274
https://picasaweb.google.com/Poniek3/8#6191368327123147186
http://pensiuneavalcinet.wix.com/pensiuneavalcinet


Ostatnim dziś zwiedzanym obiektem jest położony na peryferiach Pojorâta  rezerwat 
geologiczny „Clipa  Triasica  de  la  Pojorâta”.  Ochroną  objęto  górskie  zbocze  z  naturalną 
odkrywką triasowego fliszu.  W  ścianach skalnych zachowane są skamieniałości  fauny,  w 
szczególności amonitów. 

UWAGA!!!  -  obiekt  bardzo  łatwo  minąć,  gdyż  z  drogi  jest  mało  widoczny.  Należy 
zaparkować  samochód  na wysokości  tablicy  informacyjnej  rezerwatu  i  przejść  przez  tory 
kolejowe  do  widocznej  stąd  skałki.  Teren  pomiędzy  torami,  a  skałką  jest  podmokły,  co 
utrudnia przejście.

Trasa przejazdu z Borsy (nocleg) przez Przełęcz Przysłop do Rezerwatu w Pojoracie

WARIANT 1 - Skały Księżniczki

Jeśli  zdecydujemy się  zostać w okolicy Pojoraty jeszcze  jeden dzień proponujemy 
wybrać  się  na  najmniej  znany  i  najrzadziej  odwiedzany  z  rumuńskich  „trans-szlaków”, 
zwłaszcza  jeśli  mamy  już  na  koncie  Transalpinę  i  Trasę  Transfogaraską.  A  jest  nim- 
Transrarăul. Droga (nowy asfalt) wprowadza stromymi zakosami na wysokość ponad 1500 m 
n.p.m., a w jej najwyższym punkcie Poiana Șoimului możemy podziwiać widoki Gór Rarău, 
zaś wśród nich dwie baszty skalne - Pietrele Doamnei (Skały Księżniczki - 1634 m). Nazwa 
ta  nawiązuje  do  księżniczki  Heleny,  żony mołdawskiego  hospodara  Piotra  Raresza,  która 
ponoć ukrywała się tu po usunięciu męża z tronu, kiedy był ścigany przez samozwańczego 
władcę Stefana Szarańczę. Skałki stanowią rezerwat geologiczny, chroniący elementy rzeźby 
terenu oraz rzadkie gatunki roślinności wysokogórskiej.  Najbardziej  malowniczy widok na 
rezerwat możemy oglądać z Transrarăul. 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575216986031058
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575328268980738
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575371870644898
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575362275998530
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575320103776578
https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190352068611900962
https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190352079964330562
https://picasaweb.google.com/Poniek3/3#6190352079964330562


Dojazd z Pojoraty do Polany Șoimului (Skały Księżniczki) 

WARIANT 2 - Wąwóz Diabelski Młyn

Wąwóz  „Moara  Dracului” dostępny  jest  właściwie  wyłącznie  dla  właścicieli 
„samochodów terenowych” z racji słabej jakości gruntowej drogi prowadzącej do jego wylotu 
(mapka  poniżej).  Choć  i  w  tym  przypadku  napotkaliśmy  niezłomne  auta  rumuńskich 
kierowców,  którzy  pomimo  nawierzchni  dotarli  i  w  to  miejsce.  Za  Kimpulungiem 
Mołdawskim skręcamy w prawo i gruntową drogą wiodącą dnem doliny dojeżdżamy po 4,5 
km do wylotu wąwozu (koniec drogi).
Objęty ochroną rezerwatową skalny kanion o 30 - metrowej wysokości pionowych ścianach 
wyżłobiony został w wapiennych skałach. Jego dnem płynie potok, który na odcinku kilkuset 
metrów ma tu swój przełomowy odcinek. Przejście całego wąwozu wymaga pokonywania 
niewielkich  progów skalnych oraz marszu w korycie górskiego strumienia,  co stanowi nie 
lada atrakcję w połączeniu z temperaturą wody.  Powrót oczywiście  tą samą drogą.  Chcąc 
przejść  wąwóz (jego dnem)  należy  założyć  obuwie,  którego nie  obawiamy się  zamoczyć 
(sugerujemy: latem - sandały turystyczne; jesienią/zimą - buty górskie; wiosną - wysoki stan 
wody może w ogóle uniemożliwić przejście).

https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575769779005442
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575847782353026
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575763689230946
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575857905529474
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575948158981138
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575896948620610
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190575741993249794
https://www.youtube.com/watch?v=XaVLZW8gk3w&feature=em-share_video_user


Dojazd z Kimpulungu do Wąwozu Diabelski Młyn

WARIANT 3 - Muzeum Pisanek w Vamie
W okolicy miejscowości Vama od wielu lat kultywuje się tradycje malowania pisanek 

wielkanocnych.  Marmaroskie  metody i  motywy zdobnicze  wyróżniają  tutejsze  pisanki  od 
innych, a nieliczni pozostali twórcy starają się zachować to nietypowe dziedzictwo kulturowe.
W jednym z domów miejscowa artystka utworzyła prywatne muzeum, w którym możemy 
zobaczyć  ogromy  zbiór  pisanek  z  całego  świata  oraz  tych  lokalnych  tworzonych  przez 
przodków  artystki.  Na  miejscu  dokonamy  także  zakupu  „malowanych  jaj”.  W  zbiorach 
szczególną  uwagę  zwracają  pisanki  kamienne,  drewniane,  a  także  egzotyczne  np.  z  jaj 
krokodyla.

Na następny nocleg proponujemy Pensjonat Valeria znajdujący się w pobliżu zaplanowanych 
na kolejny dzień atrakcji - „malowanych monasterów” Voroneț i Humor (dojazd z Pojoraty - 
mapka poniżej)

Trasa z Pojoraty (nocleg) do Pensjonatu Valeria (nocleg)

http://www.pensiunea-valeria.ro/
https://picasaweb.google.com/Poniek3/4#6190574946103070562


Zwiedzanie „Malowanych cerkwi Północnej Mołdawii”, z których 8 wpisano na Listę 
Światowego  Dziedzictwa  Ludzkości  UNESCO  rozpoczęliśmy  kilka  lat  temu  (patrz: 
"Drewniany Marmarosz i Malowana Bukowina") W tym roku postanowiliśmy obejrzeć te, do 
których nie udało się dotrzeć w 2013 roku.

Z  Pensjonatu  Valeria  udajemy  się  pieszo,  około  500  m do  jednego  z  najczęściej 
odwiedzanych  monasterów  -  Mănăstirea    Voroneț  .  Znajdująca  się  tu  cerkiew  św.  Jerzego 
Męczennika jest  najstarszą i w opinii  wielu odwiedzających najpiękniejszą z malowanych 
świątyń Bukowiny. Na Liście UNESCO figuruje od 1993 roku.

Cerkiew została wzniesiona w miejscu wcześniejszej, drewnianej zbudowanej przez 
św. Daniela Eremitę, który przeniósł się tu ze swojej pustelni w Putnej. Obecną świątynię 
ufundował  w 1488 r.  hospodar  Stefan Wielki  jako  wotum dziękczynne za zwycięstwo w 
wojnie z Turkami w 1476 r. Jedna z legend wspomina, iż władca załamany niepowodzeniami 
w kolejnych bojach zwrócił się o pomoc i radę do Daniela Eremity, ten zaś przepowiedział 
mu wygraną i polecił wybudowanie w tym miejscu cerkwi ku czci św. Jerzego, pogromcy 
szatana. Prace budowlane trwały tylko 111 dni, od 26 maja do 14 września, o czym mówi 
inskrypcja  umieszczona  nad  przejściem  z  przedsionka  do  przednawia.  Świątynia  jest 
trójdzielną budowlą w stylu mołdawskim, na którą składają się: absyda ołtarzowa (ołtarz), 
kwadratowa  nawa  zwieńczona  wieżą-latarnią  i  przednawie.  Ponadto  nawa  posiada  dwie 
absydy  boczne,  dzięki  czemu  uzyskano  plan  trójkonchowy  (trójliścia).  W  XVIII  w.  z 
inicjatywy  metropolity  mołdawskiego  Grigore  Rosca  cerkiew  powiększono  o  pridvor 
(przedsionek). 

Niewątpliwie  najcenniejszym elementem wszystkich  „malowanych  monasterów” są 
polichromie -  zewnętrzne  i  wewnętrzne  -  pokrywające  każdy  skrawek świątyń.  Tutejsze 
malowidła zdobiące  wnętrze  wykonano  jeszcze  za  czasów  Stefana  Wielkiego  w  1496  r. 
Wspaniała  dekoracja  malarska  ścian  zewnętrznych  powstała  50  lat  później  staraniem 
wspomnianego już Grigore Rosca.

Przyglądając  się  bryle  cerkwi  można  dostrzec  zarówno  cechy  bizantyjskie jak  i 
gotyckie,  do których należą:  masywne przypory podtrzymujące absydy boczne i  narożniki 
przedsionka,  a  także  kamieniarka  okien  oraz  maswerki  w  przedsionku.  Bizantyjskość 
natomiast podkreślają: dekoracja absyd w postaci wysokich wnęk z rzędami nisz nad nimi 
oraz glazurowane płytki  ceramiczne,  stanowiące najprawdopodobniej  pozostałość mozaiki. 
Ciekawym elementem zewnętrznym jest również kamienna ława obiegająca część budowli.

Jak  już  zostało  wspomniane  o  wpisie  na  Listę  UNESCO  zadecydowały  głównie 
malowidła, którym cerkwie bukowińskie zawdzięczają światową sławę. Wykonano je ściśle 
według  kanonu  bizantyjskiego,  który  wyróżniają  forma  i  koloryt.  Tło  wykonano  w 
specyficznej  formie  błękitu  określanego  przez  historyków  jako  -  „błękit  z  Voronet”. 
Większość  z  malowideł  zewnętrznych  zachowało  się  w  idealnym  stanie,  dzięki  użyciu 
naturalnych farb, których skład do dziś pozostaje tajemnicą.

Najciekawszą  kompozycją  malarską  jest  przedstawienie  Sądu  Ostatecznego,  które 
zajmuje całą zachodnią elewację. Widzimy tu zmarłych wychodzących z grobów na dźwięk 
pasterskich trąbit oraz zwierzęta wypluwające kawałki rozszarpanych ludzi, aby mogli stawić 
się w całości przed  obliczem Boga. Wśród grona  potępionych znajdują się: Żydzi, Turcy i 
Tatarzy -  odwieczni  wrogowie Mołdawii,  a  także „łacinnicy”  z  księżmi  i  biskupami  oraz 
Ormianie  i  Saraceni  (przedstawieni  jako  murzyni).  Wynika  z  tego,  że  w  XVI-wiecznej 
Mołdawii  za  potępionych  uważano  nie  tylko  pogan,  ale  również  przedstawicieli  kościoła 
łacińskiego, co odzwierciedla ówczesne tendencje antypolskie i antywęgierskie. Grzesznicy 
rozrywani  są  przez  diabły,  u  wrót  Raju panuje  wielki  tłok,  zaś  ręka  Boga trzyma  Wagę 
Sprawiedliwości, na której szalach aniołowie i diabły składają zwoje z wypisanymi na nich 
dobrymi i złymi uczynkami.

Malowidło na  ścianie  południowej  przedstawia  genealogię Chrystusa,  czyli  tzw. 
„Drzewo Jessego”, a także  żywoty św. Mikołaja Cudotwórcy i  św. Jana Suczawskiego (Sf. 
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Ioan  cel  Nou),  którego  relikwie  znajdują  się  w  Suczawie.  Ponadto  umieszczono  tutaj 
wizerunek  św. Jerzego zabijającego smoka oraz postacie Daniela - założyciela pierwszego 
monasteru w Voronet i metropolity Grigore Rosca - fundatora polichromii.

Ścianę południową ozdobiono malowidłami przedstawiającymi Wygnanie z Raju, zaś 
absydy „Niebiańską Hierarchią” z Chrystusem, Maryją, aniołami, prorokami i świętymi.

Równie  bogata  jest  dekoracja  malarska  wnętrza.  Do  najciekawszych  przedstawień 
należy zaliczyć malowidło fundacyjne, przedstawiające hospodara Stefana Wielkiego z żoną, 
córką i synem, w momencie wręczania Chrystusowi w ofierze modelu cerkwi. Wśród innych 
polichromii na szczególną uwagę zasługują: cykl Męki Pańskiej (nawa), Chrystus Pantokrator 
(sklepienie  latarni),  sceny z  życia  św.  Jerzego i  pustelników (przednawie)  oraz  kalendarz 
świąt  na  cały  rok,  do  którego  przypisano  (na  każdy  dzień)  postać  świętego  ukazaną  w 
momencie męczeńskiej śmierci. Nawę zamyka drewniany ikonostas, pochodzący z czasów 
budowy cerkwi.  Znajdują się tu również XV i XVI-wieczne trony i  stalle.  W przednawiu 
warto  zwrócić  uwagę  na  płytę  nagrobną  Daniela  Eremity,  a  w przedsionku  na  nagrobek 
metropolity  Grigore  Rosca.  Cerkiew  otaczają  zabudowania  klasztorne i  mur,  zaś  główne 
wejście wiedzie przez kwadratową wieżę bramną. 

Wokół monastyru znajdziemy mnóstwo straganów, oferujących  wyroby regionalne z 
obszaru Bukowiny i Marmaroszu, a wśród nich tradycyjną ceramikę, stroje ludowe i tkaniny 
zdobione motywami ludowymi.

Udając się w dalszą drogę do kolejnego monastyru z Listy UNESCO warto zatrzymać 
się w miejscowości Gura Humorului, aby odwiedzić niewielką cerkiew p.w. śś. Konstantyna i 
Heleny z 1867 r. wzniesioną przez wiernych kościoła ormiańsko-gregoriańskiego. W ciągu 
kolejnych  lat  służyła  wiernym  kościoła  luterańskiego,  greckokatolickiego,  a  następnie 
prawosławnego. W bocznej (prawej) kaplicy znajduje się cudowna ikona Matki Bożej z Gura 
Humorului. Obraz został namalowany na zamówienie pobożnej wdowy Dominiki Cuciureanu 
przez malarza i rzeźbiarza Nicolae Stoice. Legenda mówi, iż twórca malował obraz przez trzy 
lata, gdyż za każdym razem kiedy rozpoczynał pracę z oczu płynęły mu łzy, tak iż nie mógł 
kontynuować  dzieła.  Dopiero  po  namalowaniu  łez  na  twarzy  Matki  Bożej,  sam  przestał 
płakać  i  mógł  ukończyć  pracę.  Ikona  ofiarowana  przez  fundatorkę  do  cerkwi  została 
umieszczona  w  mało  widocznym  miejscu  przy  wejściu.  Kiedy  miejscowy  proboszcz 
zauważył,  iż  obraz  zaczyna  cieszyć  się  kultem  kazał  oprawić  go  w  ramę  i  umieścić  w 
centralnej części kościoła. Tutejszym zwyczajem jest umieszczanie za ramą ikony kartek z 
prośbami do Matki Bożej. Dokumentacja parafialna prowadzona przez proboszcza wskazuje 
ponad 14 tysięcy uzyskanych łask przed cudownym obrazem.

Kilka  kilometrów  dalej  dojeżdżamy  do  kolejnego  „unescowego”  monastyru  - 
Mănăstirea Humorului położonego w miejscowości o tej samej nazwie. Pierwsza wzmianka o 
wsi i klasztorze pochodzi z 1415 r. Od początków swojego istnienia stanowił ważny ośrodek 
religijny i kulturalny, choćby przez fakt funkcjonowania tu zespołu miniaturzystów, których 
dziełem był słynny Ewangeliarz z Humor z 1453 r. Obecną cerkiew klasztorną zbudowano z 
fundacji hospodara Piotra Raresza i kanclerza Teodora Bubuiog po zniszczeniu przez Tatarów 
poprzedniej świątyni. W 1 poł. XVII w. została ona otoczona murami obronnymi z basztami 
przez hospodara Bazylego Wilka, co niestety nie uchroniło jej przed splądrowaniem przez 
wojska Chmielnickiego w 1653 r. Po roku 1786, kiedy to tereny Bukowiny znalazły się pod 
władzą austriacką, klasztor uległ likwidacji (tzw. kasaty józefińskie). Monaster powrócił do 
pełnienia swojej pierwotnej funkcji dopiero po I wojnie światowej.

W obręb murów obronnych wchodzimy przez okazałą wieżę bramną, za którą ukazuje 
się  cerkiew p.w.  Zaśnięcia  Bogurodzicy z  1530 roku.  Podobnie  jak świątynia  w Voronet 
posiada plan trójkonchowy, ale bez wieży, co wynika z faktu, iż mogły ją posiadać wyłącznie 
cerkwie fundowane przez władcę, a nie jak tu przez dostojników kościelnych, czy świeckich. 
Dość  nietypowym rozwiązaniem jest  arkadowy przedsionek stanowiący pierwsze  wpływy 
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docierającego  na  te  ziemie  nowego  stylu  -  renesansu.  O  gotyckim rycie  przypominają 
natomiast okna posiadające charakterystyczną kamieniarkę.

Malowidła  zewnętrzne  pochodzą  z  pocz.  XVI  w  i  należą  do  jednych  z  najlepiej 
zachowanych  w  Bukowinie.  W  odróżnieniu  od  „błękitu  z  Voronet”  tu  w  tle  dominują: 
czerwień,  róż i zieleń.  Wyjątkowym i niespotykanym nigdzie przedstawieniem jest  Matka 
Boża  z  Dzieciątkiem  w  gorejącym  krzewie Mojżesza  (nad  portalem  wejściowym).  W 
przedsionku umieszczono scenę Sądu Ostatecznego, zaś na filarach podtrzymujących arkady 
wizerunki świętych mnichów. Ścianę południową pokrywa  Akafist,  czyli  ilustracja hymnu 
dziękczynnego do Matki Bożej za opiekę nad Konstantynopolem. Znaczące miejsce zajmuje 
tu  scena  oblężenia  miasta  chronionego przez  Maryję  -  element  propagandy antytureckiej. 
Ponadto wśród malowideł odnajdziemy wizerunki świętych: Jerzego walczącego ze smokiem, 
Demetriusza  walczącego  z  cesarzem  Maksymilianem  oraz  Merkuriusza  zwyciężającego 
cesarza Juliana Apostatę. Absydy boczne zajęło przedstawienie „Hierarchii Niebieskiej”, zaś 
na ścianie północnej można dostrzec fragmenty Drzewa Jessego, a także żywotu św. Jerzego. 
Wewnątrz  odnajdziemy  polichromie  obrazujące  Ostatnią  Wieczerzę,  Ucztę  Abrahama  i 
Zaśnięcie Matki Bożej.

Otoczenie  cerkwi  wypełniają  pozostałości  XVII-wiecznych  obwarowań,  a  także 
zabudowań klasztornych. Warto wejść na wieżę obronną znajdującą się na dziedzińcu (bardzo 
strome i  wąskie schody),  aby  z  góry obejrzeć  założenie  klasztorne,  górzystą  okolicę oraz 
nową cerkiew parafialną z lat 1975-83.

Oczywiście  w  pobliżu  parkingów znajdziemy  mnóstwo  kramów i  sklepików z 
rękodziełem ludowym oraz tradycyjnymi wyrobami.
Po zakupach proponujemy udać się  na chwilę  na drugą stronę rzeki Moldovy (w obrębie 
miasta Gura Humorului), aby odpocząć w cieniu skał stanowiących rezerwaty geologiczne 
„Sosnowe i Sokole Skały”. Ochroną objęto tu prawobrzeżne, zalesione zbocze rzeki pokryte 
blokami i rumowiskami skalnymi, w których widoczne są skamieniałości kenozoicznej fauny 
morskiej m.in. szkielety ryb. Miejsce to jest bardzo popularne zwłaszcza w weekendy, kiedy 
mieszczańscy Gury, a także odległej Suczawy przyjeżdżają tu na grilla.

Trasa z Pensjonatu Valeria, przez Monaster Voronet, Rezerwat Sokole Skały, Cerkiew śś. 
Konstantyna i Heleny do Monasteru Humor.
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Kolejne dni upłyną nam wśród „bukowińskiej Polonii”. Choć w każdej z miejscowości 
mamy do dyspozycji  noclegi w „Domach Polskich” my wybraliśmy na tygodniowy pobyt 
Pleszę. I był to świetny wybór!

PLESZA

Plesza wśród „polskich wsi” ma, aż 3 „naj”. Jako jedyna położona jest nie w dolinie, a 
na  szczycie  wzniesienia  Obcina  Cacicului  (730  m),  z  którego  rozciągają  cię  przepiękne 
widoki na Góry Obcina Mare. Jest najtrudniej dostępną miejscowością z racji  braku drogi 
asfaltowej. Podjazd od strony Monasteru Humor wymaga dobrego i mocnego samochodu z 
powodu licznych serpentyn i kamieni sterczących z drogi, zaś od strony Nowego Sołońca 
dojedziemy tu tylko autem terenowym. Jest najbardziej „dziką” i spokojną miejscowością, a 
tutejszy,  dopiero  co  wybudowany  „Dom Polski” oferuje  najlepsze  warunki  noclegowe  z 
polską telewizją i oczywiście super sygnałem Wi-Fi oraz wspaniałymi widokami, co wynika z 
położenia na „szczycie wsi”.

My spędziliśmy w  Pleszy tydzień  i  choć od czasu do czasu zaglądali  tu  rodacy z 
„Polanda” to właściwie cały nasz pobyt  Dom mieliśmy tylko  dla siebie.  Osobny rozdział 
można by oczywiście  poświęcić  przemiłej  gospodyni  i  opiekunce „Domu Polskiego” Pani 
Jadwidze  Aleksandrowicz,  która  zawsze  służyła  pomocą,  a  przygotowanym  przez  siebie 
potrawami „kupiła nasze serca”. Ponadto mogliśmy poznać nieco życie i codzienność Pleszan 
-  i  tych  małych  i  tych  dużych.  Dziękujemy  za  wspaniałą  gościnę!!!  Po  powrocie 
zastanawialiśmy  się  czy  polecać  to  miejsce,  gdyż  paradoksalnie  w  przyszłym  roku 
chcielibyśmy znów mieć je tylko dla siebie. Jakkolwiek, Plesza na długo pozostanie w naszej 
pamięci, a w szczególności ogniska, przy których oglądaliśmy zachodzące nad górami słońce 
oraz  pojawiające  się  po  zmierzchu  światła  Gura  Humorului  i  oddalonej  o  kilkadziesiąt 
kilometrów Suczawy.

Dziś Plesza jako jedyna z „polskich wsi” zamieszkana jest  w 100% przez ludność 
pochodzenia  polskiego  w  liczbie  około  200  mieszkańców.  Miejscowość  założyli  polscy 
osadnicy w 1835 roku. Większość z nich przybyła ze wsi Kaliszanka, Terebleszty i Stara Huta 
(obecnie  Ukraina),  gdzie  osiedlili  się  po  opuszczeniu  rodzinnych  stron  na  pograniczu 
żywiecko-czadeckim. Byli to krewni mieszkańców z pobliskiego Nowego Sołońca. Powstała 
osada miała być pierwotnie jego częścią, lecz ze względu na przynależność ziem do innej 
jednostki administracyjnej ostatecznie zaistniała jako osobna wieś. Każdy gospodarz otrzymał 
20  morgów lasu,  który  musiał  sam wykarczować,  a  na  tak  pozyskanym  gruncie  założyć 
gospodarstwo. Trudne i surowe warunki życia w górach spowodowały, iż w 1895 roku część 
mieszkańców wyemigrowała do Bośni. W roku 1904 w górnej części wsi wzniesiono mały 
kościół katolicki p.w. św. Anny (od 1921 r. jest świątynią filiarną parafii w Nowym Sołońcu). 
Dwa lata później w zorganizowanej przy parafii wiejskiej szkółce dzieci rozpoczęły naukę 
języka polskiego. Próba likwidacji placówki przez rumuńskie władze w 1927 r. doprowadziła 
do strajku szkolnego, a nawet represji policyjnych.  W okresie II wojny światowej kościół 
pozostawał zamknięty, zaś wyposażenie ukryli mieszkańcy. Gdy w 1944 r. przez Bukowinę 
przechodził front sowiecko-niemiecki wieś przechodziła kilkakrotnie z rąk do rąk, a na jej 
obszarze  toczyły  się  zacięte  walki.  Ogłoszenie  pośpiesznej  ewakuacji  Pleszy  przez 
hitlerowców doprowadziło do opuszczenia domów przez mieszkańców, którzy bądź przeszli 
na sowiecką stronę frontu, bądź zostali pognani przez Niemców na zachód. Po wyzwoleniu 
zastali  gospodarstwa  zniszczone  i  splądrowane  przez  sowieckich  żołdaków  i  rumuńskich 
mieszkańców pobliskich wsi. Organizowanie życia w powojennej rzeczywistości było bardzo 
trudne.  Odzyskano  i  sprowadzono  wyposażenie  świątyni,  która  na  nowo  zaczęła  pełnić 
funkcje sakralne. Przez wiele lat po wojnie msze odprawiano w co drugą niedzielę, zaś ksiądz 
dojeżdżał konno z Nowego Sołońca lub Poiany Mikuli.  W 1947 roku część mieszkańców 
zdecydowało się na powrót do Polski. 
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Górskie położenie miejscowości i trudna dostępność do dziś powoduje jej izolację od 
innych „polskich wsi”. Widoczne jest to w obyczajowości, usposobieniu, a przede wszystkim 
w  gwarze.  Gdy  zapytamy  mieszkańca,  czy  mówi  po  polski  z  pewnością  otrzymamy 
odpowiedź, że mówi po „pleszańsku”, co nie utrudni nam w żaden sposób porozumiewania 
się w naszym ojczystym języku.

Zwiedzanie  Pleszy  można  rozpocząć  od  spaceru  do  Jastrzębich  Skał  (z  „Domu 
Polskiego 10 min, mapka poniżej)

„Dom Polski” - czerwona kropka, miejsce na ognisko - zielona kropka, Jastrzębie skały - 
czarna kropka, czerwona strzałka - miejsce, gdzie należy skręcić w lewo, pod górę.

Jastrzębie  Skały słyną  z  wykonanych na  nich  płaskorzeźb autorstwa  miejscowego 
artysty  -  rzeźbiarza i  poety  Bolka  Majerika.  Wśród  przedstawień  znajdziemy  postaci 
Chrystusa,  Matki  Bożej,  lwa,  a  także  liczne  akty kobiece  i  anielskie.  Nieopodal  „Domu 
Polskiego”  stoi  Kościół  św.  Anny  z  1904  roku,  w  którym  zobaczymy  napisy  w  języku 
polskim. Nabożeństwa odprawiane są przez księdza z Nowego Sołońca. Warto wybrać się tu 
na  dzień  26  lipca  kiedy  to  podczas  uroczystości  odpustowych  połączonych  z  procesją 
zobaczyć możemy mieszkańców w strojach Górali Czadeckich. Ponadto codziennie z wieży 
kościelnej  usłyszymy  -  rano:  ”Kiedy  ranne  wstają  zorze”;  po  południu:  „Barkę”;  zaś 
wieczorem o 21.00 „Apel Jasnogórski”. 
Zabudowania wsi charakteryzuje prosta konstrukcja typowa dla regionu beskidzkiego.

NOWY SOŁONIEC

Miejscowość uważana jest  za  główną „polską wieś” na Bukowinie.  Wśród prawie 
tysiąca  mieszkańców  zdecydowana  większość  deklaruje  polskie  pochodzenie.  Oczywiście 
znajduje się tu nowy „Dom Polski”, a także polski kościół i szkoła.

Nowy  Sołoniec  został  podobnie  jak  Plesza  założony  na  początku  XIX  w.  przez 
osadników z Hlibokiej, Tereblesztów i Nowej Huty, wsi położonych na północnej Bukowinie 
(obecnie  Ukraina),  którzy  przybyli  tam  z  pogranicza  żywiecko-czadeckiego.  Choć 
początkowo  rząd  austriacki  odmawiał  zgody  na  założenie  miejscowości  w  końcu  jednak 
przydzielono  mieszkańcom  zalesione  tereny  w  górnej  części  doliny  potoku  Sołoniec. 
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Przejęcie gruntów następowało w atmosferze konfliktu z mieszkańcami sąsiednich wsi, który 
zażegnała dopiero interwencja wojska.  Przez pierwsze kilka lat  osiedliło  się  tu prawie 30 
rodzin.  Wieś  pierwotnie  należała  do  parafii  katolickiej  w Kaczyce,  ale  już  w 1849 roku 
mieszkańcy wznieśli pierwszy, drewniany kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego. W latach 
60-tych XIX w. wybudowano szkołę, w której dzieci uczyły się języka polskiego. Pod koniec 
XIX w. część rodzin zdecydowała się na dalszą emigrację do Brazylii i przejętej przez władze 
austriackie Bośni. Od 1902 roku stałą posługę w tutejszej świątyni pełnił ks. Jan Rossman, 
lecz samodzielną parafią Sołoniec stał się dopiero w 1921 roku. Antymniejszościowe ustawy 
oświatowe rumuńskich władz doprowadziły do zaniechania nauki języka polskiego w 1927 
roku, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców, a to z kolei z represjami 
ze  strony  państwa.  Rok  później  rozpoczęto  budowę  nowego  kościoła,  którą  zakończono 
dopiero po 12 latach.  Kiedy to w 1944 r. w okolicy Nowego Sołońca zatrzymał  się front 
sowiecko-niemiecki wieś została ewakuowana, a mieszkańcy znaleźli schronienie w odległym 
o 50 km Serecie. Po wyzwoleniu wrócili do spalonych i splądrowanych domów. Wojna nie 
oszczędziła  również  świątyni,  którą  ograbiono z  całego wyposażenia.  Akcja repatriacyjna 
przeprowadzona w 1947 roku spowodowała opuszczenie wsi przez ponad 500 osób, które 
osiedlono na Ziemiach Zachodnich, w okolicach Głogowa i Żar. Po wojnie reaktywowano 
naukę  języka  polskiego  i  odnowiono  zniszczony  kościół.  Głównym  orędownikiem 
„polskości”  w  latach  60-tych  XX w.  był  ks.  Kazimierz  Kotylewicz,  proboszcz  z  Poiany 
Mikuli. W 1995 roku wybudowano tu „Dom Polski”, pod który kamień węgielny poświęcił 
kardynał  Józef  Glemp.  W  1996  roku,  w  czasie  oficjalnej  wizyty  w  Rumunii,  Sołoniec 
odwiedził  prezydent  Aleksander  Kwaśniewski.  Po  zapoznaniu  się  z  trudnymi  warunkami 
życia Polaków na Bukowinie obiecał wybudowanie nowej, dobrej drogi dojazdowej w zamian 
za  anulowanie  części  długów,  zaciągniętych  przez  rząd  rumuński.  Z  realizacją  umowy 
zwlekano ponad 4 lata,  lecz w końcu w miejscu zniszczonej „gruntówki” powstała,  nowa 
betonowa droga o długości 7 km, która przybliżyła Sołoniec „do świata”. W centrum wsi stoi 
dziś pomnik upamiętniający budowę „Drogi Aleksandra”, co stanowi swoiste kuriozum, ale i 
wartą zobaczenia atrakcję turystyczną. Nieopodal stąd znajduje się wyremontowany w 2012 
roku „Dom Polski”. Nieco dalej dotrzemy do kościoła parafialnego p.w. Ducha Świętego. Jest 
to jednowieżowa, murowana świątynia o skromnym wyposażeniu wzniesiona w l.1928-40 wg 
proj.  Józefa  Schribera  z  Czerniowiec.  W okolicy  odnajdziemy  duży  budynek  szkoły im. 
Henryka Sienkiewicza, w której realizowany jest program nauki języka polskiego.

KACZYKA

Jest najstarszą i najczęściej odwiedzaną z „polskich wsi” na Bukowinie. Jej głównymi 
atrakcjami  turystycznymi  są:  Salina  Cacica  (Kopalnia  Soli),  Sanktuarium  Maryjne z 
cudownym obrazem Matki Boskiej Kaczyckiej oraz lecznicze baseny solankowe.

Historia miejscowości rozpoczyna się w 1782 roku kiedy to cesarz austriacki Józef II 
nakazał poszukiwań złóż soli w pobliżu występowania słonych źródeł. Odnaleziono je tu trzy 
lata później.  Do budowy sztolni i  eksploatacji  kopalni sprowadzono 9 rodzin rusińskich z 
okolic Kołomyi. Oficjalnie salina rozpoczęła pracę w 1791, a rok później władze austriackie 
sprowadziły 20 rodzin polskich górników z Bochni.  Pierwszym dyrektorem kopalni został 
Johann Hoffman,  który z  ramienia  rządu austriackiego  prowadził  wcześniej  poszukiwania 
złóż  soli,  zaś  funkcje  administracyjne  i  techniczne  przypadły  Polakom.  Od  1802  roku 
rozpoczęła w Kaczyce działalność polska szkoła. Rozwój kopalni spowodował konieczność 
zatrudnienia fachowej kadry, która przybyła tu z Wieliczki i Bochni w liczbie około 200 osób.
W 1810 roku wzniesiono pierwszy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
który służył społeczności polskiej, niemieckiej, a także grakokatolickim Rusinom. W 1844 
roku we wsi były już dwie parafie greko- i rzymskokatolicka. Ponadto kopalnia sfinansowała 
budowę  nowej  polskiej  szkoły.  II  poł.  XIX  w.  to  okres  prosperity  kopalni  sprzyjający 
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rozwojowi wsi oraz instytucji użyteczności publicznej. Kaczyka staje się wówczas ważnym 
ośrodkiem targowym. W 1888 r. doprowadzono tu linię kolejową ze stolicy okręgu Suczawy. 
Po  przejęciu  w  1902  roku  parafii  katolickiej  przez  księży  misjonarzy  zapadła  decyzja  o 
budowie, nowej, większej świątyni. Kościół został konsekrowany w dwa lata później przez 
arcybiskupa  lwowskiego  Józefa  Bilczewskiego.  Rok  1921  przyniósł  znaczne  pogorszenie 
koniunktury  na  sól  i  spadek  wydajności  wydobycia,  czego  konsekwencją  była  decyzja 
Dyrekcji  Kopalń w Jassach o zamknięciu saliny w Kaczyce.  Choć ostatecznie kopalni nie 
zamknięto jednak wielu polskich górników zwolniono z pracy. Część z nich zdecydowała się 
na reemigrację do niepodległej Polski. Tuż przed nadejściem frontu sowiecko-niemieckiego w 
1944 roku mieszkańców ewakuowano.  Po wojnie  powrócili  do zniszczonych,  spalonych  i 
zdewastowanych domów. Uszkodzony od ostrzału artyleryjskiego został również kościół. W 
1947  roku  w  ramach  akcji  repatriacyjnej  wyjechała  do  Polski  (Zielona  Góra,  Bielawa, 
Krosno,  Warszawa)  ponad  połowa  mieszkańców.  Pozostali  mogli  kultywować  polskie 
tradycje oraz uczyć się ojczystego języka do 1960 roku, kiedy to zniknął on z programów 
nauczania,  a  także  z  kościoła,  do  którego  delegowano  rumuńskich  proboszczów.  Powoli 
ograniczano również produkcję i wydobycie soli, co w połączeniu z przeniesieniem siedziby 
gminy do pobliskiego Pârteştii de Sus spowodowało spadek znaczenia miejscowości.
Rok 1989 przyniósł ostateczne zamknięcie kopalni. Wyburzono wówczas jej zabudowania z 
wyjątkiem  zabytkowego  budynku  administracyjnego  oraz  szybu  wejściowego.  Obecnie 
eksploatacja  odbywa  się  tylko  w  zakresie  wypłukiwania  i  transportu  solanki  (z  której 
odzyskuje  się  sól)  do  nowego  zakładu  zlokalizowanego  poza  Kaczyką.  Oczywiście 
zabytkowa  kopalnia  jest  udostępniana  do  ruchu  turystycznego  jako  tzw.  podziemna  trasa 
turystyczna. 

Nieopodal  kopalni  w bocznej  uliczce  znajduje się  nowy „Dom Polski”  oddany do 
użytku  w  1997  r.  Podobnie  jak  pozostałe,  prócz  funkcji  kulturalnej  oferuje  noclegi  w 
przystępnej cenie. Zanim tam dojedziemy warto zwrócić uwagę na położony vis a vis bramy 
kopalni  drewniany,  kryty  gontem  i  opuszczony  budynek  z  długim tarasem wspartym  na 
słupach - stary „Dom Polski”. Informuje o tym nieco podniszczony napis „Casa Polonia”.

Również w centrum wsi znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Kaczyckiej w kościele 
parafialnym  p.w.  Najświętszej  Marii  Panny.  Świątynię  wzniesiono  w 1904  roku  w stylu 
neogotyckim wg projektu  profesora  Politechniki  Lwowskiej  Teodora  Talowskiego.  Wieża 
kościoła ma 50 m wysokości, nawa 36 m długości, a transept 22 m. Znaczne jak na ówczesne 
czasy  rozmiary  budowli  początkowo budziły  sprzeciw  władz  austriackich.  Nad  wejściem 
umieszczono duże okno z krzyżem i  napisem  w języku polskim „O Maryjo,  bez grzechu 
poczęta, módl się za nami” oraz datę 1904 r. Wnętrze zdobi drewniane wyposażenie z pocz. 
XX w. wykonane w tyrolskiej firmie Stuflesser. W ołtarzu głównym znajduje się  cudowny 
obraz Matki  Bożej  Kaczyckiej  Patronki  Bukowiny.  Wizerunek  został  sprowadzony  do 
pierwszej kaczyckiej świątyni około 1810 roku najprawdopodobniej z pojezuickiego kościoła 
w Stanisławowie. W dniu konsekracji nowego kościoła obraz został uroczyście przeniesiony 
w asyście biskupa Józefa Bilczewskiego. Ponad 200 letni kult obrazu uczynił z Kaczyki jedno 
z największych sanktuariów maryjnych w całej  Rumunii.  Co roku w dniu 15 sierpnia,  na 
uroczystym odpuście gromadzą się tu nie tylko bukowińscy Polacy, ale również katolicy z 
Rumunii,  Niemiec,  Ukrainy  i  Węgier.  Odpust  poprzedzony  jest  wieczorną  procesją 
pielgrzymów z pochodniami. Jest to również okazja do nabożeństw ekumenicznych, na które 
zapraszani są duchowni prawosławni. Stałymi gośćmi na kaczyckich odpustach są również 
przedstawiciele świata politycznego i biskupi z Polski.
W 1936 roku na  tyłach  kościoła  wybudowano  Grotę  Loretańską z  figurą  Matki  Bożej  z 
Lourdes. Wkomponowano ją w mur oporowy chroniący kościół przed częstymi osunięciami 
gruntu z pobliskiego wzgórza. W 2000 roku papież Jan Paweł II podniósł sanktuarium do 
rangi Bazyliki Mniejszej.
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Główną atrakcją miejscowości obok Sanktuarium jest oczywiście kaczycka kopalnia 
soli.  Na  rozległym  terenie  zauważymy  resztki  zabudowań  produkcyjnych,  zachowany 
budynek administracji i szyb „Ferdynand” z wieżyczką zegarową. Tu znajduje się wejście do 
podziemnej trasy turystycznej.
UWAGA!!! - w kopalni panuje stała temperatura 10oC, zatem koniecznie należy zabrać ze 
sobą ciepłe  ubranie oraz buty inne niż  sandały czy klapki.  Na najniższy poziom (-75 m) 
schodzimy szybem oraz kolejnymi pochylniami. Udostępniony fragment kopalni rozpoczyna 
zejście po stromych schodach na dno szybu „Ferdynand” (-26 m). Warto zwrócić uwagę na 
intensywny  zapach  substancji  ropopochodnych  służący  do  impregnacji  drewnianych 
konstrukcji.  Następnie  wchodzimy do  wykutej  w  złożu  solnym  kaplicy św.  Barbary  z 
ołtarzem, amboną solną i tablicą upamiętniającą jej poświęcenie przez bkpa Bilczewskiego. 
Na ścianie zobaczymy nazwiska pracujących tu polskich górników. Przy ambonie schodzimy 
do kolejnej sali, na której ścianach widoczne są płaskorzeźby m.in.  Adam i Ewa wykonane 
przez  wspomnianego  już  przy  Jastrzębich  Skałach  Bolka  Majerika.  Znajduje  się  tu  także 
kapliczka prawosławna z krzyżem solnym. Trasa wiedzie stąd  długim,  prostym chodnikiem 
do  sali,  której  środek  wypełnia  podświetlone słone jezioro,  przez  które  w  XIX  w. 
przeprawiano się łodziami. W jednej ze ścian komory wyeksponowano duży kryształ halitu. 
Kolejna sala, której rozmiary doskonale widać z obiegającego ją balkonu wykorzystywana 
jest  do  celów  rekreacyjnych,  pobytów  leczniczych,  a  także  do  zabaw i  imprez.  Idąc  w 
przeciwnym kierunku od sali z jeziorkiem dotrzemy do ciągu komór położonych na różnych 
poziomach. Ostatnia  z nich,  której  spąg znajduje się 75 m pod ziemią  jest  ogromną halą 
wykorzystywaną do celów rekreacyjnych i sportowych.

Po wyjściu na powierzchnię warto udać się do jednego z trzech basenów solankowych 
(mapka  poniżej).  Wskazane  jest  to  szczególnie  dla  osób  mających  problemy  z  bólami 
mięśniowymi, stawów czy kręgosłupa. Dwa z nich to obiekty odkryte, w których solanka nie 
jest podgrzewana. Trzeci natomiast jest zakryty, a woda jest tu sztucznie podgrzana. Nawet 
jeśli nie mamy problemów zdrowotnych nie wolno opuścić tej atrakcji, gdyż wrażenie wejścia 
do gęstej, wręcz oleistej wody jest wyjątkowym przeżyciem, tym bardziej, że na początku 
będziemy mieli problemy z utrzymaniem równowagi, staniem w pionie i dotknięciem do dna 
basenu,  co  wynika  z  wyporności  nasyconego  roztworu soli.  Polecamy również  swobodne 
leżenie na powierzchni wody oraz siedzenie „na wodzie”. Jedynym mankamentem jest to, że 
przed wejściem do basenu należy wyleczyć wszelkie rany i zadrapania. No chyba, że ktoś 
chce poznać uczucie p r a w d z i w e g o  b ó l u.
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Salina Cacica - Kopalnia Soli, niebieskie strzałki - baseny odkryte, czerwona strzałka - basen 
kryty z podgrzewaną solanką

POJANA MIKULI

Jest ostatnią z odwiedzonych przez nas „wsi polskich”. Do kompletu brakuje tylko 
Păltinoasy,  przez którą przejechaliśmy,  ale bez zwiedzania.  Znajduje się tu również „Dom 
Polski”  oferujący  noclegi.  Pojana  Mikuli  ciągnie  się  przez  ponad  10  km  doliną  potoku 
Humor. Jej południowa część zamieszkiwana jest przez ludność pochodzenia polskiego, zaś 
północna prze Rumunów, a dawniej Niemców.

Miejscowość  powstała  w  1842  roku,  a  założyli  ją,  podobnie  jak  w  przypadku 
poprzednich wsi, osadnicy z Kaliszanki, Tereblesztów i Starej Huty. Już na początku lat 30-
tych XIX w. słali oni petycje do Lwowa, a później nawet do samego cesarza w Wiedniu z 
prośbą o przydzielenie gruntów pod przyszłą wieś. Początkowo decyzje były odmowne, ale 
dzięki  Zarządowi  Dóbr  Kameralnych  w  Solce,  władze  administracyjne  Czerniowców 
przydzieliły osadnikom „dzikie” tereny podgórskie w górnym biegu potoku Humor. Tę sama 
propozycję  otrzymała  grupa  ludności  niemieckiej  przybyła  z  rejonu  Lasu  Czeskiego  i 
Bawarii.  Polscy  górale  otrzymali  po  30  morgów  lasu  do  wykarczowania  w  dolnej,  a 
niemieccy w górnej części doliny. Początkowo wieś nazwano Buchenhein, ale już w 1849 r. 
zamieniono  ja  na  rumuńską  Poiana  Micului  („Polana  Małego”)  W  tym  samym  czasie 
mieszkańcy wznieśli wspólnymi siłami kościół, który stanął na granicy polskiej i niemieckiej 
części wsi. Posługę kapłańską na początku pełnili tu księżą z Kaczyki lub Gura Humorului, a 
dopiero  od  1876  r.  stałą  pracę  duszpasterską  objął  ks.  Józef  Muszyński.  W  1856  roku 
powstała szkoła ucząca dzieci w językach: polskim i niemieckim. W roku 1883 w Poianie 
osiadł  na  stałe  polski  nauczyciel  Józef  Grabowski,  który  zreorganizował  szkołę,  a  także 
utworzył  przy  niej  wzorcowe  gospodarstwo  rolne  i  hodowlane,  ucząc  w  ten  sposób 
nowoczesnych  metod  rolniczych.  Cztery  lata  później  poświęcono,  murowany  kościół 
wzniesiony z inicjatywy nowego księdza, z pochodzenia Słowaka - Andrzeja Zolesa. Dzięki 
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funduszom  Towarzystwa  Pomocy  Bratniej  z  Czerniowiec  w  1910  roku  wybudowano 
Czytelnię  Polską,  do  której  przeniesiono  nauczanie  języka  polskiego.  I  wojna  światowa 
przyniosła znaczne zniszczenia w polskiej części wsi, a od 1933 roku ograniczono możliwość 
nauczania  języka  polskiego  m.in.  przez  przysyłanie  nauczycieli  rumuńskich,  którzy 
propagowali wśród młodzieży język państwowy.

W  1936  roku  do  wsi  przybył  nowy  proboszcz  ze  Słowacji,  prowadzący  akcję 
zaszczepienia  mieszkańcom słowackiej  tożsamości  narodowej  i  odnosząc  w tym  znaczny 
sukces.  Na jego zaproszenie do Poiany przybyła  nawet  delegacja polityków z Pragi,  oraz 
słowacki  nauczyciel  z  Orawy.  Podsycany  przez  Słowaków,  miejscowych  Niemców  i 
faszyzujących Rumunów konflikt polsko-słowacki narastał bardzo szybko. Latem 1937 roku 
polska społeczność podjęła działania przeciw słowakizacji mieszkańców Poiany. Istotną rolę 
odegrało  tu  Towarzystwo  Polaków  w  Rumunii,  które  zorganizowało  cykl  wycieczek 
turystyczno-patriotycznych  pod  nazwą  „Akcja  pomocy  dla  wynaradawianych  Polaków”, 
których odbiorcami była głównie warszawska inteligencja. W sezonie wakacyjnych turyści 
wypoczywali  wśród rodaków oraz uczestniczyli  w działaniach społecznych i kulturalnych. 
Efektem tego była budowa „Domu Polskiego” oraz basenu kąpielowego dla „kuracjuszy”.

W okresie II wojny światowej ponad 100 mężczyzn powołano do służby w wojsku 
rumuńskim. Większość z nich zginęła w walkach pod Stalingradem. Jeszcze w czasie wojny 
ludność niemiecka opuściła górną część wsi, a jej miejsce zajęli Rumuni. 1 maja 1944 roku 
wycofujące  się  oddziały  niemieckie  i  rumuńskie  spacyfikowały  Poianę  pod  pretekstem 
współpracy  z  partyzantką.  Część  ludności  uciekła  do  pobliskich  lasów,  zaś  pozostałą 
zamordowano, a wieś spalono. Mieszkańcy, którym udało się przedostać na sowiecką stronę 
frontu dotarli do rodzin w Tereblesztach. Później, po wojnie z wielkim trudem ubiegali się o 
zgodę na powrót na stronę rumuńską. Splądrowana i spalona wieś wymagała odbudowy, zaś 
ludzie musieli przystosować się do nowego życia w realiach socjalistycznej Rumunii. W 1947 
roku 92 rodziny zdecydowały się na powrót do Polski, gdzie osiedlono je na Dolnym Śląsku, 
w  rejonie  Pilawy  i  Dzierżoniowa.  68  rodzin  wyjechało  do  Czechosłowacji.  Obecnie  do 
narodowości  polskiej  przyznaje  się  około  50%  ludności  Poiany,  czyli  ponad  500 
mieszkańców.

Będąc w Poianie warto odnaleźć stojącą w dolnej części wsi kapliczkę z napisami w 
językach:  polskim i  niemieckim:  „Pracuj  całe  życie  dla  wieczności”.  Jeszcze  przed 
dwudziestoma  laty  wyznaczała  granicę  miejscowości,  a  dziś  leży  kilkaset  metrów  za 
pierwszymi domami. Tutejsze budownictwo drewniane podobnie jak w Pleszy posiada pewne 
cechy charakterystyczne dla regionu zamieszkiwanego przez górali czadeckich. Nieco dalej 
odnajdziemy  budynek  szkoły im.  Krystyny  Bochenek oraz  kościół  Najświętszego  Serca 
Jezusowego z 1884 roku. W górnej części wsi znajduje się nowa świątynia rzymskokatolicka 
p.w. św. Jana Pawła II konsekrowana w maju 2011 roku. 
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Lokalizacja „polskich wsi” na Bukowinie.

SUCZAWA

Centrum Polonii w Rumunii zlokalizowane jest w Suczawie z racji tego, iż tu mieści 
się  siedziba  Związku  Polaków  w  Rumunii,  redakcje  polonijnych  czasopism  „Polonus”  i 
„Mały Polonus” oraz Biblioteka Polska, a także biuro parlamentarne polskiego posła na sejm 
w Rumunii.  Zatem postanowiliśmy powrócić  tu  raz  jeszcze.  Szczegółowy opis  zabytków 
miasta znajduje się w relacji "Drewniany Marmarosz i Malowana Bukowina", ale w tym roku 
poszerzamy go o twierdzę tronową hospodarów Mołdawskich, skansen i Monaster ormiański 
„Zamca”.

Twierdza Suczawa

To właśnie z tego miejsca kolejni wojewodowie mołdawscy sprawowali  rządy nad 
państwem. Twierdza przypomina o czasach świetności państwa mołdawskiego za panowania 
najważniejszego z hospodarów - św. Stefana Wielkiego. Pierwszy zamek został wzniesiony w 
związku z przeniesieniem przez władcę stolicy mołdawskiej  z Seretu do Suczawy.  Stefan 
Wielki  znacznie  rozbudował  twierdzę  wzmacniając  ją  o  potężny  system  cylindrycznych 
bastei. Powstała w ten sposób warownia mogła skutecznie stawiać opór wojskom tureckim, 
jak również powstrzymać wojska polskie dowodzone przez polskiego króla Jana Olbrachta 
podczas wyprawy bukowińskiej w 1497 r. Dopiero w roku 1538 sułtan Sulejman Wspaniały 
zdobył  zamek  obsadzając  go  załogą  turecką.  Suczawska  twierdza  zaczęła  niszczeć  po 
przeniesieniu  stolicy  państwa  do  Jass  i  choć  kolejny  hospodar  Vasile  Lupu  dokonał  jej 
restauracji, już w pocz. XVII w., podczas oblężenia przez wojska siedmiogrodzko - wołosko - 
polskie w 1653 r. zamek na powrót obrócono w ruinę. 

Nowy Sołoniec

Păltinoasa
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Stefan Wielki (Ştefan cel Mare) - Podczas swojego panowania przeobraził Mołdawię w silny  
organizm  państwowy  utrzymując  niepodległość,  wbrew  interesom  i  ambicjom  Królestwa  
Węgier,  Królestwa  Polskiego  oraz  Imperium  Osmańskiego  dążących  do  jej  
podporządkowania. Stefan, zgodnie z tradycją zwyciężył w 34 ze swoich 36 bitew, pokonując  
m.in. króla węgierskiego Macieja Korwina i króla polskiego Jana Olbrachta. Stał się sławny  
w  Europie  na  skutek  stawianego  przez  długi  czas  oporu  przeciwko  Turkom.  Działalność  
Stefana na tym polu, połączona z jego walką przeciwko Turkom, która była odbierana także  
jako walka w obronie chrześcijaństwa przeciwko zalewowi islamu, spowodowała uznanie go  
za świętego przez kościół prawosławny.

Muzeum Wsi Bukowińskiej (film)
 

w Suczawie jest głównym i największym  skansenem prezentującym budownictwo i 
rzemiosło ludowe regionu.  Pierwsze  obiekty sprowadzono  tu  w  1976  roku,  a  do  chwili 
obecnej zgromadzono ich już ponad 80. Większość z nich pochodzi z XIX i pocz. XX w., 
choć  możemy tu oglądać  cerkiew przeniesioną ze  wsi  Vama z  1783 roku.  Obok  domów 
mieszkalnych i  kompletnych zagród wraz  z  zabudowaniami  gospodarczymi  w  skansenie 
znajdują  się:  szkoła,  młyn  wodny,  kuźnia i  warsztat  garncarski.  Praktycznie  wszystkie 
budowle posiadają  pełne wyposażenie,  a  największym  atutem ekspozycji  jest  prezentacja 
różnych  zwyczajów i  obrzędów ludowych,  które  zostały  zaaranżowane w  kolejnych 
zagrodach.  Ponadto  możemy  zapoznać  się  tu  z  typowymi  dla  Bukowiny  rzemiosłami 
wiejskimi jak: pasterstwo, lniarstwo, tkactwo, kowalstwo, bednarstwo, czy bartnictwo.

Monaster ormiański Zamca - „rumuńskie polonicum”

Klasztor  jest  jednym  z  ciekawszych  zabytków  Suczawy.  Przez  lata  stanowił 
najważniejszą budowlę sakralną miejscowych Ormian i siedzibę ormiańskiego biskupstwa. 
Posiada również doskonałe walory strategiczne. Jego budowę zakończono w pocz. XVII w., 
choć prawdopodobnie już od wieku XV stała tu cerkiew, którą później  przebudowano. W 
latach  1691-91  mieścił  główną  kwaterę  wojsk  polskich,  które  w  trakcie  mołdawskiej 
wyprawy Jana III Sobieskiego zajęły Suczawę. W tym czasie cały zespół klasztorny został 
ufortyfikowany  bastionami,  zachowanymi  do  dziś.  Być  może  wtedy  przyjęła  się  obecna 
nazwa  klasztoru,  która  ma  wyraźnie  polskie  pochodzenie  -  od  słowa  zamek.  Niestety 
obecność  wojska  doprowadziła  do  poważnej  dewastacji  założenia.  Choć  w  XVIII  wieku 
poddano go renowacji, wkrótce jednak znowu popadł w ruinę. 

Klasztor otoczony  jest  czworobokiem  murów  obronnych,  wewnątrz  których  stoi 
niewielka cerkiew p.w. św. Auxentego. W nawie znajduje się nagrobek fundatora - Agopsa, 
syna  Amira  (zm.1612  r.).  Do  murów  przylega  trójkondygnacyjna  wieża  -  dzwonnica 
dekorowana arkaturami (druga kondygnacja) i półkolumnami (trzecia kondygnacja). Brama 
wejściowa  mieści  budynek  mieszkalny.  Zdobiona  jest  motywem  plecionego  sznura,  co 
stanowi wyraźny wpływ Orientu. Na piętrze możemy zobaczyć kaplica św. Grzegorza. 

Tylko dla formalności pragniemy przypomnieć,  iż Suczawa posiada również „Dom 
Polski”, położony w centrum miasta i oferujący oczywiście noclegi.

Kilka  kilometrów  na  północ  Suczawy znajduje  się  kolejny „obowiązkowy obiekt” 
turystyczny do odwiedzenia, a jest nim Monaster Dragomirna. Stanowi wyjątkowy zabytek, o 
bardzo indywidualnym charakterze i architekturze, która łączy lokalne tradycje mołdawskie z 
orientalizmem stołecznych Jass. Monaster został ufundowany w 1607 roku przez metropolitę 
mołdawskiego Anastasie Crimca. Jego budowa trwała tylko dwa lata.  Potężne fortyfikacje 
otaczające klasztor i cerkiew wzniósł w latach 1627-35 hospodar Miron Barnovschi. W 1653 
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roku  syn  Bogdana  Chmielnickiego,  Tymoteusz  wyruszył  na  czele  wojska  kozackiego  do 
Mołdawii,  aby  dopomóc  swojemu  teściowi  Vasile  Lupu  w  walce  o  odzyskanie  tronu 
hospodarskiego.  Pomoc  ta  okazała  się  bardzo  kosztowna  zarówno dla  Vasilego  jak  i  dla 
ludności  Mołdawii.  Po  przybyciu  do  Suczawy,  pomimo  gróźb  ze  strony połączonych  sił 
nowego  hospodara  Jerzego  Stefana  oraz  oddziałów  polsko-siedmiogrodzkich  Tymoteusz 
ruszył  ze swoim wojskiem na monaster. Obrona klasztoru została przełamana, a słynąca z 
bogactwa Dragomirna doszczętnie złupiona. W 1691 roku klasztor przejęły wojska polskie 
pod wodzą Jana III Sobieskiego, ale już w połowie XVIII wieku został ponownie zniszczony, 
tym razem przez Tatarów. Po zajęciu Bukowiny przez Austrię w 1775 roku monaster znalazł 
się poza granicami zaanektowanej prowincji i w ten sposób na ponad 100 lat stracił łączność z 
macierzą, pozostając w granicach Mołdawii, a później zjednoczonego Królestwa Rumunii.

Najważniejszą budowlą monasteru jest cerkiew p.w. Zesłania Ducha Świętego z lat 
1608-09,  w  architekturze  której  widać  wpływy  budownictwa  chrześcijańskiego 
charakterystycznego dla Azji Mniejszej. Jej dekoracja zewnętrzna nawiązuje do przebogatej 
ornamentyki  cerkwi  Trzech  Hierarchów w dawnej  stolicy  Mołdawii  -  Jassach (zdjęcia  w 
dalszej  części  relacji).  Bryła  świątyni  przepasana  jest  potężnym,  wykutym  w  kamieniu, 
plecionym sznurem. Dzięki Dragomirnie element ten stał się głównym wyróżnikiem kanonu 
architektonicznego Mołdawii na całe stulecia. 

Trasa  ostatniej,  całodniowej  wycieczki  z  Pleszy  będzie  wiodła  do  Monastyrów:  Putna, 
Sucevița i Moldoviţa, z których dwa ostatnie wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa 
Ludzkości UNESCO jako „Malowane Cerkwie Północnej Mołdawii” (mapka poniżej).

MONASTER PUTNA

Miejsce to ma dla Rumunów ogromne znaczenie, zarówno religijne jak i historyczne, 
stanowiąc  swoiste  „sanktuarium  narodowe”  jak  Wawel  dla  Polaków.  Położony  w 
miejscowości obronny klasztor został ufundowany przez najwybitniejszego władcę Mołdawii 
i główną postać średniowiecznej historii Rumunii - Stefana Wielkiego. Tu również znajduje 
się jego grób, który stanowi miejsce pielgrzymek mieszkańców całego kraju, z racji uznania 
władcy przez kościół prawosławny za świętego. Jego święto uroczyście obchodzone jest 2 
lipca, w dniu śmierci hospodara. Znaczenie propagandowe tego miejsca sprawiało, iż nawet w 
czasach największego upadku Rumunii,  u  schyłku rządów Ceausescu,  wieś  była  zadbana, 
wiodła do niej dobra droga i miała sprawną komunikację publiczną.

Monaster  wzniesiono  w  latach  1466-81  jako  pierwszą  sakralną  fundację  Stefana 
Wielkiego. Legenda głosi, iż miejsce pod budowę miała wyznaczyć strzała wystrzelona przez 
księcia z łuku. Putna miała pełnić rolę górskiego schronienia dla władcy i jego dworu, a także 
stać  się  główną świątynią  kraju  oraz  nekropolią  hospodarskiego  rodu.  Późniejsza  historia 
napisała jednak, swój własny, całkiem inny scenariusz. Jeszcze za czasów Stefana w 1484 
roku klasztor strawił pożar. Dość szybko odbudowany monaster stał się wkrótce jednym z 
najważniejszych ośrodków kulturalnych w Mołdawii. Działały tu szkoły i instytucje religijno-
kulturalne  ważne dla  rozwoju tożsamości  narodowej.  Stefan Wielki  zmarł  w 1504 roku i 
zgodnie ze swoją wolą został pochowany w tutejszej cerkwi. Jeszcze za życia władca bardzo 
hojnie uposażył Putną oddając mnichom 24 okoliczne wsi, co sprawiło, iż monaster zasłynął z 
bogactwa, stając się łakomym kąskiem dla wrogich armii. W 1653 roku klasztor splądrowali i 
zniszczyli  Kozacy  pod  wodzą  Tymoteusza  Chmielnickiego.  Odbudowę,  której  zespół 
klasztorny zawdzięcza dzisiejszy wygląd,  przeprowadził  w latach  1654-62 hospodar  Jerzy 
Stefan. W 1730 roku monaster został nieznacznie uszkodzony przez trzęsienie ziemi. Od II 
poł.  XVIII  rozpoczęła  tu  swoją  działalność  szkoła  teologiczna.  Z  czasem Putna  stała  się 
symbolem narodowym, odwiedzanym licznie przez najwybitniejszych Rumunów wszystkich 
epok.  Ciekawostką  historyczną  jest  fakt,  że  ani  „reformy  józefińskie”  pod  panowaniem 
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austriackim,  ani  władze komunistycznie  -  w przeciwieństwie do innych monasterów - nie 
spowodowały przerwy w pełnieniu przez klasztor funkcji religijnych. Po rewolucji w 1989 
roku,  na  przywrócenie  świetności  „miejscu  pamięci  narodowej”,  przeznaczono  znaczące 
środki finansowe: państwowe, kościelne i zagraniczne.

W  obręb  murów  klasztornych  wchodzi  się  przez  wieżę  bramną  z  płaskorzeźbą 
przedstawiające  herb Mołdawii  (głowę tura).  Środkową część dziedzińca  zajmuje  cerkiew 
p.w. Narodzenia Matki Bożej. Świątynię wzniesiono w XV wieku, ale obecny wygląd nadała 
jej  XVII-wieczna przebudowa. Zbudowano ją zgodnie z kanonem mołdawskim,  na planie 
trójkonchowym, ze strzelistą dwukondygnacyjną wieżą wtopioną w typowy dla tego regionu 
dach.  Cerkiew nie  posiada  zewnętrznych  malowideł,  a  elementami  zdobniczymi  są  rzędy 
ślepych arkad oraz wspominany już wcześniej  fryz  w formie  plecionego sznura.  Wnętrze 
świątyni dzieli się na nawę, komorę grobową, przednawie oraz przedsionek z późnogotyckimi 
oknami ozdobionymi misternymi maswerkami.

Najważniejszym  miejscem  jest  naturalnie  grób  Stefana  Wielkiego,  nakryty 
baldachimem z białego marmuru zdobionego motywem dębowych liści. Ponad płytą grobową 
znajduje się polichromia przedstawiająca Chrystusa, Matkę Bożą i Stefana. Obok pochowane 
są dwie żony hospodara, a w przednawiu jego następcy: syn - Bogdan III i wnuk Stefanica.

Wewnątrz murów obronnych zachowały się zabudowania klasztorne pochodzące już z 
XVIII w. i pełniące wciąż swoje pierwotne funkcje. Z czasów Stefana Wielkiego pozostała 
tylko wieża skarbca wkomponowana w zachodni mur. Na jej bramie odnajdziemy inskrypcję 
fundacyjną z datą 6989 (1481 rok). Warto również odwiedzić tutejsze muzeum klasztorne 
prezentujące  bardzo  bogatą  kolekcję  ksiąg  i  przedmiotów  liturgicznych  (XV  w.)  Do 
najciekawszych  eksponatów  należą:  krzyż,  który  wg  tradycji  był  własnością  Stefana 
Wielkiego oraz nakrycie grobowe żony hospodara - Marii z Mangop.

Nieopodal klasztoru znajduje się  pustelnia Eremity Daniela stanowiąca  grotę wykutą 
w skale.  Jak  mówi  legenda Daniel  w wieku 16 lat  wstąpił  do klasztoru  św.  Mikołaja  w 
Radowcach. Następnie został pustelnikiem i zamieszkał w wydrążonej przez siebie grocie w 
bezludnych  lasach  koło  późniejszej  Putnej.  Często  odwiedzali  go  ludzie  szukający  rady 
mędrca - wśród nich był  także Stefan Wielki.  Ponoć właśnie za sprawą  Daniela hospodar 
ufundował tutejszy monaster, a później także klasztor Voronet. Drogę z monasteru do pustelni 
przedstawia mapka.
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MONASTER SUCEVITA

Sucevița słynie z obronnego klasztoru z malowaną cerkwią znajdującą się na Liście 
UNESCO, co nadaje jej rangę zabytku światowej sławy. Miejscowość powstała przy starym 
trakcie  handlowym,  biegnącym  z  Seretu  i  Radowiec  do  Kimpulungu  Mołdawskiego. 
Najprawdopodobniej już w XIVw. istniała tu drewniana cerkiew. Pierwsza wzmianka o wsi 
pochodzi z 1443 roku, zaś następna z okresu budowy klasztoru pod koniec XVI w., od kiedy 
to weszła w skład dóbr kościelnych. Legenda mówi, że klasztor powstał z kamienia, który 
przez trzydzieści lat bez przerwy zwoziła pewna kobieta jako pokutę za grzeszne życie. W 
rzeczywistości  fundatorami  klasztoru  byli  trzej  bracia  z  książęcego  rodu  Mohyłów: 
późniejszy  metropolita  mołdawski  Jerzy  oraz  hospodarowie  Jeremi  i  Szymon.  Pierwszą 
budowlą była cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, zbudowana staraniem Jerzego (w jej 
miejscu stoi dziś cerkiew cmentarna). Poświęcono ją w 1581 roku w obecności wszystkich 
trzech  braci.  Kilka  lat  później  (1584)  wzniesiono  obecną  cerkiew  klasztorną  p.w. 
Zmartwychwstania  Pańskiego,  której  głównym  fundatorem  był  Jeremi.  W  1595  roku 
świątynię otoczono potężnymi murami obronnymi z czterema basztami i wieżą bramną. W 
tym  samym  czasie  rozpoczęto  pracę  nad  malowidłami.  W swojej  ponad  czterowiekowej 
historii  obiekt  nie  ulegał  poważnym  zniszczeniom.  Główna  restauracja  zespołu  została 
przeprowadzona w latach powojennych, a w roku 1993 założenie wpisano na Listę UNESCO. 
Do dziś Sucevita stanowi ważny ośrodek rumuńskiego życia monastycznego (znajduje się tu 
czynny klasztor żeński).

Z  punktu  widzenia  architektury  i  sztuki  zespół  klasztorny  w  Sucevițy  stanowi 
końcowy  etap  rozwoju  kanonów  staromołdawskich  zapoczątkowanych  przez  Stefana 
Wielkiego. Z tego też względu nazywany jest „testamentem dawnej sztuki mołdawskiej”.

Na teren monasteru wchodzimy przez wieżę bramną, za którą ukazuje się cerkiew p.w. 
Zmartwychwstania  Pańskiego,  zbudowana  zgodnie  z  kanonem na  planie  trójkonchowym. 
Wnętrze podzielone jest  na przedsionek, dwukopułowe przednawie,  komorę grobową, nad 
którą umieszczono niewielki skarbiec, nawę zwieńczoną wieżą oraz ołtarz.

W architekturze można dostrzec wiele cech gotyku, takich jak przypory, ostrołukowe 
portale,  a  także  okna  zdobione  laskowaniem  i  maswerkami.  Ponadto  absydy  boczne  i 
ołtarzowa posiadają wysokie wnęki co nadaje budowli wertykalną rytmikę podziału ścian. 
Najcenniejszym  elementem  zdobniczym  są  jednak  malowidła,  których  Sucevița  posiada 
najwięcej spośród innych świątyń z Listy UNESCO. Ich autorami byli bracia: Ioan i Sofronie. 
Według  legendy  jeden  z  nich  zginął  po  upadku  z  rusztowania,  kiedy  malował  ostatnią, 
wschodnią ścianę dlatego nie jest ona tak pięknie ozdobiona jak pozostałe. Oczywiście jak w 
innych  malowanych  monasterach  dekoracja  ma  charakter  narracyjny  i  cechuje  ją 
szczegółowość przedstawień. Jak już zostało wspomniane, każdą świątynię wyróżnia kolor 
(błękit - Voronet, czerwień - Humor). Tu dominantą tła jest zieleń.

Zacznijmy zwiedzanie od ściany północnej z monumentalnym, pełnym dramatyzmu 
przedstawieniem  „drabiny  cnót  monastycznych”,  po  której  wspinają  się mnisi  do  bram 
Niebios. Każdy szczebel opisany jest jedną z cnót, którą trzeba posiąść, aby dotrzeć do celu. 
Wszystkim tym, którym się to udało aniołowie nakładają koronę cnót. Przegrani spadają z 
drabiny i natychmiast wciągani są przez diabły w otchłań piekielną. Nieco wyżej odnajdziemy 
przedstawienia  stworzenia Adama  i  Ewy  oraz  pierwszych  rodziców  w  Raju.  Pomiędzy 
oknami  znajduje się opis życia  św.  Pachomiusza  -  patrona  życia  monastycznego.  Absydy 
ozdabia „Niebiańska Hierarchia” z Chrystusem, Maryją z Dzieciątkiem, aniołami, prorokami i 
postaciami świętych. Ścianę  południową zajmuje  Drzewo Jessego,  czyli  genealogia  Matki 
Bożej i Jezusa, a po lewej stronie  Akatyst -  ilustracja maryjnego hymnu napisanego przez 
patriarchę  Focjusza  w podzięce  za  cudowne ocalenie  Konstantynopola przez  Matkę  Bożą 
podczas  oblężenia miasta  przez  Persów  i  Awarów  w  626  roku.  Pod  Drzewem  Jessego 
ukazano jako dusze zbawione filozofów starożytności m.in. Arystotelesa, Pitagorasa i Platona 
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ubranych w bizantyjskie płaszcze. Pomiędzy okami odnajdziemy Matkę Bożą Dobrej Opieki 
przedstawioną jako królową bizantyjską. Na ścianie zachodniej prze stulecia wiatr i deszcz 
starły malowidła.

We  wnętrzu  również  każdy  skrawek  ściany  pokrywają  malowidła.  Jednym  z 
najciekawszych jest umieszczona w nawie (na prawo od wejścia) scena obrazująca fundację 
klasztoru -  największa taka  w Mołdawii.  Przedstawia  długi  orszak postaci  wśród których 
możemy dostrzec brodatego mężczyznę - fundatora Jeremiego Mohyłę z matką, żoną, dwoma 
synami  (późniejsi  hospodarowie  Konstantyn  i  Aleksander)  oraz  pięcioma  córkami.  Za 
pośrednictwem Matki Bożej ofiarowują siedzącemu na tronie Chrystusowi model cerkwi. Po 
lewej stronie umieszczono scenę Ukrzyżowania oraz portret  drugiego z braci Mohyłów  - 
Jerzego.  Kopułę  zdobi  wizerunek  Chrystusa  Pantokratora,  poniżej  którego  umieszczono 
aniołów, proroków, patriarchów i apostołów. Komorę grobową ozdobiono scenami z życia 
Mojżesza.  Odnajdziemy  tu  również  Zwiastowanie,  proroków  Eliasza  i  Elizeusza,  a  na 
sklepieniu  Matkę  Bożą.  W  przednawiu  -  kalendarz  świąt  liturgicznych  na  każdy  dzień, 
któremu  przypisano  po  jednej  postaci  świętej,  zaś  w  kopule  Trójca  Starotestamentowa 
(Chrystus,  Abraham  i  Sara).  Przedsionek  zdobią  sceny  Sądu  Ostatecznego,  a  w  kopule 
zobaczymy aniołów podtrzymujących znaki zodiaku. Ponadto zilustrowano tu żywot św. Jana 
Nowego, w którym wyróżnia się scena przewiezienia szczątków świętego z Akermanu - gdzie 
zginał męczeńską śmiercią (nie wyparł się chrześcijaństwa) - do Suczawy. W wyposażeniu 
najcenniejsza  jest  słynąca  łaskami  ikona  Matki  Boskiej  z  Dzieciątkiem  z  XV  w.  oraz 
barokowo-rokokowy  ikonostas wykonany  z  drewna  cisowego  w 1801  roku.  W komorze 
grobowej pochowani są oczywiście władcy z rodu Mohyłów - fundatorzy Jeremi i Szymon, 
córka Jeremiego Samfira, a także inni członkowie rodziny.

Na  klasztornym  dziedzińcu odkryto  podczas  badań  archeologicznych  fundamenty 
dworu książęcego,  w którego  piwnicach  ukrywane  były  skarby rodu Mohyłów,  które  po 
śmierci Jeremiego jego żona Elżbieta wysłała do Polski. Przyklasztorne muzeum gromadzi 
wspaniałą i bogatą kolekcję szat i sprzętów liturgicznych.  Do najcenniejszych eksponatów 
należy  zaliczyć:  kapy  pogrzebowe  fundatorów  Jeremiego  (ubrany  w  polski  kontusz 
szlachecki) i Szymona, płaszczenica z 1597 roku ozdobiona dziesięcioma tysiącami pereł oraz 
złota kapsuła, w której przechowywany jest pukiel włosów księżnej Elżbiety, żony Jeremiego. 
Elżbieta po śmierci męża podczas walk o tron hospodarski została wzięta przez Turków w 
jasyr i oddana do haremu. Przed końcem życia przesłała do klasztoru swoje włosy z prośbą, 
aby złożono je w cerkwi, w której sama, jako zhańbiona przez pogan spocząć nie mogła.

Mury obronne klasztoru  wyposażono w  wieżę  bramną,  cztery ośmioboczne  baszty 
narożne  i  czworoboczną  dzwonnicę.  Na  jej  ścianie  znajduje  się  kamienna  rzeźba 
przedstawiająca kobiecą głowę, która nawiązuje do wspomnianej legendy. Inna przypowieść 
głosi, iż w dzwonnicy zamurowano pewną kobietę i wówczas jeden z kamieni przybrał kształt 
jej twarzy.

Sucevita ma  jeszcze  jedną  atrakcję,  której  poznanie  będzie  wymagało  nieco  trudu  i 
wysiłku podejścia na pobliskie wzniesienie. Otóż przeglądając foldery, informatory, czy 
przewodniki  po Rumunii,  najczęściej  na pierwszej  stronie okładki  zobaczymy zdjęcie 
podpisane „Monaster Sucevița z lotu ptaka”.  Zdjęcia te wykonywane są właśnie z tego 
miejsca, gdyż widok rzeczywiście zapiera dech w piersiach, a przez wielu uważany jest 
za najpiękniejszy w Rumunii. Siadamy i patrzymy...bez komentarza.

   
Do kolejnego „malowanego monasteru” z Listy UNESCO dojedziemy pokonując niezliczoną 

liczbę  serpentyn  -  w górę  po  wzniesieniach  Obcina  Mare,  a  następnie  od  Przełęczy 
Ciumârna - w dół. W miejscowości Vatra Moldoviței skręcamy w prawo i dojeżdżamy do 
Monasteru Moldovița.
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MONASTER MOLDOVITA

Tradycja mówi,  iż osada  Vatra Moldoviței powstała u stóp Góry Klasztornej,  przy 
strażnicy chroniącej szlak handlowy z Mołdawii do Siedmiogrodu. Już w XIV wieku stała tu 
drewniana cerkiew. Na początku XV wieku książę Aleksander Dobry wybudował murowaną 
świątynię, którą wiek później zniszczyło osuwisko powstałe po ulewnych deszczach. Obecna 
cerkiew  klasztorna  została  ufundowana  przez  hospodara  Piotra  Raresza  w  1532  roku,  a 
zdobiące ją malowidła zewnętrzne i  wewnętrzne wykonano pięć lat  później.  W kolejnych 
latach  otoczono  ją  murem  obronnym,  a  w  XVII  wieku  staraniem  metropolity  Efrema 
wzniesiono budynki  klasztorne i dom gościnny oraz rozbudowano fortyfikacje.  Po aneksji 
Bukowiny przez Austrię, cesarz Józef II zlikwidował w 1786 roku klasztor, a nad dobrami 
kościelnymi ustanowił zarząd państwowy, za pośrednictwem Grecko-Orientalnego Funduszu 
Religijnego. Opuszczenie klasztoru przez zakonników doprowadziło go w krótkim czasie do 
ruiny. W tym samym roku zamknięto również cerkiew. Po 150 latach, w 1931 roku obiektowi 
przywrócono pierwotne funkcje, lokując w nim klasztor żeński, który funkcjonuje tu do dziś. 
Główne prace remontowe i restauracyjne były prowadzone w latach 50-tych, 60-tych XX w, 
choć  ich  zakończenie  miało  miejsce  dopiero  tuż  przed  wpisaniem  klasztoru  na  Listę 
UNESCO w 1993 roku.

W skład zamkniętego czworobokiem murów obronnych zespołu wchodzą: cerkiew, 
budynek klasztorny, dawny dom gościnny, wieża bramna oraz dwie narożne baszty. Centralne 
miejsce zajmuje cerkiew p.w. Zwiastowania Bogurodzicy,  posiadająca świetnie zachowane 
malowidła.  Oczywiście  zgodnie  z  kanonem  mołdawskim  wybudowano  ją  na  planie 
trójkonchowym,  z  otwartym,  trójarkadowym  przedsionkiem.  Na  jej  bryłę  składają  się: 
przednawie, komora grobowa ze skarbcem, nawa zwieńczona wieżą oraz ołtarz. Świątynia 
łączy  w sobie  cechy  łacińskiego  gotyku i  wschodniego stylu  bizantyjskiego.  Gotyckie  są 
przypory przy absydach, portal schodkowy oraz okna ozdobione maswerkami i laskowaniami. 
Cechy  bizantyjskie  wyrażają  się  w  dekoracji  absyd,  wysokimi,  smukłymi  wnękami  oraz 
rzędami  nisz obiegających całą  cerkiew.  Nietypowy jest  przedsionek,  który oprócz trzech 
arkad tworzących  ścianę  zachodnią  posiada  również  po  dwie  arkady  boczne.  Dekoracja 
malarska jest dziełem zespołu związanego z nadwornym malarzem hospodara Piotra Raresza 
-  Tomą  z  Suczawy.  Legenda  mówi,  że  mistrz  po  ukończeniu  prac  nad  świątynią  został 
stracony z  rozkazu  władcy,  aby nigdy już  nie  mógł  wykonać  gdzie  indziej  tak  pięknych 
malowideł.  Kolorystyka  Moldovity  to:  odcienie  niebiesko-błękitne,  przełamane  ciepłą 
czerwienią i brązem.

Zwiedzanie  zaczynamy  od  ściany  południowej,  na  której  zobaczymy  genealogię 
Chrystusa,  czyli  „Drzewo  Jessego”, zaś  po  lewej  stronie  ilustrację  hymnu  Maryjnego  - 
Akatyst.  Podobnie  jak w klasztorze  Sucevita,  szczególnie  wymowna,  a  przede  wszystkim 
nietypowa jest  scena oblężenia Konstantynopola przez Persów i Awarów w 626 roku. Tu 
jednak ze względu na obecność armat  widzimy nawiązanie do roku 1453, kiedy to Turcy 
ostatecznie zdobyli  miasto.  Pomiędzy malowidłami zobaczymy również tablicę fundacyjną 
upamiętniającą budowę cerkwi przez Piotra Raresza. Ścianę zachodnią pokrywa ekspresyjna 
scena Sądu Ostatecznego oraz napisy wyryte przez zwiedzających, także tych sprzed wielu 
lat.  Nam  udało  się  znaleźć  XIX-wieczne  „pamiątki”  pozostawione  przez  rodzinę 
Kochanowskich z Czerniowiec. Na ścianie północnej malowidła zachowały się najgorzej w 
związku z ich niszczeniem przez czynniki atmosferyczne. Niemniej jednak można tu dostrzec 
sceny z życia rodziców Maryi - św. Anny i św. Joachima oraz przedstawienia nauczających 
apostołów. Na absydach znajdziemy „Niebiańską Hierarchię” z Chrystusem Matką Bożą z 
Dzieciątkiem, aniołami, prorokami i postaciami świętych. Warto zwrócić uwagę, iż wszyscy 
święci,  z  wyjątkiem  młodzieńców,  przedstawieni  są  z  brodami,  co  wynikało  z  reguły 
monastycznej św. Sawy nakazującej noszenie brody.
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We wnętrzu najciekawsze malowidło znajduje się w nawie.  Przedstawia hospodara 
Piotra Raresza,  który w asyście żony i  dwóch synów przekazują za pośrednictwem Matki 
Bożej  model  cerkwi  siedzącemu na tronie  Chrystusowi.  Na tej  samej  ścianie  pod łukiem 
sklepienia  umieszczono  przedstawienie  Zaśnięcia  Bogurodzicy.  Sklepienia  absyd  zdobią: 
Zesłanie  Ducha  Świętego  i  Ukrzyżowanie,  zaś  latarni:  Chrystus  Pantokrator.  W komorze 
grobowej  najciekawiej  prezentuje  się  malowidło  ukazujące  Matkę  Bożą  w  otoczeniu 
Archaniołów Michała i Gabriela. Nad drzwiami wejściowymi do komory znajduje się napis 
informujący, że dekoracja malarska została wykonana na polecenie wojewody Piotra Raresza. 
Najcenniejszym elementem wyposażenia jest drewniany ikonostas, wykonany w 1593 r. przez 
Gawriła z Suczawy.

Tutejsze muzeum klasztorne mieści się w dawnym domu gościnnym. Obiekt posiada 
drewniany ganek wsparty na kamiennych kroksztynach. Wzniesiono go na wzór „konaku”, 
czyli  domu  bojarskiego  jako  siedzibę  szkoły  kopistów  ksiąg  i  miniaturzystów  oraz  dla 
odwiedzających  klasztor  możnowładców.  Muzeum wśród  wielu  eksponatów  posiada  tron 
Piotra Raresza - jedyny tego typu zachowany zabytek w Mołdawii. 

Poniżej mapka z trasą całej wycieczki.
Czerwonymi kropkami zaznaczono skrót przez Nowy Sołoniec (tylko dla posiadaczy 

„terenówek”).
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Tak oto nadszedł czas pożegnania się z gościnną Pleszą i jej mieszkańcami, a także 
czas  opuszczenia  Bukowiny.  W pamięci  pozostaną  rozmowy z  „pleszanami”  i  wieczorne 
ogniska,  które  jako bardzo  osobiste  przeżycia  nie  stały  się  elementem niniejszego  opisu. 
Udajemy się teraz przez rumuńską część historycznej Mołdawii w kierunku jej dawnej stolicy 
Jass. Mimo niewielkiej  odległości dotrzemy tam za kilka dni, gdyż po drodze jest jeszcze 
kilka miejsc wartych odwiedzenia.

Ostatnim  z  „unescowych”  monasterów,  który  zamknął  listę  „ośmiu  wpisanych”, 
będzie  klasztor  w  Probocie,  położony  na  uboczu  szlaków  turystycznych  i  najrzadziej 
odwiedzany.  Zwiedzimy go w drodze do Târgu Neamț,  gdzie  pozostaniemy nieco dłużej. 
Trasę  przejazdu  prezentuje  mapka  poniżej.  Na  nocleg  proponujemy  Pensjonat  Eden w 
miejscowości Humuleştii Noi. W obiekcie będziemy wolni od rumuńskiej wersji disco-polo 
czy Maneli, o czym informują stosowne tablice. Stanowi to o tyle rzadkość, iż muzyka ta jest 
tu bardzo popularna. Głównymi jej wykonawcami są grupy bogatych Cyganów (Romów), a 
treść  pieśni  obraca  się  wyłącznie  wokół:  pieniędzy,  zdrady  i  miłości  z  dużą  ilością 
wulgaryzmów.  Ponadto  tutejsze  patio wyjątkowo  sprzyja porannym i  wieczornym 
"posiadom".

Trasa z Pleszy do Pensjonatu Eden przez Probotę.

MONASTER PROBOTA

Miejscowość  położona  jest  już  za  południowo  -  wschodnią  granicą  Bukowiny  z 
czasów austriackich,  ale  na  terenie  województwa suczawskiego,  będącego „spadkobiercą” 
bukowińskiej  spuścizny historycznej.  Kompleks  klasztorny położony nad  potokiem Pulpa 
otoczony jest wysokim murem obronnym z trzema narożnymi basztami i wieżą bramną. 

Pierwszy klasztor powstał tu na przełomie XIV i XV wieku, a jego fundatorami byli 
hospodarowie  z  dynastii  Mușat.  W późniejszych  latach  założenie  odnowił  Stefan  Wielki, 
który wybrał Probotę na miejsce spoczynku swoich rodziców - Bogdana II i Oltei (pochowani 
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ostatecznie w książęcej nekropolii w Radowcach). Z pierwotnego założenia praktycznie nic 
nie przetrwało do dnia dzisiejszego.  Obecną cerkiew wzniósł w 1530 roku hospodar Piotr 
Raresz,  który  stworzył  tu  swoją  rodzinną  nekropolię.  Jego  synowie  w  kolejnych  latach 
otoczyli klasztor murami obronnymi. W tym samym czasie wzniesiono dwór mieszkalny dla 
rodziny książęcej. W 1633 roku klasztor stał się schronieniem dla bojarów, którzy uciekli ze 
stołecznych Jass przed wojskami tureckimi Abazy-paszy. W czasach austriackiej Bukowiny 
monaster  znalazł  się  poza  jej  granicami,  na  terenie  księstwa  mołdawskiego,  a  później 
Królestwa  Rumunii.  W  1959  roku  władze  komunistyczne  wyrzuciły  mnichów,  którzy 
powrócili dopiero po rewolucji 1989 roku.

Cerkiew klasztorna św. Mikołaja przypomina nieco świątynię Monasteru Neamț, który 
odwiedzimy później. Zgodnie z mołdawskim kanonem wzniesiono ją na planie trójliścia z 
wieżą-latarnią  osadzoną  na  skrzyżowaniu  nawy  i  transeptu.  Nietypowa  jest  natomiast 
zachodnia  elewacja z  czterema gotyckimi  oknami ozdobionymi  kamiennymi  maswerkami. 
Zewnętrze ściany pokrywają wyblakłe i słabo widoczne malowidła pochodzące praktycznie z 
czasów  budowy świątyni.  W tym  okresie  przeorem klasztoru  był  późniejszy  metropolita 
mołdawski  Grigore  Rosca,  który  stworzył  powtarzający  się  w  „malowanych  cerkwiach” 
program  ikonograficzny  zewnętrznych  i  wewnętrznych  malowideł.  Jedynie  na  ścianie 
południowej  można dostrzec przedstawienie „Drzewa Jessego”,  a we wschodniej  absydzie 
fragment „Niebiańskiej Hierarchii”. 

Wewnątrz  świątyni  malowidła zachowane są w  doskonałym stanie. W przedsionku 
zobaczymy „Sąd Ostateczny”.  Jako że zastosowano tu nietypowe dla Mołdawii sklepienie 
kolebkowe z lunetami, przedstawienie przechodzi również na ściany boczne, stawiając widza 
w środku sceny „Sądu”. Z góry spogląda na nas „Bóg Ojciec”, a z boku zastępy świętych na 
tle zwijanego przez anioły firmamentu - symbolu końca świata. W pomieszczeniu komory 
grobowej pochowani są: fundator monasteru i hospodar Piotr Raresz, jego żona Helena i syn 
Ștefăniță.  W nawie  głównej  zobaczymy natomiast  malowidło  fundacyjne podobnie  jak w 
innych cerkwiach, przedstawiające Piotra wraz rodziną w chwili ofiarowywania Chrystusowi 
modelu świątyni.

Na klasztornym dziedzińcu znajduje się również wspomniana rezydencja hospodarska, 
połączona z dzwonnicą, która pełniła jednocześnie rolę narożnej wieży obronnej.

Następnego dnia z Pensjonatu Eden udajemy się na zwiedzanie okolic Târgu Neamț. Trasę 
przedstawia mapka poniżej.
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Trasa „Krainy Mołdawskich Monasterów Okręgu Neamt”.

MONASTER NEAMT

Klasztor  stanowi  jeden  z  najważniejszych  w  Rumunii  męskich  ośrodków 
monastycznych.  Jak  przed  wiekami  tak  i  dziś  niemal  wszyscy  mieszkańcy  miejscowości 
pracują (dobrowolnie) w ogromnym gospodarstwie klasztornym. Swoisty klimat sprawia, że 
możemy  poczuć  się  jak  w  czasach,  gdy  monastery  były  nie  tylko  ważnymi  ośrodkami 
religijnymi, ale również potężnymi właścicielami ziemskimi mającymi do dyspozycji ludność 
pracującą  na  chwałę  i  potęgę  kościoła.  Tutejszy  klasztor  należy  bezdyskusyjnie  do 
najcenniejszych i najciekawszych wśród „krainy monasterów” okręgu Neamț, a jego początki 
sięgają  XIV-wiecznej  fundacji  wojewody  Piotra  Musata.  Obecną  cerkiew  wzniósł  Stefan 
Wielki w 1497 roku, po tym jak poprzednią zniszczyło trzęsienie ziemi w 1471 roku. Od XV 
w. monaster stanowił jeden z głównych ośrodków kulturotwórczych w Mołdawii. Działała tu 
szkoła kaligrafii i miniatur. Z klasztorem związani byli dwaj czołowi kronikarze mołdawscy z 
I  poł.  XVI w.  -  Macarie  i  Eftimie.  Rozwinęła  się  tu  także  szkoła  malarstwa,  haftu  oraz 
drukarnia.  Tutejsza biblioteka  funkcjonująca nieprzerwanie  od XV wieku posiada jeden z 
cenniejszych w kraju zbiorów manuskryptów.

Na teren klasztoru wchodzimy przez  bramę-dzwonnicę. Centralną część dziedzińca 
zajmuje  cerkiew  p.w.  Wniebowstąpienia  Pańskiego,  będąca  jedną  z  najwspanialszych 
fundacji Stefana Wielkiego. Jej model był wielokrotnie kopiowany w późniejszych czasach. 
Świątynia  jest  bogato  dekorowana elementami  ceramicznymi,  co  w połączeniu  z  gotycką 
kamieniarka tworzy oryginalną całość. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na sklepienia „typu 
mołdawskiego”  oraz  grób  wojewody  Stefana  II,  syna  Aleksandra  Dobrego.  W  linii 
zabudowań klasztornych znajduje się cerkiew św. Jerzego z 1795 roku, która pierwotnie stała 
pośrodku dziedzińca. W II poł. XX w. została wbudowana we wschodnie skrzydło monasteru. 
Świątynia  łączy  architekturę  staromołdawską  z  klasycystyczną.  Mury  obronne  otaczające 
założenie tworzą kształt kwadratu z ośmiokątną wieżą. Zabudowania klasztorne wzniesiono w 
XVIII  wieku,  ale  obecny kształt  otrzymały  po pożarze  w 1862 roku.  Składają  się  na nie 
jednopiętrowe  skrzydła  mieszkalne z krużgankami oraz dwie kaplice służące mnichom do 
codziennych  modlitw.  W  obrębie  klasztoru  znajduje  się  również  muzeum,  prezentujące 

Monaster Secu

Monaster Sihăstria
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dorobek artystyczny i umysłowy monasteru.  Niestety najcenniejsze XV-wieczne miniatury 
wykonane  przez  mnicha  Gavrila  Urica  zobaczymy  tylko  jako  kopie  -  oryginały  bowiem 
znajdują się w Oksfordzie. Wychodząc z monasteru warto zwrócić uwagę na położoną po 
drugiej stronie drogi budowlę o cylindrycznym kształcie - jest nią baptysterium pierwotnie 
służące do udzielania sakramentu chrztu. 

Zwiedzając  „mołdawską  krainę  monasterów  okręgu  Neamț”  mamy  kilkanaście 
obiektów do wyboru. My wybraliśmy ten opisany powyżej jako najważniejszy oraz ten do 
którego najtrudniej  jest  dotrzeć.  Jako, że i  przewodnikom turystycznym zdarza się zgubić 
drogę wśród lasów i gór dotarliśmy do jeszcze jednego  klasztoru żeńskiego położonego na 
„końcu świata”, którego ani nazwy, ani wezwania nie udało nam się ustalić do dzisiaj. Jego 
lokalizację podajemy przy zdjęciach, jednak kategorycznie odradzamy dojazdu w to miejsce 
samochodem innym niż terenowy. Zresztą do tego drugiego, właściwego też wskazane jest 
przynajmniej mocne i wysoko zawieszone auto, gdyż droga miejscami będzie bardzo stroma i 
kamienista oraz wymyta przez wodę.

Bez  problemu  natomiast  można  dotrzeć  do  dwóch  zaznaczonych  na  mapce 
Monasterów:  Secu  z  cerkwią  Ścięcia  św.  Jana  Chrzciciela  i  Sihăstria  z  XIX-wieczną 
świątynią.

Jeśli jednak decydujemy się pojechać dalej czeka nas ponad 8 km krętej drogi, która 
doprowadzi  do  położonego  na  bezludnych  zboczach  górskich  Monasteru  Sihla z  piękną, 
drewnianą  cerkwią  klasztorną z  1813 roku.  Wrażenie  czasu  zatrzymanego przed wiekami 
mamy tu gwarantowane. Nieopodal monasteru znajduje się  grota pustelnicza  św. Teodory. 
Dojdziemy do niej schodkami rozpoczynającymi się naprzeciwko cerkwi lub idąc od parkingu 
w gorę i  skręcając w lewo w las  (mapka poniżej).  Całe „kółko” zajmie  maksymalnie  30 
minut.  Po  drodze  będziemy mijali  ostańce  i  baszty  skalne,  z  których  jedna  (z  drewnianą 
drabinką) pełniła rolę... 
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Droga z Klasztoru Sihla do Pustelni św. Teodory (zielona kropka)

Jadąc z powrotem warto zatrzymać się przy krzyżu zlokalizowanych koło niewielkiej 
kładki zawieszonej nad potokiem. Znajdziemy tam napis „Schitul Daniil Sihastru” (Pustelnia 
Daniela  Eremity).  Jeśli  zdecydujemy  się  tam  pójść  zostaniemy  poproszeni  o  wniesienie 
wiaderka żwiru na górę. Z początku myśleliśmy, iż związane jest to z tradycją, legendą lub 
stanowi  swego  rodzaju  nawiązanie  do  życia  świętego,  a  może  nawet  jest  swoistą  formą 
pokuty.  Okazało się jednak, o czym  informuje tabliczka, iż „braciszkowie”, rozbudowując 
pustelnię proszą każdego turystę (pielgrzyma), aby przy okazji odwiedzin wniósł nieco żwiru 
i piachu do rozrabiania cementu. Tak, więc nasz pomysł o „pięknej tradycji” uległ pragmatyce 
i realiom współczesnego życia pustelniczego.

Kolejny dzień upłynie nam pod hasłem „geoturystyki”, do którego często wracamy i 
nawiązujemy  w  planach  zwiedzania.  Naszym  celem  będą  dwa  obiekty:  Wąwóz  Bicaz  i 
Jezioro Czerwone. Do obu dojedziemy, a przez jeden nawet przejedziemy dobrą asfaltową 
drogą. Aby tam dotrzeć kierujemy się na stolicę województwa miasto  Piatra Neamț (mapka 
poniżej).

Wąwóz Bicaz jest powszechnie znaną w Rumunii atrakcją turystyczną, zarówno dla 
wspinaczy jak i dla turystów masowych, których liczebność osiąga w sezonie rozmiary plagi.
Trudno  się  temu  jednak  dziwić,  gdyż  jest  to  najbardziej  znany  wąwóz  w  Karpatach 
Wschodnich i najłatwiej dostępny, gdyż jego dnem przez całą długość przebiega „krajówka”. 
Najciekawszy  fragment  biegnący  doliną  potoku  wśród  pionowych  urwisk  skalnych 
opadających  na  skraj  wijącej  się  serpentynami  drogi  rozciąga  się  na  długości  kilku 
kilometrów  pomiędzy  miejscowością  Bicaz  -  Chei,  a  Jeziorem  Czerwonym.  Szczyty 
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otaczające kanion osiągają ponad 1300 m.n.p.m., a najbardziej znanym jest Piatra Altarului, 
którego pionowa ściana została zdobyta dopiero w 1934 roku. Na jego wierzchołku w okresie 
władzy komunistycznej  znajdowała się czerwona gwiazda,  zaś obecnie wieńczy go krzyż. 
Warto  również  wspomnieć,  iż  tutejsze  drogi  wspinaczkowe należą  do  najtrudniejszych  w 
całym kraju. W szerszych miejscach wąwozu skalne ściany wspierane są przez niezliczone 
ilości  straganów i  kramów oferujących  wątpliwego pochodzenia  „wyroby ludowe” i  inną 
„konfekcję turystyczną” z Chin.

Pomimo panującego tu targowego zgiełku, zaparkowanych bezładnie samochodów i 
tłumu  ludzi,  skalny  kanion  robi  wrażenie  jako  niewątpliwa  atrakcja  „geoturystyczna”. 
Niestety nie  pokażemy zdjęć  i  filmów z tego miejsca,  gdyż  zostały one przez  przypadek 
wykasowane po powrocie, czego do tej pory nie możemy odżałować.

Po  przejechaniu  przez  wąwóz  zobaczymy  (paradoksalnie)  błękitne  wody  Jeziora 
Czerwonego powstałego na  skutek osuwiska w 1837 roku. Zbiornik leży na wysokości 983 
m.n.p.m.,  posiada 2 km długości  i  15 m głębokości.  Grunt osuwiskowy spiętrzając wody 
rzeczki  Bicaz  i  potoku Suhard  utworzył  tu  naturalną  zaporę,  która  podnosząc  wody tych 
cieków doprowadziła do powstania jeziora. Do dziś widoczne są wystające z lustra wody pnie 
drzew  zalanego lasu. Ponadto na  tafli  jeziora zobaczymy krążące na łódkach (z pobliskiej 
wypożyczalni) niezliczone rzesze turystów.  

Wracając,  celem  odpoczynku  od  tłumów,  polecamy  wybrać  sobie  jakąś  dolinkę  potoku 
spływającego z Parku Natury   Vânători  -  Neamț   na porządne ognisko turystyczne np. taką  jak 
ta.

Trasa wycieczki do Wąwozu Bicaz i Jeziora Czerwonego.
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Opuszczając Târgu Neamț obowiązkowo należy odwiedzić główny zabytek miasta - 
ruiny Twierdzy Neamț. 

Jak  wskazuje  nazwa  miejscowości,  przez  wieki  miasto  było  jednym  z  głównych 
ośrodków  targowych  w  Mołdawii.  Tutejszy  zamek  chronił  szlak  handlowy,  biegnący  ze 
stołecznych  Jass  do  Transylwanii.  Twierdza jest  niewątpliwie  najciekawszym  zabytkiem 
obronnym  w  Mołdawii,  która  w  przeciwieństwie  do  Siedmiogrodu  nie  była  silnie 
ufortyfikowana.  Do obrony przed nieprzyjacielem mołdawscy władcy mieli  do dyspozycji 
nieliczne zamki w: Suczawie, Chocimiu, Sorokach, Benderach, Białogrodzie i Târgu Neamț. 
Oczywiście  uzupełnieniem twierdz były liczne obronne monastery,  które jednak posiadały 
ograniczone  możliwości  i  zapewniały  osłonę  jedynie  przed  niewielkimi  oddziałami,  nie 
posiadającymi  ciężkiej  artylerii  np.  Tatarami.  Wśród wyżej  wymienionych  jedynie  Târgu 
Neamț i Suczawa znajdują się obecnie w granicach Rumunii.

Pierwszy  zamek został  zbudowany przez  wojewodę Piotra Musata w II poł. XIV w, 
jednak okres głównej rozbudowy twierdzy przypada na czasy rządów Stefana Wielkiego (II 
poł. XV). Warownia doskonale zdała egzamin podczas najazdu Turków na Mołdawię w 1476 
roku, którzy nie zdołali jej zdobyć. Porta mając na uwadze walory obronne twierdzy kazała ją 
spalić Aleksandrowi Lăpușneanu, który dzięki tureckiej pomocy wrócił na hospodarski tron w 
1564 roku. W I poł. XVI wieku wojewoda Vasile Lupu odbudował  zamek, który ponownie 
stał się istotnym elementem obronnym państwa mołdawskiego. Walory te dostrzegł również 
polski król Jan III Sobieski, kiedy to podczas wyprawy mołdawskiej obsadził twierdzę swoim 
wojskiem.  Polacy  traktowali  Neamț  jako  rękojmię  i  atut  w  przyszłych  rokowaniach 
pokojowych z Turcją. W 1699 roku po podpisaniu pokoju w Karłowicach wojska polskie 
opuściły zamek, który na rozkaz Porty został ponownie zburzony. Od tego czasu pozostaje w 
ruinie. Obecna ekspozycja prezentuje historię zamku, kolejnych hospodarów oraz zachowane 
elementy  twierdzy:  bastiony,  koszary,  salę  obrad,  więzienie,  kuchnię,  salę  wojewodów, 
kaplicę oraz  drewniany  most wiodący  do  bramy  zamkowej,  na  której  odnajdziemy  herb 
Mołdawii. Z ruin „pałacu hospodarskiego” możemy podziwiać niesamowitą panoramę doliny 
Neamț oraz „krainy monasterów” rozciągającą się pomiędzy Piatra Neamț, a Târgu Neamț. 
Dojście do zamku z parkingu zajmuje około 30 minut.

JASSY

Nadszedł  czas,  aby  odwiedzić  stolicę  Mołdawii,  ale  nie  tą  współczesną  tylko 
historyczną. Jedziemy do Jass. Niezależnie od zabytków i dziejów miasta jeśli zdecydujemy 
się  na  wieczorne  zwiedzanie  odczujemy  niesamowity  klimat  mozaiki  kulturowej,  tej 
tradycyjnej  staromołdawskiej,  a  także  maniery  Stepów  Akermanu,  Krymu  i  Rumelii, 
wschodniej  swobody,  renesansu  oświeconej  Rosji  oraz  zachodniego  kosmopolityzmu. 
Wynika to, z faktu iż Jassy zawsze były miastem otwartym na wszelkie wpływy i z łatwością 
je przyswajały, dodając nieco własnego, specyficznego „smaku”. Powstały przez wieki „mix” 
kulturowy mamy tu podany na jednej tacy.  W naszej opinii  miasto zachowało wiele cech 
wspólnych z najznakomitszymi metropoliami XIX-wiecznej Europy.

Jassy położone są w północno-wschodniej Rumunii (w historycznej Mołdawii), nad 
rzeką Bahlui (dorzecze Prutu). Nazwa miasta bywa utożsamiana z plemieniem, pochodzących 
od Alanów Jassów, których w źródłach staroruskich nazywano Jassy.  Jasowie przybyli  do 
Europy w średniowieczu z  północnych stoków Kaukazu. Początkowo zasiedlali  stepy nad 
Morzem Czarnym - tereny dzisiejszej Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.
Pierwsze informacje o mieście pojawiają się już w XIV, ale jego historia rozpoczyna się od 
połowy XVI w. kiedy to staje się stolicą Hospodarstwa Mołdawskiego. W 1641 r. hospodar 
Bazyli  Lupu  założył  w  Jassach  Szkołę  Państwową,  a  w  klasztorze  Trzech  Hierarchów 
powstała  drukarnia,  która  wydawała  książki  w  języku  rumuńskim.  W 1686  roku  wojsko 
polskie stoczyło bitwę pod Jassami w związku z prowadzoną wojną polsko-turecką w latach 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694237887820434
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694297751706130
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694297751706130
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694230356863714
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694279409791842
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694305784334322
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694317263742690
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694247662557170
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694254499676258
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694286516589730
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694263244682146
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694204060211298
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694176103299282
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694161893266290
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694154953023730
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694270287296514
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694220317586050
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694208308165346
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694180962425954
https://www.youtube.com/watch?v=rrv_lmms5M4&feature=em-share_video_user
https://picasaweb.google.com/Poniek3/11#6191694188064808658
https://picasaweb.google.com/Poniek3/9#6191453943056508674


1683-1699.  W  latach  1859-62  Jassy  były  jedną  z  dwóch  stolic  zjednoczonych  księstw: 
Mołdawii i Wołoszczyzny. 

Główne  zabytki  miasta  zlokalizowane  są  wzdłuż  wyremontowanego  „deptaku 
pieszego”, biegnącego po części  Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Samochód najlepiej 
zaparkować  na  Piața  Unirii,  skąd  już  pieszo  rozpoczynamy  zwiedzanie  centrum  Jass. 
Początkowo  będą  nam  towarzyszyły  „socrealistyczne  plomby” monumentalnych bloków 
mieszkalnych, które powoli zaczną ustępować historycznej zabudowie miasta. Z lewej strony 
za  skwerem  wyłania  się  gmach Teatru  Narodowego zbudowany  w  XIX  wieku  w  stylu 
neoklasycyzmu wiedeńskiego wg projektu architektów austriackich.  Po przeciwnej  stronie 
bulwaru znajduje się Cerkiew Katedralna Ofiarowania Pańskiego i św. Paraskewy zbudowana 
w stylu łączącym klasycyzm z rosyjskim barokiem. Jej budowę prowadzono w latach 1833-39 
według planów austriackich architektów Gustawa i Johanna Freiwaldów, a później w latach 
80-tych  pod  nadzorem  rumuńskiego  architekta  Aleksandra  Orascu.  Gmach  cerkwi 
charakteryzuje  monumentalizm,  z  dwiema  fasadami,  z  których  zachodnia  posiada  wnękę 
ozdobioną  mozaiką  obrazującą  wezwanie  świątyni.  Wnętrze  posiada  typ  bazylikowy,  co 
stanowi  rzadkość wśród mołdawskich  świątyń.  Sprawia to  wrażenie  ogromnej  przestrzeni 
zamkniętej  potężnym,  pochodzącym  z  Kijowa  ikonostasem.  Dekoracja  malarska  wnętrza 
pochodzi  z  XIX wieku.  Wśród wyposażenia  uwagę zwracają  witraże,  wielkie  świeczniki, 
żyrandole  oraz  wyposażenie  liturgiczne  ufundowane  przez  króla  Rumunii  Karola  I. 
Najważniejszymi  jednak  są  tu  przechowywane  po  prawej  stronie  świątyni  relikwie  św. 
Paraskewy, dzięki którym cerkiew stanowi jeden z głównych ośrodków pielgrzymkowych w 
Rumunii. W pobliżu znajduje się gmach  Pałacu Metropolitarnego z charakterystyczną  mitrą 
wieńczącą  hełm  wieży.  Idąc  dalej  bulwarem  po  lewej  stronie  mijamy  gmach  Pałacu 
Roznovanu pełniącego funkcję ratusza miejskiego i dochodzimy do najważniejszego zabytku 
-  Cerkwi Trzech Hierarchów. Świątynia  stanowi najwspanialszy manifest  i  symbol  XVII- 
wiecznych, orientalnych Jass. Jedynie Nowa Metropolia w Curtea de Arges może poszczycić 
się tak orientalnym i monumentalnym rozmachem. Cerkiew będąca częścią Monasteru Trzech 
Hierarchów łączy w sobie „złote przestrzenie” i niespotykaną delikatność detali zdobniczych. 
Założenie powstało w latach 1635-39 dzięki fundacji hospodara Vasilego Lupu. Jego budową 
kierował  pochodzący  ze  Stambułu  Ormianin  -  Ienache  Efisi,  któremu  przypisuje  się 
zewnętrzną, przebogatą dekorację cerkwi. Niestety burze dziejowe jakie przeszły przez Jassy 
w XVII i XVIII wieku nie oszczędziły wspaniałej  fundacji,  a dzieła zniszczenia dopełniły 
pożary  i  trzęsienia  ziemi  w  XVIII  w.  Renowacji  (niestety  nie  do  końca  profesjonalnej) 
dokonano  pod  koniec  wieku  XIX  i  z  tego  okresu  pochodzi  obecny  wygląd  świątyni. 
Dekoracja zewnętrzna uważana jest za jedną z najśmielszych tego typu realizacji na obszarze 
Europy Środkowo-Wschodniej,  która  to  w okresie  nowożytnym  poddana była  znaczącym 
wpływom  tureckim.  Całą  budowlę  zdobią  kaukaskie  plecionki,  łuki  i  kwietne  wazony 
zapożyczone ze sztuki islamskiej, renesansowe motywy groteskowe oraz inne elementy które 
stworzyły manierystyczne formy nie pozostawiające żadnej pustej przestrzeni. Nad wejściem 
znajduje się płyta fundacyjna z herbem Mołdawii. Wewnętrzna dekoracja pochodzi z XIX w., 
kiedy to w ramach „renowacji” zniszczono oryginalne XVII - wieczne malowidła, zastępując 
je freskami i mozaikami.  Nowe „uświetnione” wnętrze świątyni zostało ufundowane przez 
króla  Rumunii  Karola  I.  W  przednawiu  spoczywają  trzej  władcy  mołdawscy:  fundator 
hospodar Vasile  Lupu, dalej  hospodar Dymitr  Cantemir  -  autor  popularnej  XVII-wiecznej 
„Historii  cesarstwa  tureckiego”  i  „Opisu  Mołdawii”  oraz  książę  Aleksander  Jan  Cuza  - 
pierwszy władca zjednoczonej  Rumunii.  Warto dodać,  iż  ciała  dwóch ostatnich zostały tu 
sprowadzone,  gdyż  zmarli  na obczyźnie.  Po przejściu przez ul.  Anastasie  Panu,  po lewej 
stronie zobaczymy samotnie stojący,  niewielki  budynek o oryginalnym wyglądzie -  „Dom 
Dosoftei”.  Jest  to  najstarsza  budowla  świecka  miasta,  posiadająca  od  frontu  portyk 
kolumnowy, obejmujący całą długość fasady. Tego typu domami zabudowana była najstarsza 
część miasta, co możemy zobaczyć na rycinach i starych pocztówkach. Do dnia dzisiejszego 
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pozostał  tylko  ten  jeden.  Nazwa  domu  pochodzi  od  metropolity  mołdawskiego  Dosoftei 
(właść. Dimitrie Barila), który założył mieszczącą się tu drukarnię. To stąd, w latach 80-tych 
XVII w. wyszło wiele ksiąg, mających fundamentalne znaczenie dla rumuńskiej kultury. Sam 
metropolita był autorem „przeróbki” „Psałterza Dawidów” Jana Kochanowskiego wydanej w 
Polsce (w języku mołdawskim) pod tytułem „Psałterz Świętego Proroka Dawida Napisany 
Wierszem”  w 1673 roku.  Ten  sam metropolita  i  zasłużony pisarz,  uciekając  z  Mołdawii 
wywiózł  do  Polski  zbiory  archiwum  metropolitarnego,  które  po  jego  śmierci  uległy 
całkowitemu rozproszeniu.  Nieco dalej wśród drzew znajduje się kolejna fundacja Stefana 
Wielkiego - cerkiew św. Mikołaja powstała pod koniec XV wieku jako świątynia pałacowa. 
Podobnie jak w klasztorze Trzech Hierarchów i tu dokonano niefortunnej renowacji na przeł. 
XIX/XX w., która zatarła pierwotny wyglądu cerkwi. Ciekawostką jest to, że obie budowle 
„zepsuł” ten sam francuski architekt Andre Lecomte de Nouya. Perspektywę bulwaru zamyka 
ogromna bryła dawnego pałacu rządowego, a obecnie  Pałacu Kultury - drugiego po cerkwi 
Trzech  Hierarchów  symbolu  miasta.  Obiekt  wzniesiono  w  latach  1906-26  na  miejscu 
dawnego pałacu hospodarskiego. Jego architektura stanowi połączenie nurtu romantycznego z 
„szalonym”  eklektyzmem.  Obecnie  mieści  się  tu  kompleks  Muzeum  Narodowego 
„Mołdawia”, składający się z oddziałów: Sztuki, Historii Mołdawii, Historii Średniowiecznej 
oraz Etnografii. Przed pałacem stoi pomnik konny Stefana Wielkiego z 1882 roku.

Wyjeżdżając  z  miasta  warto  zatrzymać  się  przed  historycznym  gmachem 
Uniwersytetu w Jassach im. Aleksandra Ioana Cuzy wzniesionym w latach 1893-96 Przed 
nim znajdują się dwa pomniki  XIX-wiecznych historyków związanych z uczelnią:  Mihaila 
Kogălniceanu i Aleksandra Xenopola.

Na nocleg polecamy Pensjonat Aristocrat zlokalizowany kilka kilometrów od centrum miasta 
przy drodze nr 24.

Z Jass udajemy się na południe kraju wzdłuż granicy z Republiką Mołdawii,  czyli 
Doliną Prutu. Po drodze odwiedzimy jeszcze  Cecorę, licząc na jakieś pamiątki związane ze 
słynną  bitwą roku 1620,  w której  polskimi  wojskami  dowodził  hetman  i  kanclerz  wielki 
koronny Stanisław Żółkiewski. Poszukiwania, w które zaangażowaliśmy nawet pracowników 
miejscowego urzędu gminy i szkoły uświadomiły nas, że nie znajdziemy tu żadnego pomnika, 
ani tablicy pamiątkowej, zaś miejscowi niechętnie udzielają informacji o bitwie. Pozostało 
nam więc tylko wykonać fotografię tablicy z obecną, rumuńską nazwą wsi - Țuțora. 

Przypomnijmy w skrócie o co chodziło z tą Cecorą. 

Pewnego dnia, król polski Zygmunt III Waza, ten z warszawskiej kolumny, chyba bez  
przemyślenia  wysłał  nieregularną  lekką  jazdę  polską  tzw.  lisowczyków przeciwko  księciu  
siedmiogrodzkiemu, w czasie gdy ziemie te były lennem tureckim. Wojna z Turcją była zatem  
już tylko kwestią czasu, tym bardziej, iż zakończyli oni boje z Persją i jak to Turcy szykowali  
się  do  kolejnych,  tym  razem w Europie.  Zastanawiali  się  jednak,  czy  bardziej  nie  lubią  
Habsburgów,  czy  Rzeczpospolitej.  Problem  rozwiązał  nowy  hospodar  mołdawski  Kasper  
Graziani,  który  chciał  rządzić  swoimi  ziemiami  sam,  bez  udziału  kolegów  z  Turcji.  
Zaprzyjaźnił  się  więc,  jako  dobry  dyplomata  z  Polską,  a  do  misternej  intrygi  wciągnął  
Gabiela Mohyłę, który akurat rządził sąsiednim Siedmiogrodem. Mądrzy Turcy na wszelki  
wypadek szybko usunęły Mohyłę, ale Graziani dogadał się z hetmanem Żółkiewskim, oferując  
mu nawet pomoc 25.000 zbrojnych.

Waleczny  polski  dowódca,  ruszył  z  kraju  nad  Wisłą  wraz  ze  swoim  wojskiem  w  
kierunku Cecory. Mógł uderzyć na koncentrującą się armię turecką pod Banderami, ale wolał  
przyjąć  pozycje  obronną.  18  września  1620r.  obie  armie  spotkały  się  we  wspomnianej  
powyżej  wiosce  nad  Prutem.  Polskie  wojska  w  sile  9  tysięcy  zobaczyły  16  tysięcy  
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rozsierdzonych Turczynów i Tatarów, choć niektórzy twierdzą, że było ich 40 tysięcy. Jako  
pierwsi presji nie wytrzymali Tatarzy, których zmietli z pola walki lisowczycy.

Po nieprzespanej nocy Żółkiewski postanowił przeprowadzić prawdziwą, walną bitwę,  
pewnie  dlatego,  aby  wypróbować  nową  taktykę,  którą  podpowiedział  mu  kolega  hetman  
Stanisław  Koniecpolski.  Wymyślił  on,  aby  skrzydła  kawalerii  osłonić  taborami  wozów  
ustawionych w kilka rzędów i obsadzonych piechotą z działami. Za nimi przyczajone były  
oddziały  mołdawskie  oraz  chorągwie  Rogowskiego.  Panowie  oczywiście  podzielili  się  
dowództwem – prawa strona należała do Koniecpolskiego,  środkowa do Żółkiewskiego,  a  
lewa do Chmieleckiego. Gdy ruszono do ataku okazało się, że rozkazy i dowództwo swoje, a  
tabory  swoje,  psując  całkowicie  szyk  i  nie  spełniając  zadania.  Niedługo  potem  oddziały  
tureckie  znalazły  się  na  tyłach  -  osłaniających  oczywiście  również  tyły  -  oddziałów  
mołdawskich, które nie wiedzieć czemu uznały, że w sumie jest im wszystko jedno, po której  
stronie będą walczyły i przeszły na stronę wroga. Polacy nie bardzo byli przygotowani na  
taką niespodziankę, ze strony Mołdawian, więc szybko zostali pobici przez Dżanibeka Gireja  
jednego z dowódców przeciwnej  strony bitwy. Pozostała część wojska uciekła do obozu z  
wyjątkiem jednego zagubionego, wspomnianego wcześniej taboru. Koniecpolski cztery razy  
próbował odzyskać „zgubę”, ale wcześniej  woźnice wyprzęgli  konie i postanowili  opuścić  
dość niebezpieczną dla nich sytuację, w której się znaleźli. Hetman odbił resztę piechoty, a  
wozy (bez koni) pozostawił. Widząc trudną sytuację Koniecpolski zarządził odwrót, lecz inni  
dowódcy uznali ten pomysł za kiepski i samowolnie przepłynęli  rzekę. Dodatkowo czeladź  
obozowa postanowiła,  chyba z  nudy,  wywołać  zamieszki  w miejscu  stacjonowania  wojsk.  
Udało się to opanować. Jednak dobry, stary hetman nie ukarał winnych, co spowodowało  
całkowite rozluźnienie i sielankę w obozie. 29 września ruszono w dalszą drogę, lecz sprytny  
Iskander  Pasza  podążał  jak  cień  za  Polakami,  przeprowadzając  co  jakiś  czas  ataki.  6  
października odparto ostatnią próbę rozgromienia wojsk polskich. Od tego czasu już tylko  
Kantymir  Murza  miał  na  tyle  odwagi,  aby  podążać  za  wycofującymi  się  siłami  
Rzeczypospolitej.  Odwrót zamiast ostatnich prób walki spowodował totalne rozprężenie w  
polskich  szeregach.  Ponadto  słynna  czeladź  obozowa  dręczona  wyrzutami  sumienia  i  
obawiając  się  kary  za  wcześniejsze  wybryki,  zabrała  konie  z  taborów  i  odjechała  w  
nieznanym kierunku. Widząc to Kantymir uderzył na bezładne polskie szeregi, które panika  
skurczyła do rozmiarów 300 żołnierzy. Niedługo później zginął hetman Stanisław Żółkiewski,  
a  jego  odciętą  głowę  wysłał  sułtanowi  Iskander  Pasza.  Pozostali  oficerowie  w  tym  
Koniecpolski  dostali  się  do niewoli,  zaś  armię rozgromiono do cna.  Cała  wyprawa choć  
dobrze  przygotowana,  jak  oceniają  historycy,  zakończyła  się  klęską,  a  ta  była  przyczyną  
braku dyscypliny. Jak później napisano: „wiek odebrał Żółkiewskiemu konieczną giętkość w  
politykowaniu  z  żołnierzami”.  Podsumowując:  spór  polsko-turecki  o  strefę  wpływów nad  
Hospodarstwem Mołdawskim pozostał nierozwiązany.

Z tego miejsca można wrócić do głównej drogi nr 28 (mapka poniżej) lub pojechać 
lokalną drogą gruntową (czerwone kropki) przez przygraniczne miejscowości. Zobaczymy tu 
„świat  wsi” z początku XX w. i  do syta  najemy się śliwek, które tworzą aleje  pomiędzy 
miejscowościami. Warto także zwrócić uwagę na charakterystyczne błękitno-białe drewniane 
chałupy z zabudowanymi, misternie zdobionymi, gankami. Wersja ta raczej polecana jest dla 
właścicieli aut terenowych. 



Trasa „Doliną Prutu” z Jass przez Cecorę.

Od miejscowości Albiţa kontynuujemy przejazd drogą nr 24b, a w Huşi skręcamy na 
24a, którą dojeżdżamy do Murgeni. Od tego miejsca, aż do Gałacza (droga nr 26) po lewej 
stronie  towarzyszyła  nam będzie  rozległa  Dolina  Prutu,  objęta  ochroną jako Park Natury 
Dolnego Prutu (Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior) Po drugiej stronie rzeki, na 
łagodnych  wzniesieniach  widoczne  są  pierwsze  miejscowości  po  mołdawskiej  stronie 
granicy.  Dalej  przez  Braiłę  kierujemy  się  na  miasto  Hârşova,  w  którego  okolicach 
proponujemy nocleg. Zanim tam dotrzemy czeka nas jeszcze opłata za przejazd mostem na 
Dunajem.

Trasa przejazdu Doliną Prutu.

https://picasaweb.google.com/Poniek3/14#6192206953704465346


Trasa z Harsovy do smażalni Cherhanaua Vadu.

Z Hârşovy możemy w przeciągu 1,5 godziny znaleźć się w jednym z czarnomorskich 
kurortów lub  udać  się  do  Cherhanaua Vadu -  położonej  na  całkowitym odludziu  słynnej 
smażalni,  która  oferuje  świeże  ryby  dunajskie  i  morskie.  Po  drodze  możemy  jeszcze 
odwiedzić Cheile  Dobrogei (mapka powyżej,  czerwona strzałka) -  wąwóz skalny,  którego 
dnem biegnie droga, znany z licznie występujących tu susłów, które bez problemu zobaczymy 
biegające po jego dnie (patrz: „Rumunia – W poszukiwaniu Drakuli” ) W pobliżu znajduje się 
jeszcze wiele innych atrakcji opisanych w powyższej relacji w wycieczce „Stepy Dobrudży”. 
Do  smażalni  można  dotrzeć  głównymi  drogami  lub  jeśli  zdecydujemy  się  na  oglądanie 
bezkresnych stepów pojechać zgodnie z trasą na mapce (czerwone kropki oznaczają odcinki 
dla właścicieli  „terenówek”.)  Ostatni odcinek z Vadu do „smażonej  rybki” jest co prawda 
dostępny dla każdego auta, niemniej jednak należy zachować ostrożność na drodze ułożonej z 
połamanych płyt betonowych oraz na odcinkach piaszczystych. Na wystających kawałkach 
płyt warto wypatrywać śladów uderzeń, a dalej strużek oleju, wyciekających z uszkadzanych 
tu licznie misek olejowych. 

Jak od lat  na część wypoczynkową wybraliśmy  Complex La Perla w  Eforie  Nord, 
gdyż położony jest nie w pobliżu, a na samej plaży, oferuje wyżywienie, basen dla gości, duże 
pokoje z klimatyzację w bungalowach i względną ciszę od gwaru miejskiego. Minusem lub 
plusem (jak dla kogo) jest granicząca z ośrodkiem plaża naturystów.

Rozpoczynamy zatem drugą, plażową część wakacji...
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Przejazd ze „smażalni” do „La Perla” w Eforie Nord.

Po  kilkunastu  dniach  odezwały  się  znowu  potrzeby  krajoznawcze,  więc 
postanowiliśmy pozostawić nadmorskie klimaty i wyruszyć na zwiedzanie... (mapka poniżej)

Trasa wycieczki do Adamclisi

Jedziemy do małej dobrudżańskiej miejscowości Adamclisi. Jest ona znana badaczom 
z całego świata zajmującym się historią Cesarstwa Rzymskiego. To tutaj odkryto pozostałości 
pomnika  chwały  Imperium  -  Tropaeum  Traiani  wzniesionego  w  109  r.  na  pamiątkę 
zwycięstwa  Rzymian  w  I  wojnie  z  Dakami,  Getami  oraz  ich  sojusznikami.  Monument 
zrekonstruowano w 1977 roku na jego pierwotnym miejscu. Pomnik posiada 40 m wysokości 
i  tyle  samo  średnicy.  W  jego  dolnej  części  umieszczone  są  płaskorzeźby,  obrazujące 
poszczególne  etapy  wojny,  zaś  powyżej  znajduje  się  właściwe  trofeum w  kształcie  pnia 
drzewa, na którego szczycie zatknięto zbroję rzymską i przywiązanych do niego jeńców - 



mężczyznę i dwie kobiety. W pobliżu znajdują się ruiny rzymskiego miasta Tropaeum Traiani 
-  jednego z większych  w Dobrudży.  Miasto zostało  założone przez  cesarza  Traiana,  a  w 
późniejszych  latach  rozbudowane  przez  Konstantyna  Wielkiego.  Główne  budowle 
zlokalizowane są przy drodze miejskiej  powstałej  w IV w.  Jej  długość wynosi  300 m,  a 
szerokość  14  m.  Pod  drogą zachowały  się  elementy  antycznego  wodociągu.  Wśród  ruin 
miasta można dostrzec bazylikę z czasów Konstantyna, wspartą pierwotnie na 18 kolumnach, 
a także młodszą o 100 lat chrześcijańską bazylikę z transeptem z zachowaną kryptą grobową 
pod ołtarzem. Droga miejska biegnie pomiędzy dwoma bramami przy których zachowały się 
pozostałości domów i magazynów kupieckich.

Kolejne zwiedzane miejsca  i  obiekty będą  wytyczały  drogę powrotną do Carei,  w 
której  opuścimy Rumunię.  Zajmie  to  jednak kilka  dni.  Na pierwszy nocleg  „tranzytowy” 
proponujemy  jeden  z  hoteli  lub  moteli  w  okolicach  Râmnicu  Vâlcea  jeszcze  przed 
przejechaniem  Doliny  Aluty  i  Parkiem  Narodowym  Cozia  (patrz:  Rumunia  –  W 
poszukiwaniu Drakuli”, str.9) Większość, dość długiej trasy będzie wiodła autostradą, więc 
czasowo nie stanowi to żadnego problemu (patrz mapka)

Trasa z Eforie Nord do Râmnicu Vâlcea.

Następnego dnia kierujemy się na Sybin, a następnie drogą nr 14 do pierwszej zwiedzanej 
atrakcji, która znajduje się we wsi...

Slimnic to niewielka miejscowość położona już w Transylwanii, w pobliżu Sybina. Na 
wniesieniu  w  centrum  miasteczka  położone  są  ruiny  średniowiecznej  twierdzy obronnej. 
Początki  warowni sięgają  XIII  wieku,  kiedy  to  miejscowy  proboszcz  Reinaldus  uzyskał 
przywileje dla osady, a także zgodę na budowę zamku. Zwiększająca się w kolejnych latach 
liczba  mieszkańców,  powstałej  przy  grodzie  wsi,  była  przyczyną  rozbudowy  twierdzy 
położonej  przy  szlaku handlowym.  W XV wieku  twierdzę umocniono  nową wieżą,  a  na 
dziedzińcu  wzniesiono  kościół.  Do XIX wieku  warownia  pełniła  miejsce  schronienia  dla 
miejscowej  ludności  tzw.  zamek chłopski.  Później  popadła  w ruinę,  została  opuszczona i 
częściowo  rozebrana  przez  mieszkańców  do  budowy  domów  i  ogrodzenia  tutejszego 
cmentarza. W drodze do zamku znajdziemy również lokalne „polonicum” - tablicę z napisem 
w języku polskim - „W tym domu w styczniu 1849 roku przebywał Jósef Bem (1794-1850) - 
Generał”. 
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Trasa z Râmnicu Vâlcea do Slimnica.

Kolejną  miejscowością  na  trasie  zwiedzania  będzie  Blaj,  miasto  ściśle  związane  z 
historia Rumunii, a szczególnie rewolucji w 1848 roku. Tutaj 15 maja 1848 roku na Câmpia 
Libertății  odbył  się  pierwszy  wiec,  żądający  Zgromadzenia  Narodowego  Rumunów. 
Głównym  jego  postulatem  było  uznanie  transylwańskich  Rumunów  za  naród  polityczny, 
który nie posiadał  takich przywilejów jak pozostałe trzy nacje zamieszkujące ten region - 
Węgrzy, Sasi i Szeklerzy. Żądano także proporcjonalnej reprezentacji w dietach (sejmie) oraz 
wolności wyznania, gdyż jako prawosławni podlegali metropolii serbskiej, mimo iż Traktat z 
Turdy gwarantował mieszkańcom Siedmiogrodu tolerancję religijną.

Blaj jest stolicą rumuńskich grekokatolików, w którym powstała historyczna siedziba 
diecezji siedmiogrodzkiej funkcjonującej tu do chwili obecnej. Głównym zabytkiem miasta 
jest katedra Trójcy Świętej - największa świątynia grekokatolicka w kraju. Wzniesiono ją w 
latach 1741-49 według projektu wiedeńskiego architekta Franciszka Martinellego. Wewnątrz 
wzbudza podziw wspaniały  ikonostas o bardzo bogatej  snycerce autorstwa mistrza  Aldea. 
Umieszczone w nim ikony są dziełem serbskiego malarza Stefena Teneckiego. Do katedry 
przylega gmach dawnej Szkoły Siedmiogrodzkiej, w której oświeceniowy ruch intelektualny 
za pomocą argumentów historycznych i językowych próbował udowodnić jedność etniczną 
Rumunów  z  Transylwanii,  Wołoszczyzny  i  Mołdawii,  ich  wspólne  dackie  korzenie  oraz 
łacińskie pochodzenie języka rumuńskiego.

Po  niecałej  godzinie  dojeżdżamy  do  miasta  Aiud.  Jest  to  niewielka  miejscowość 
powstała w miejscu rzymskiej kolonii Brucla. Jej założycielami w XIII wieku byli osadnicy 
sascy.  Rumuńska  nazwa  pochodzi  od  wezwania  tutejszego  kościoła  św.  Tadeusza  Judy. 
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Najcenniejszy zabytek miasta  -  „gród kościelny” jest obiektem dość nietypowym.  Obecna 
kamienna twierdza powstała w miejscu wcześniejszej ziemnej, która to zastąpiła osadę dacko-
rzymską.  Gród  powstawał  etapami  od  XIV  wieku.  Pierwotnie  każdą  z  baszt  otaczającą 
założenie obronne utrzymywały i broniły cechy rzemieślnicze. Wieże o prostokątnym rzucie 
należały  do  krawców,  szewców,  rzeźników  i  garncarzy;  siedmioboczną  opiekowali  się 
garbarze, a pięcioboczne należały do kuśnierzy i ślusarzy. W skrzydle zachodnim znajduje się 
niewielka  baszta  zwana  „Kalendas”,  której  bronili  członkowie  Stowarzyszenia  Ducha 
Świętego. Wewnątrz murów znajdują się dwa kościoły: XV-wieczny, kalwiński i ewangelicki 
(na miejscu romańskiego) z XIX wieku. Pozostałe zabudowania wzniesiono w późniejszych 
latach z inicjatywy parafii reformowanej. 

Teraz wracamy „w góry”,  aby odwiedzić Rimeteę - „żywy skansen szeklerski”. Kilka 
kilometrów  wcześniej  trasa  wiedzie  przez  wąwóz,  którego  skalne  ściany  opadające 
bezpośrednio do drogi robią niesamowite wrażenia -  to  rezerwat  geologiczny „Cheile 
Vălişoarei”. 

Rimetea położona jest u stóp monumentalnej grzędy skalnej zwanej Szeklerską Skałą. 
Miejscowość powstała  w XIII  wieku jako  miasteczko  górnicze założone  przy  kopalniach 
złota.  Napływowi  mieszkańcy,  których  zwabiła  tu  „gorączka  złota”  pochodzili  z  Węgier, 
Niemiec i Austrii. Już wkrótce osada wzbogaciła się i rozwinęła do znacznych rozmiarów. 
Dziś znajdziemy tu wszystko co stanowi o tzw. potencjale turystycznych: widokowy masyw 
skalny,  formacje  geologiczne,  piękne  lasy  i  wyjątkową  architekturę „szeklerskiej  wsi”  z 
odrestaurowanym  w  ostatnich  latach  oryginalnym układem  przestrzennym.  Miejscowe 
tradycje prezentowane są w tutejszym muzeum. Zobaczymy w nim niezwykle bogaty strój 
kobiecy zdobiony złotą nicią,  cekinami i prawdziwymi perłami - ubiór godny żon i córek 
górników złota. Widoczna z każdego miejsca wsi „Szeklerska Skała” wznosi się na wysokość 
1128 m.n.p.m. Jej specyficzna lokalizacja i kształty powodują, iż mieszkańcy miejscowości 
oglądają  wschód słońca dwa razy dziennie  !  Walory Rimetei  oraz wykonane na ogromną 
skalę pracę konserwatorskie przeprowadzone pod kierownictwem Fundacji Trasilvania Trust 
z Klużu zostały docenione przyznaniem miejscowości medalu Europa Nostra w 1999 roku 
(pierwszy dla Rumunii) określanego jako „konserwatorski Oscar”. Obecnie  wieś stara się o 
wpis na Listę UNESCO. 

Kolejny dzień poświęcamy na zwiedzanie stolicy województwa – Cluj-Napoca.  Na 
nocleg proponujemy położony w sąsiedniej  miejscowości  Florești Pensjonat Casa Zânelor, 
graniczący z aquaparkiem.
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Trasa przejazdu ze Slimnica do Cluj-Napoca przez Blaj, Aiud, Rimeteę.

Kluż-Napoka  (rum.  Cluj-Napoca)  to  miasto  wojewódzkie  leżące  w  północno-
zachodniej części Siedmiogrodu. Głównie jest to ośrodek przemysłowy,  gdzie prym wiodą 
gałęzie:  metalowa,  chemiczna  i  spożywcza.  Jest  drugim  po  Bukareszcie  miastem 
uniwersyteckim w Rumunii. Początkowo miejscowość rozwijała się jako dwie odrębne osady: 
Kluż i Napoka. A było to tak: na początku II wieku cesarz Trajan w trakcie podboju Dacji  
założył obóz o nazwie Napoca, a Marek Aureliusz prawdopodobnie nadał jej status prowincji. 
Niestety podczas wędrówek ludów została zniszczona. W XIII w. pojawia się Król węgierski 
Stefan V i nakłania Niemców do osiedlania się w pobliżu miasta Napoka. Dalej tenże sam 
król  nadaje  prawa  miejskie  osadzie  Kluż  i  tu  następuje  błyskawiczny  rozwój  miasta 
położonego w dogodnym krzyżowaniu się szlaków handlowych. W XVI w. Kluż wchodzi w 
skład Księstwa Siedmiogrodzkiego i  staje się  głównym centrum kulturalnym i religijnym. 
Kolejne  wojny  Węgier  z  Turcją  zmniejszyły  liczbę  ludności  niemieckiej,  której  miejsce 
zaczęli zajmować Węgrzy, tworząc z miasta ośrodek węgierskiej arystokracji i inteligencji. 
Pod koniec XVIII w. pojawia się pierwsza gazeta oraz pierwszy teatr.  Począwszy od roku 
1830  Kluż  stał  się  głównym  miastem  węgierskiego  ruchu  narodowego  w  Księstwie.  Po 
zawarciu Ausgleichu (porozumienia), w wyniku którego w 1867r. powstała monarchia austro-
węgierska, Kluż i Siedmiogród stały się częścią Królestwa Węgier. Podczas tego okresu był 
drugim, co do wielkości miastem Węgier po Budapeszcie. Po I wojnie światowej miasto stało 
się częścią Królestwa Rumunii, razem z resztą Siedmiogrodu. W 1940 roku na mocy drugiego 
arbitrażu  wiedeńskiego  przypadło  Węgrom,  lecz  wojska  węgierskie  zostały  rozbite  przez 
Rumunów i Sowietów w październiku 1944 r. Na mocy traktatu paryskiego Kluż ponownie 
wrócił  do  Rumunii  w  1947  r.  Do  1974  r.  oficjalną  nazwą miasta  było  Cluj.  Komuniści 



przemianowali  miasto  na  Kluż-Napoka  (Cluj-Napoca),  by  podkreślić  związki  z  rzymską 
kolonią  Napoka.  Niektórzy  twierdzą,  że  zrobiono  to  na  złość  Węgrom,  sugerując,  że 
rumuńscy mieszkańcy są potomkami Daków, skolonizowanych przez Rzymian. 

Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od Rynku, czyli  Piața    Unirii  , przy którym można 
pozostawić  samochód.  Plac  Zjednoczenia  jest  od  wieków  symbolem  miasta.  Został 
wytyczony,  gdy  stary  rynek  okazał  się  zbyt  mały  na  potrzeby  szybko  rozwijającej  się 
miejscowości.  Fragmenty  murów  miejskich,  które  pierwotnie  przechodziły  przez  plac 
eksponowane są dzisiaj pod specjalną osłoną znajdującą się na płycie rynku. Otaczające plac 
pałace wznoszono od XV do XX wieku i choć ich fasady wskazują na liczne przebudowy to 
na dziedzińcach można oglądać oryginalny XVI i XVII-wieczny charakter budowli.

Centralne  miejsce  Placu  zajmuje  Fara  św.  Michała,  która  stanęła  tu  w  miejscu 
wcześniejszej gotyckiej kaplicy. Podobnie jak inne tej wielkości założenia sakralne budowana 
była przez dziesięciolecia, a nawet wieki. Jej wąskie trójprzęsłowe prezbiterium i niewielkie 
nawy zamknięte  absydami  pochodzą  z  XIV wieku,  zaś  80-metrowa  wieża z  1859  roku. 
Budowę obszernej,  halowej  nawy rozpoczął  król Węgier  Zygmunt Luksemburski,  którego 
herb (Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego) wraz z herbami Węgier i Czech znajduje 
się w zachodnim portalu. Jak wynika z analizy faktów historycznych budowniczymi świątyni 
byli architekci, którzy pracowali przy XIV-wiecznej Katedrze św. Elżbiety w Koszycach. W 
1437 roku Kluż został ukarany za wsparcie rewolty chłopskiej odebraniem przywilejów, które 
przywrócono po niecałych dziesięciu latach w dniu św. Michała (29 września) i na tą cześć 
ustanowiono wezwanie fary. Dodano również posąg świętego na fasadzie. W kolejnych latach 
kościół  był  niszczony  przez  pożary,  trzęsienia  ziemi  i  burze,  ale  z  każdej  z  tych  klęsk 
wychodził  ostatecznie  bogatszy o nowe elementy  np.  ornamentowany portal  do  zakrystii, 
nieznanego  autorstwa,  pochodzący  z  1528  roku.  Łączy  on  w  sobie  cechy  gotyku 
promienistego  i  renesansu.  Do  dziś  nie  wiadomo  kogo  przedstawia  wyłaniające  się  z 
przyczółka popiersie mężczyzny - być może samego autora lub fundatora? Uwagę zwraca 
także ambona z XVIII wieku oraz ołtarz. Warto wejść do Kaplicy Grzegorza Schleninga, aby 
zobaczyć freski przedstawiające cykl pasyjny z okazałą sceną Ukrzyżowania, pochodzące z 
1430  roku.  Świątynia  po  braszowskim  „Czarnym  Kościele”  jest  największym  halowym 
obiektem sakralnym Transylwanii, służącym przez siedem wieków miastu. 50 razy zbierał się 
tu  Sejm  Siedmiogrodzki,  tu  w  1551  roku  królowa  Izabella  Jagiellonka  oddała  koronę 
węgierską Ferdynandowi II Habsburgowi. Później w farze wybierano transylwańskich książąt 
- Zygmunta Batorego, Jerzego Rakoczego, Gabriela Batorego i Gabriela Bethlena.

Nieopodal  kościoła  stoi  pomnik  konny Króla Macieja  Korwina,  który odsłonięto  z 
okazji  węgierskiego  milenium.  Miasto  przygotowując  się  do  obchodów już  w 1893 roku 
ogłosiło  konkurs,  wygrany przez Janosza Fadrusza.  Gotowy monument  stanął  na placu w 
1902 roku. Obok króla widzimy cztery posągi węgierskich mężów stanu oddających mu hołd. 
Jedynym z nich jest  Stefan Batory.  W pobliżu rynku znajduje się  dom Króla Macieja,  w 
którym 27 marca  1443 roku przyszedł  na świat  przyszły  władca  Węgier.  Obecnie  mieści 
Akademię Sztuk Pięknych.

Dochodząc do mostu nad Małym Samoszem zwróćmy uwagę na XIX-wieczne pałace: 
Elian, Berde, Szeki i Barbos.

W  drugim  krańcu  starówki  wznoszą  się  dwie  warte  obejrzenia  budowle.  Katedra 
prawosławna z 1933 roku poświęcona w obecności króla Karola II. Jej wieża ma 60 metrów 
wysokości, a świątynia może pomieścić ponad 2 tysiące wiernych. Naprzeciw znajduje się 
Teatr Miejski z pocz.XX wieku według projektu wspominanych już wiedeńskich architektów 
Fellnera i Helmera. Pierwotnie do roku 1919 działał tu teatr węgierski, a później Rumuński 
Teatr Narodowy. W 1920 roku powstała tu pierwsza rumuńska opera.
Wracając  Bulevardul  Eroilor,  „pieszym  deptakiem”  miasta  miniemy  barokowy  Kościół 
Minorytów, który przez lata  służył  tutejszej  mniejszości  ormiańskiej.  Jako,  że ormiańskie 
dziewczęta i chłopcy słynęli  z urody świątynię  nazywano „kościołem pięknych”.  W 1928 
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roku papież przekazał obiekt grekokatolikom z przeznaczeniem na katedrę. Po wojnie kościół 
przejęli  prawosławni.  W 1998 roku grekokatolicy poprosili  o  zwrot  świątyni,  lecz obecni 
właściciele  nie  chcieli  ustąpić.  Ostateczni  doszło  do  bójki  w wyniku  której  prawosławni 
musieli opuścić kościół.

Żegnamy się z Klużem i jedziemy dalej...

Przejeżdżając  przez  Huedin warto  zwrócić  uwagę  na  liczne „cygańskie  pałace” 
zlokalizowane po obu stronach drogi przy wyjeździe z miasta w kierunku Oradei. Kiczowate 
ozdoby, błyszczące w słońcu dachy, pastelowe kolory i liczne wieżyczki tworzą swoisty styl 
budownictwa najbogatszych przedstawicieli tej grupy etnicznej. Fotografowanie proponujemy 
wykonywać  z  jadącego  samochodu,  gdyż  w innym razie  możemy  zostać  „poproszeni”  o 
opłatę za robienie zdjęć domom.

Nieopodal stąd znajduje się niewielka wieś - Bologa, w której możemy zobaczyć ruiny 
średniowiecznego zamku oraz ciekawy młyn wodny czynny do dzisiaj. Przy młynie znajduje 
się wirówka (steaza),  służąca do spilśniania sukna oraz prania. Jest to urządzenie spotykane 
obecnie  niezwykle  rzadko,  głównie  na  Bukowinie  i  we  wsiach  Marmaroszu  oraz  na 
ukraińskiej Huculszczyźnie, a w Transylwanii - jedyne zachowane.

Trasa przejazdu z Cluj – Napoca do Baile Felix przez Huedin i Buceę.

Jak  w  ubiegłym  tak  i  w  tym  roku  ostatnie  dni  wakacji  spędziliśmy  w  basenach 
termalnych Baile Felix. Na nocleg ponownie wybraliśmy Pensjonat Davidof (patrz:  Dunaj, 
Stolica i Boksyty, str. 37)

Kolejny, ponad miesięczny pobyt w Rumunii pozwolił nam odpocząć i poznać nowe 
dla nas atrakcje turystyczne kraju. Przejechaliśmy w sumie ponad 5000 km, wróciliśmy na 
Bukowinę  i  do  Marmaroszu,  zobaczyliśmy  fragment  historycznej  Mołdawii.  Za  dwa  dni 
będziemy już  w domu  przygotowywać  listopadowy wyjazd  jaskiniowy w Góry Apuseni, 
będący  kontynuacją  zeszłorocznej  wyprawy  jaskiniowej  w  tamte  tereny.  Z  pewnością 
dopiszemy kolejne przeżycia do „Boksytowej Gorączki”.

Żegnamy się zatem z Rumunią tylko na dwa miesiące.

Tekst: Agnieszka i Artur Ponikiewscy, wrzesień 2015 
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	MONASTER SUCEVITA
	Z punktu widzenia architektury i sztuki zespół klasztorny w Sucevițy stanowi końcowy etap rozwoju kanonów staromołdawskich zapoczątkowanych przez Stefana Wielkiego. Z tego też względu nazywany jest „testamentem dawnej sztuki mołdawskiej”.
		Sucevita ma jeszcze jedną atrakcję, której poznanie będzie wymagało nieco trudu i wysiłku podejścia na pobliskie wzniesienie. Otóż przeglądając foldery, informatory, czy przewodniki po Rumunii, najczęściej na pierwszej stronie okładki zobaczymy zdjęcie podpisane „Monaster Sucevița z lotu ptaka”. Zdjęcia te wykonywane są właśnie z tego miejsca, gdyż widok rzeczywiście zapiera dech w piersiach, a przez wielu uważany jest za najpiękniejszy w Rumunii. Siadamy i patrzymy...bez komentarza.
	Do kolejnego „malowanego monasteru” z Listy UNESCO dojedziemy pokonując niezliczoną liczbę serpentyn - w górę po wzniesieniach Obcina Mare, a następnie od Przełęczy Ciumârna - w dół. W miejscowości Vatra Moldoviței skręcamy w prawo i dojeżdżamy do Monasteru Moldovița.
		Teraz wracamy „w góry”, aby odwiedzić Rimeteę - „żywy skansen szeklerski”. Kilka kilometrów wcześniej trasa wiedzie przez wąwóz, którego skalne ściany opadające bezpośrednio do drogi robią niesamowite wrażenia - to rezerwat geologiczny „Cheile Vălişoarei”. 

