
DREWNIANY MARMAROSZ I MALOWANA BUKOWINA

Kolejny  już  raz  zapraszamy  turystów  i  krajoznawców  do  odwiedzenia 
Rumunii. Tym razem trasa będzie wiodła przez dwie krainy historyczne o 
bardzo bogatej tradycji, odrębnej kulturze etnicznej i obfitujące w zabytki, 
także te wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. 

„Drewniany  Marmarosz”  -  region  przygraniczny,  leżący  w  północnej 
Rumunii,  to  przede  wszystkim  drewniane  cerkwie  zwane  „drapaczami 
chmur” ze względu na bardzo wysokie, wręcz nieproporcjonalne względem 
swej sylwetki wieże świątyń. Cerkwie te przypominają o burzliwej historii 
tych  ziem  i  grekokatolickiej  przynależności  religijnej  mieszkańców,  co 
stanowi duży kontrast względem prawosławnej Rumunii. Odwiedzając te 
perełki  architektury drewnianej warto zwrócić również uwagę na piękne 
malowidła zdobiące każdy skrawek wnętrza cerkwi. Marmarosz znany jest 
również  z  jedynego  w  Europie  „Wesołego  Cmentarza”  w  Sapancie, 
pięknych Karpat Marmaroskich i ośrodków sportów zimowych oraz Miejsca 
Pamięci  Ofiar  Komunizmu i Ruchu Oporu w Sighecie,  prezentującego w 
gmachu dawnego więzienia  historię  i  zbrodnie systemu totalitarnego  w 
komunistycznej Rumunii.

„Malowana Bukowina” – to region, w którym wśród atrakcji turystycznych 
prym wiodą „malowane monastery”, ufundowane przez najsłynniejszego z 
mołdawskich władców Stefana Wielkiego.  Freski  zdobią  każdy fragment 
wnętrza  świątyń,  a  także  ich  mury  zewnętrzne.  Szczególnie  cenne  są 
powtarzające  się  motywy  wyobrażające  Sąd  Ostateczny,  Akafist,  czy 
Niebiańską Hierarchię. Osiem z malowanych cerkwi zostało wpisanych na 
Listę UNESCO. 
Bukowina to również największe w Rumunii skupisko Polonii, która ma tu 
swoje ośrodki kultury tzw. Domy Polskie, prasę polonijną, stowarzyszenia 
oraz szkoły, w których dzieci uczą się języka polskiego. Warto odwiedzić 
zatem polskie wsie położone w okolicach Suczawy i Gura Humorului np. 
Nowy Sołoniec, Pleszę, czy Kaczykę. 

Zapraszamy w podróż po północnej Rumunii...

Trasa dojazdu z Polski do Carei wraz z informacjami praktycznymi 
oraz  wartymi  do  zwiedzenia  obiektami  w  drodze  do  Rumunii 
znajdują  się  w opisie  wycieczki  –  „Rumunia  –  W poszukiwaniu 
Draculescu”

WSZYSTKIE OPISANE OBIEKTY WRAZ Z DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (DO 10 
m) MOŻNA OBEJRZEĆ KLIKAJĄC AKTYWNE LINKI W TEKŚCIE.

MAPKA  STANOWI  ZAŁĄCZNIK-PRZEWODNIK  DO  OPISANYCH  TRAS  - 
KLIKNIJ

http://www.ttpik.pl/attachments/223_RUMUNIA.pdf
http://www.ttpik.pl/attachments/223_RUMUNIA.pdf
https://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=Poniek3&aid=5828969787015196225#map


Z Carei jedziemy drogą nr 19 do Satu Mare, a następnie drogą 1c 
do  Baia  Mare.  Absolutnie  nie  polecamy  skrótu  (czerwona  linia 
przerywana  –  patrz  mapka  poniżej)  drogą  nr  192,  gdyż  cały 
odcinek pomiędzy Satu Mare, a Baia Mare jest drogą gruntową   o 
zniszczonej nawierzchni. 

Trasa z Carei do Baia Mare

Z  tego  miejsca  zaczynamy  naszą  przygodę  z  drewnianymi  cerkwiami 
Marmaroszu.

Marmarosz (rum.  Maramureş)  stanowi  bardzo  ważny  region  na  
kulturowej  mapie północnej Rumunii.  Mimo, iż  przez stulecia ziemie te  
należały do Królestwa Węgierskiego obszar ten zachował typowo rumuński  
charakter,  zarówno  pod  względem  religijnym,  obyczajowym  jak  i  
architektonicznym. 
Widoczna na każdym kroku mozaika kulturowa jest  wynikiem burzliwej  
historii Marmaroszu, który stanowił lenno królów węgierskich rządzonych  
przez  miejscowych  kniaziów,  następnie  należał  do  Księstwa  
Siedmiogrodzkiego (wówczas Siedmiogród graniczył z Polską), a po 1918  
roku został  podzielony na dwie części,  z  których południowa przypadła  
Rumunii,  zaś  północna  zamieszkana  przez  ludność  ukraińską  (Rusini)  
została przyłączona do tworzącej  się Czechosłowacji.  Po zakończeniu II  
wojny  światowej  północny  Marmarosz  włączono  do  ZSRR,  a  po  jego  
upadku do Ukrainy. Dziś historycznie spójny obszar podzielony jest rzeką  
Cisą,  która  wyznacza  również  granicę  pomiędzy  Rumunią  (i  Unią  
Europejską),  a  Ukrainą.  Ze  względu  na  dość  ograniczone  kontakty  
pomiędzy  północną,  a  południową  częścią  regionu  (brak  przejść  
granicznych) współcześnie tylko Rumuńska część Marmaroszu zachowała  
miejscowy folklor oraz poczucie odrębności kulturowej. 

Z Baia Mare wyjeżdżamy drogą nr 18 do Baia Sprie, a następnie 
lokalnymi drogami udajemy się do miejscowości Şurdeşti i Plopiș, 
gdzie  znajdują  się  pierwsze  dwie  cerkwie  wpisane  na  listę 
UNESCO. 



Dojazd z Baia Mare do Şurdeşti i Plopiș

Drewniane  cerkwie  Marmaroszu to  grupa  unikatowych  świątyń,  z 
których najstarsze pochodzą z XVII i XVIII w. Górzysty Marmarosz przez 
całą swoją historię był krajem trudno dostępnym, odizolowanym od reszty 
świata i pełniącym rolę peryferyjną. Z tej właśnie przyczyny do regionów 
wiejskich  architektura  murowana  docierała  bardzo  rzadko.  Być  może  z 
tego powodu budowniczowie drewnianych cerkwi i innych budowli (region 
słynie m.in. także z pięknie rzeźbionych bram) osiągnęli w swoim fachu 
poziom mistrzowski, pozostawiając po sobie arcydzieła ciesielstwa.

Tutejsze Cerkwie budowano już od wieków, jednak z uwagi na materiał, z  
którego  je  wykonano,  często  ulegały  zniszczeniu.  Z  tego  też  powodu  
zachowane do dzisiaj najstarsze świątynie pochodzą z XVII stulecia, choć  
znane  są  nawet  czternastowieczne  pisemne  wzmianki  o  marmaroskich  
cerkwiach. Ludność regionu przez wieki pozostawała prawosławna; nacisk  
Kościoła  katolickiego  od  momentu  przejęcia  władzy  przez  Habsburgów 
austriackich (pod koniec XVII w.) spowodował jednak szybkie przejście  
tutejszej  ludności  do  Kościoła  greckokatolickiego  przy  zachowaniu  
niezmienionej obrzędowości. 

Cerkwie  marmaroskie  są  dzisiaj  często  traktowane  jako  wyznacznik 
narodowego stylu architektonicznego Rumunii. Decyduje o tym ich wiejski  
charakter,  brak  naleciałości  cech  bizantyńskich,  w związku  z  czym ich  
architekturę  traktuje  się  jako  „autentyczną”,  miejscową,  nierozerwalnie  



związaną  z  duchem  tutejszej  ludności,  która  jest  postrzegana  jako  
strażnik narodowych wartości. 

Architektura  drewnianych  cerkwi  marmaroskich  swoje  kanony  czerpie  
zarówno ze wzorców cerkiewnych innych terytoriów rumuńskich, jak i z  
kościołów katolickich. Plan świątyń, nawiązujący do architektury Zachodu,  
zazwyczaj  jest  dwudzielny,  złożony  z  dwóch prostokątów:  od  wschodu  
mniejszego  (często  zamkniętego  trójdzielnie  –  tworząc  w  ten  sposób 
formę  apsydy),  który  mieścił  sanktuarium  (odpowiednik  katolickiego 
prezbiterium),  oraz  od  zachodu  większego  (szerszego,  wydłużonego,  
odpowiednika  zachodniego  korpusu  nawowego),  wewnętrznie  jednak 
podzielonego już zgodnie z prawosławnymi wzorami ścianą z przejściami  
na:  nawę i  przednawie,  pełniące  funkcję  babińca  (podział  ten  nie  jest  
zaznaczony na zewnątrz budynku). Typowy dla cerkwi marmaroskich jest  
też  dostawiany do fasady zachodniej  przedsionek (zwany tu pridvor) o 
charakterze podcieniowym, często piętrowy.  Cerkwie charakteryzują się  
wysokimi  dachami,  jednokalenicowymi,  zwykle  czterospadowymi,  
wspólnymi dla całego obiektu, lub podzielonymi na dwie części (oddzielny  
dach  dla  sanktuarium),  krytymi  kilkoma (nawet  sześcioma)  warstwami  
gontu o specyficznej, lokalnej formie. Świątynie zwieńczone są, smukłymi  
wieżami,  które  wznoszą  się  nad  piętrowym  przedsionkiem,  a  jeśli  
przedsionka  nie  ma  lub  nie  jest  on  piętrowy  –  nad  przednawiem.  W  
architekturze wież wyraźnie widać wpływy gotyku (występujące niekiedy 
małe,  smukłe  wieżyczki otaczające  centralną  iglicę.)  Cerkwie  w 
Marmaroszu  wyróżnia  to,  że  ich  wieże  są  integralnie  związane  z  
przednawiem lub przedsionkiem, podczas gdy wieże cerkwi budowanych 
bardziej na zachód Karpat, mimo tworzenia jednej sylwetki ze świątynią,  
posiadają  odrębną  konstrukcję.  Na  budowę  świątyń  używano  drewna 
dębowego,  jodłowego  czy  sosnowego.  Belki  układano  w  konstrukcję  
zrębową,  podobnie  jak  w  przypadku  innych  obiektów  tego  regionu.  
Niekiedy do ich budowy nie używano nawet gwoździ.

Rozmieszczenie cerkwi wpisanych na listę UNESCO na tle granic okręgu 
Marmarosz

https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309159883694818
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309119108057826
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309154010133906


Şurdeşti 

Cerkiew p.w. św.św. Archaniołów Michała i Gabriela w Şurdeşti to jeden z 
najsłynniejszych drewnianych „drapaczy chmur” z  wieżą o wysokości 54 
m.  Do  niedawna  była  to  najwyższa  drewniana  konstrukcja  w  Europie. 
Obecnie  prym  wiedzie  56  metrowa  wieża  cerkwi  w  Barsanie,  którą 
zobaczymy nieco później. 

Świątynia  została  wzniesiona  w  1724  roku  z  drewna  dębowego  i  jak 
większość z marmaroskich cerkwi bez użycia gwoździ. Wyraźnie widoczna 
jest  tu  integralność  wieży  o  konstrukcji  słupowej  z  pozostałą  częścią 
budynku.  W  polskiej  architekturze  drewnianej  wieże  są  odrębnymi 
konstrukcjami  niezależnymi  od  części  nawowej,  mimo  iż  tworzą  jedną 
sylwetkę. Wnętrze świątyni zdobią malowidła z 1810 r. które wykonywano 
temperą na przyklejonym do ścian płótnie lub na zagruntowanych belkach. 
Celem stworzenia jednorodnej powierzchni pod malowidła, szpary miedzy 
belkami wypełniano konopiami lub lnem. Ikony znajdujące się w świątyni 
ozdobione  są  tradycyjnymi  dla  Marmaroszu  tkaninami,  w  których 
(podobnie jak w strojach) dominują kolory: czerwony i czarny.

Ciekawostką  jest  to,  że  w  każde  południe,  na  wieży,  biją  dzwony  dla 
upamiętnienia odparcia Turków spod Belgradu w 1456r. przez wojska Jana 
Hunyadyego. Dochowanie tej tradycji przez mieszkańców ma szczególną 
wymowę przypominającą  o  nieustannym nękaniu  tego  przygranicznego 
regionu przez wojny i najazdy. 

Każdą  cerkiew  otacza  zabytkowy  cmentarz z  charakterystycznymi  dla 
Marmaroszu  -  zdobionymi  motywami  geometrycznymi  i  roślinnym  - 
krzyżami.

Istnieje  również  zwyczaj  zawieszania  na  ścianach  cerkwi  krzyży 
wotywnych wykonanych z różnych materiałów i o bardzo zróżnicowanych 
rozmiarach.

Plopiș

Około dwa kilometry od Şurdeşti znajduje się niemal bliźniacza, równie 
cenna, choć nieco młodsza (zbudowana w 1798 r.) cerkiew nosząca także 
wezwanie św.św. Archaniołów Michała i Gabriela. Malowidła zdobiące jej 
wnętrze wykonano w 1811 r. 

Rogoz

Kolejna  cerkiew z  listy  UNESCO,  również  pod  wezwaniem  św.św. 
Archaniołów  Michała  i  Gabriela zbudowana  w  1663  r.  znajduje  się  w 
Rogoz.  Nieopodal,  w  obrębie  tego  samego  cmentarza  przycerkiewnego 
możemy  zobaczyć  nieco  młodszą  świątynię  pw.  św.  Paraskewy 
prezentującą ten sam tym architektoniczny oraz pięknie zdobione krzyże 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309111583291474
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929020528974111282
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929020528088371666
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309107045298466
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309107045298466
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309137620347730
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309052496257426
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309128630445106
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309143481396386
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929010149268243794
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929309103072266546
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929020528418395554
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929020528418395554


marmaroskie.  Dojeżdżamy  do  niej  z  Plopiș  lokalnymi  drogami  (patrz 
mapa). 

Z Rogoza do kolejnej cerkwi w  Budeşti czeka nas bardzo trudny, 
górski i serpentynowy odcinek drogi biegnący przez Munții Lăpuș. 
W  najwyższym  miejscu  (przełęcz  Cavnic)  osiągniemy  1080  m 
n.p.m. 

UWAGA !!! – W OKRESIE ZIMOWYM DROGA JEST NIEPRZEJEZDNA.



Trasa z Rogoza do Budeşti 

Budeşti

W Budeşti jednej z najpiękniejszych wsi marmaroskich znajdują się dwie 
bardzo  ciekawe,  drewniane  świątynie.  Cerkiew Susani  (górna)  pw.  św. 
Mikołaja pochodzi z 1760 r. W jej okolicy możemy podziwiać kunsztownie 
zdobione bramy marmaroskie oraz regionalne, drewniane chałupy. Druga 
świątynia – cerkiew Josani p.w. św. Mikołaja została wzniesiona w 1643 r. 
i wpisana jest na listę UNESCO. 

Deseşti

Kolejnym punktem na trasie zwiedzania jest położone kilka kilometrów na 
północny zachód Deseşti, gdzie znajduje się  cerkiew p.w. św. Paraskewy 
z 1770 r., również z listy UNESCO.

Na  nocleg  proponujemy  pobliską  miejscowość  Sighetu  Marmației,  od 
której następnego dnia rozpoczniemy nasze zwiedzanie. 

Wartym  polecenia  jest  hotel  Perla  Sigheteana 
(www.perlasigheteana.ro)  oferujący  bardzo  wysoki  standard 
noclegów  w  naprawdę  przystępnej  cenie  (duże  pokoje,  Wi-Fi, 
śniadanie w cenie noclegu).

http://www.perlasigheteana.ro/
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929020524801405698
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5929020526568148754


W  Sighetu  obowiązkowym  punktem  zwiedzania  jest  dawne  więzienie 
polityczne (Miejsce Pamięci Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu Sighet) 
prezentujące w autentycznych celach zbrodnie, oprawców i ofiary reżimu 
komunistycznego w Rumunii  za  czasów rządów N.  Ceauşescu.  Jedna z 
ekspozycji  prezentuje  rolę  polskiej  „Solidarności”  w  obaleniu  systemu 
komunistycznego w Europie. 

W sierpniu  1948  więzienie  stało  się  miejscem odosobnienia  dla  grupy  
studentów i miejscowych chłopów. W 1950 umieszczono w nim ponad stu  
osobistości z całego kraju (byłych ministrów, naukowców, ekonomistów,  
oficerów,  historyków,  dziennikarzy,  polityków).  W 1955,  po  podpisaniu  
Konwencji  Genewskiej  i  akceptacji  komunistycznej  Rumunii  przez ONZ,  
część więźniów została zwolniona,  część przeniesiono do innych miejsc  
odosobnienia,  część  pozostawała  w  areszcie  domowym.  Na  około  200 
więźniów,  54  nie  doczekało  się  wolności.  W  1977  więzienie  zostało  
zamknięte.

Săpânţa

Z Sighetu jedziemy do miejscowości  Săpânţa, gdzie znajduje się  Wesoły 
Cmentarz  (Cimitirul  Vesel) -  jedna  z  głównych  atrakcji  Marmaroszu 
stanowiący prawdziwy skarbiec motywów dla miłośników sztuki naiwnej. 
Epitafia na nagrobkach tworzą  "portret zawodowy" zmarłego, w którym 
zwrócono  uwagę  na  zawód,  sposób  spędzania  wolnego  czasu,  wiek 
zmarłego, słabości i upodobania. Najstarsze krzyże tzw. "trójce" powstały 
w 1935r. z inicjatywy miejscowego rzeźbiarza-prymitywisty Ioana Patraşa. 
Poniżej rzeźbionych przedstawień znajdują się sentencje relacjonujące z 
poczuciem  humoru  życie  zmarłego  lub  okoliczności  śmierci.  Twórcy 
nagrobków  wykorzystali  doskonałą  znajomość  życia  wiejskiego,  cech 
osobowości  członków  lokalnej  społeczności oraz  motywy  folkloru 
Marmaroszu. Po śmierci twórcy "Wesołego Cmentarza" w 1977 r. tradycja 
jest kontynuowana przez jego następców do dnia dzisiejszego. Wszystkie 
krzyże wykonane są z drewna, gdyż jak twierdził I. Patraş w Marmaroszu 
"ludzie  życie  z  drzewem i  żyli  z  drzewa".  Na  krzyżach  dominuje  kolor 
jasno-granatowy określany jako "albastru din Sapanta". Na niebieskim tle 
krzyży widnieją różnobarwne napisy i  obrazy oraz bogata ornamentyka 
geometryczna,  roślinna,  a  także znaki  solarne.  Obecnie  na nagrobkach 
widoczny jest znak współczesnych czasów, gdzie w rzeźbionych obrazach 
pojawiają  się  urządzenia,  przedmioty  i  sceny  z  XXI  w,  a  także 
przedstawienia ofiar  wypadków  samochodowych.  Obok  ujęć 
jednopostaciowych  można  zobaczyć  scenki,  w  którym  zmarłemu 
towarzyszą inne osoby przy czynnościach zwyczajowo nie umieszczanych 
na nagrobkach, jak np. picie wódki.

Aby  dojechać  do  kolejnego  punktu  zwiedzania  w  miejscowości 
Bârsana wracamy do Sighetu, następnie udajemy się drogą nr 18 
do Vadu Izei, a potem drogą nr 186. 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829089107988602594
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Bârsana

We wsi znajduje się kolejna UNESCO-wa cerkiew p.w. Ofiarowania Maryi w 
Świątyni  z  1720r.  Ze  wzgórza,  na  którym  stoi  świątynia  roztacza  się 
wspaniały widok na dolinę rzeki Izy oraz na Karpaty Marmaroskie. Wieś 
słynie ponadto z licznie zachowanych zabytkowych bram marmaroskich. 

Nieopodal  (na  obrzeżach  wsi)  wybudowany  został  oryginalny  kompleks 
klasztorny,  tworzony  przez  współczesne  drewniane  budowle  ściśle 
nawiązujące  w  swoim  stylu  do  tradycyjnej  architektury  marmaroskiej. 
Znajdująca się tu  cerkiew p.w.  Dwunastu Apostołów posiada najwyższą 
(obecnie) drewnianą wieżę w Europie o wysokości 56 m.

Warte odwiedzenie jest tutejsze Muzeum Ikon, które oprócz zabytkowych 
„świętych  obrazów”  prezentuje  zaaranżowane  na  potrzeby  ekspozycji 
wnętrze chałupy marmaroskiej.

Przy parkingach znajdują się restauracje, sklepy z pamiątkami, stragany z 
rzemiosłem ludowym i regionalnymi wyrobami spożywczymi. 

Z  Bârsany  jedziemy drogą  nr  186  do  ostatniej  z  odwiedzanych 
cerkwi z listy UNESCO znajdującej się w miejscowości Ieud. (ósma 
świątynia  zlokalizowana  jest  w pobliskiej  miejscowości  Poienile 
Izei)

Ieud

"Cerkiew na Wzgórzu" (Biserica  din Deal)  p.w.  Narodzenia Bogurodzicy 
jest  jedną z najstarszych  drewnianych świątyń Marmaroszu zbudowaną 
około połowy XVII w.  W cerkwi odnaleziono najstarszy napisany w języku 
rumuńskim  dokument  (katechizm  połączony  ze  zbiorem  praw  parafii) 
pochodzący z XVw. 

Na  kolejny  nocleg  udajemy  się  do  Suczawy  (Suceava). 
Proponowana  przez  nas  trasa  przejazdu  wiedzie  głównymi 
drogami  (utrzymywanymi)  w  okresie  zimowym  przez  Karpaty 
Marmaroskie, Góry Rodniańskie i Góry Bystrzyckie. Dla miłośników 
rozległych panoram i pięknych widoków górskich polecamy krótki 
postój  w  najwyższym  punkcie  trasy  do  Suczawy  –  Przełęczy 
Prislop (1416 m.n.p.m.). Przejazd zajmie nam dość dużo czasu ze 
względu na liczne serpentyny i górski charakter drogi.
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Trasa z Ieud do Suceavy (czerwoną kropką zaznaczono Przełęcz Prislop – 
1416 m.n.p.m.

Za przełęczą opuszczamy region Marmaroszu i rozpoczynamy podróż po 
historycznej  Mołdawii,  której  część  zachodnia  należy  do  Rumunii,  zaś 
część wschodnia stanowi państwo utworzone po upadku ZSRR – Republikę 
Mołdawii.

W północno – zachodniej części regionu zwanym Bukowiną znajduje się 
siedem  obiektów  (z  ośmiu)  wpisanych  na  listę  UNESCO  pod  nazwą 
„Malowane cerkwie północnej Mołdawii”.

Najstarsze  murowane  cerkwie  Mołdawii,  której  centrum znajdowało  się  
wówczas właśnie na Bukowinie,  powstały  wraz z  utworzeniem państwa 
mołdawskiego w końcu XIV w. w pierwszych siedzibach hospodarskich –  
Radowcach, Serecie i Suczawie. Znaczący rozwój budownictwa sakralnego 
nastąpił  w następnym stuleciu – za panowania hospodarów Aleksandra  
Dobrego oraz św.  Stefana  Wielkiego  (Ştefan  cel  Mare).  Wedle  tradycji 
Stefan miał ufundować ponad 40 cerkwi i monastyrów – tyle, ile stoczył  
bitew  w  czasie  swego  długiego  panowania.  Także  w  XV  w.  zaczęły  
powstawać malowidła  cerkiewne,  wówczas  jeszcze  pokrywające jedynie 
wnętrza budynków.

Architektura  swiątyń  bukowińskich  wznoszonych  od  końca  XIV  w.  do  
początku  XVII  w.  wywodzi  się  z  kręgu  architektury  bizantyńskiej.  W  
cerkwiach  dominuje  nawiązujący  do  krzyża  plan  trójkonchowy 
(koniczyny),  tj.  wydłużonego  prostokąta,  od  strony  wschodniej  
zakończonego  apsydą  ołtarzową  (główną),  w  sąsiedztwie  której  na  
północnym i południowym boku prostokąta znajdują się apsydy boczne.  
Niekiedy  plan  trójkonchowy  jest  tylko  pozorowany  przez  tworzenie  
zamiast  apsyd  bocznych  niewielkich  nisz  wewnętrznych  ukrytych  w  
grubości muru (z zewnątrz mur jest płaski).

Wyjątkowość dekoracji  malarskich w cerkwiach Bukowiny przejawia się  
tym, że zajmuje ona obok ścian wewnętrznych również wszystkie ściany 
świątyni  z  zewnątrz.  Obecnie  malowidła  zewnętrzne  w  większym  lub  
mniejszym  stopniu  można  znaleźć  na  kilkunastu  świątyniach,  lecz  w 
przeszłości było ich więcej. W kilku przypadkach zachowały się tylko ich  



fragmenty, a właściwie na żadnej z cerkwii nie zachowały się w całości –  
zazwyczaj  zniszczone  są  na  północnych  ścianach  cerkwi,  najbardziej  
narażonych na działanie warunków atmosferycznych wskutek wiejących z  
tego kierunku wiatrów. Malowidła wewnętrzne cerkwi skomponowane są 
na wzór miniatur ksiąg średniowiecznych, co wynikało z bujnego rozwoju  
iluminatorstwa  w  XV-wiecznej  Mołdawii  i  przedstawiają  szereg 
pojedynczych scen. 

Inny jest natomiast schemat kompozycji na ścianach zewnętrznych – tutaj  
pojawiają  się  także  monumentalne  malowidła  zajmujące  dużo  większe 
płaszczyzny, niekiedy całe elewacje, a  efekt artystyczny wzmaga jeszcze  
ich bardzo dobre (w przeciwieństwie do wnętrza) oświetlenie.

Kompozycja  i  styl  malowideł  wewnętrznych  są  podobne  we  wszystkich  
cerkwiach, gdyż wszystkie wywodzą się z tego samego kanonu - epoki  
Stefana Wielkiego, natomiast malowidła  zewnętrzne powstające po 1530,  
prezentują  już kanon epoki kolejnego władcy - Piotra Raresza. Widać tu  
wyraźnie pewną ewolucję, gdyż od II połowy XV w. coraz istotniejszym  
elementem malowideł staje się program ideologiczny związany z oporem 
przeciwko Imperium Osmańskiemu.

Schemat rozmieszczenia cerkwi na Bukowinie (w kolorze czerwonym – 
wpisane na listę UNESCO)

Warto  również  kilka  słów wspomnieć  o  samej  Bukowinie  jako  regionie 
szczególnie ważnym na mapie Rumunii. 

Historycznie obszar związany był silnie z Mołdawią, ale różni się od niej 
kulturowo,  co  wynika  z  ponad  stuletniej  przynależności  do  wielkiej 
monarchii habsburskiej. Bukowina była także centrum administracyjnym 
państwa mołdawskiego za czasów panowania najsłynniejszego hospodara 
– Stefana Wielkiego – doskonałego stratega, polityka oraz fundatora wielu 



„malowanych  cerkwi”.  Bukowina  to  „tygiel  kulturowy”  utworzony  przez 
fakt wielowiekowej, przygranicznej lokalizacji, zamieszkany do dziś przez 
Ormian, Żydów, Rusinów, Ukraińców, Lipowian i Polaków.   

Region  ten  zamieszkuje  największy  odsetek  mniejszości  polskiej  w 
Rumunii.  Wśród  polskich  wsi  wymienić  należy  Kaczykę,  Pleszę,  Pojanę 
Mikuli oraz Nowy Sołoniec. Miejscowości te zostały zasiedlone w czasach 
zaborów  przez  mieszkańców  Galicji  pochodzących  z  okolic  Bochni  i 
Wieliczki oraz z Podkarpacia. Dziś w polskich wsiach znajdują się ośrodki 
kultury polskiej, szkoły, w których dzieci uczą się języka polskiego, a także 
związki  i  stowarzyszenia  polonijne.  Niewątpliwie  jednak  palmę 
pierwszeństwa wśród ośrodków polonijnych dzierży Suczawa. Tu ma swoją 
siedzibę  Związek  Polaków  w  Rumunii  oraz  Stowarzyszenie  Polaków  w 
Suczawie mieszczące się w  Domu Polskim zbudowanym w l. 1903-1907 
właśnie jako siedziba stowarzyszeń bukowińskich Polaków oraz siedziba 
Czytelni  Polskiej.  Do I  wojny światowej oraz w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego  Dom  Polski  był  miejscem  spotkań  mieszkających  tu 
Polaków, zaś we wrześniu i październiku 1939 r. stał się schronieniem i 
przystankiem  dla  wielu  uchodźców  z  kraju  –  zarówno  żołnierzy  jak  i 
cywilów. Wśród najbardziej znanych należy wymień gen. Józefa Hallera. 
Świadkiem  tych  dramatycznych  dni  jest  „Księga  Pamiątkowa  Czytelni 
Polskiej” zawierająca wpisy Polaków, którzy na krótką chwile znaleźli tu 
gościnę. Po zakończeniu II wojny światowej pomimo niekorzystnej polityki 
mniejszościowej  prowadzonej  przez  rumuńskie  władze  Dom  Polski 
kontynuował  swoją  działalność  do  1950  r.,  kiedy  to  został 
znacjonalizowany  i  odebrany  wspólnocie  polskiej.  Dopiero  po  rewolucji 
rumuńskiej  i  kilkuletnich  staraniach,  w  1996  r.  Polacy  odzyskali  część 
zabytkowego  gmachu.  Współcześnie  dzieło  Czytelni  Polskiej  kontynuuje 
Stowarzyszenie Polaków w Suczawie. W Domu Polskim organizowane są 
imprezy  kulturalne  integrujące  społeczność  polską  na  Bukowinie.  Dla 
dzieci i młodzieży prowadzone są lekcje języka polskiego. Maja tu także 
swoją siedzibę redakcję miesięcznika „Polonus” oraz kwartalnika dla dzieci 
„Mały  Polonus”,  a  także  biuro  parlamentarne  posła  reprezentującego 
mniejszość polską w parlamencie rumuńskim.

Suceava

Obecnie,  po  częściowym  remoncie  budynku  w  Domu  Polskim 
znajduje się również hostel (www.hostel.lasuceava.ro) oferujący 
za cenę 80 RON pokoje o bardzo wysokim standardzie z polską TV, 
internetem i kuchnią do dyspozycji gości. Głównymi zaletami tego 
miejsca  są:  położenie  w  centrum  Suczawy,  a  także  możliwość 
zapoznania się z Polonusami, a tym samym okazja do swobodnego 
porozmawiania w ojczystym języku na terenie Rumunii.

Prawie naprzeciw Domu Polskiego stoi rzymsko – katolicki kościół p.w. św. 
Jana  Nepomucena  konsekrowany  w  1842  r.,  w  którym  w  co  drugą 
niedzielę odbywają się nabożeństwa w języku polskim.
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Pierwsza  z  „malowanych  cerkwi  Mołdawii”  znajduje  się  kilkadziesiąt 
metrów za Domem Polskim i  nosi  wezwanie  św. Jana Nowego (  Sfântul   
Ioan cel Nou) – męczennika i patrona Mołdawii, którego zmumifikowane 
relikwie spoczywają w świątyni i  stanowią miejsce licznych pielgrzymek 
wyznawców prawosławia. Z tego też względu świątynia ta uznawana jest 
za najważniejszą ze wszystkich cerkwi Bukowiny.  Jej budowę rozpoczęto 
na pocz. XVI w. za panowania hospodara Bogdana III z przeznaczeniem 
na nową cerkiew metropolitarną zaś ukończono w 1522 r. W późniejszych 
latach, po przeniesieniu stolicy Państwa Mołdawskiego do Jass, suczawski 
monastyr  pozostał  jednak  na  honorowym  miejscu  w  hierarchii 
prawosławnych  świątyń.  Do  swej  pierwotnej  rangi  powrócił  dopiero  w 
1991  r.,  kiedy  to  stał  się  siedzibą  Archiepiskopii  Suczawskiej  i 
Radowieckiej. 

W XIX – wieku cerkiew uzyskała nowy dach, kryty kolorową, glazurowaną 
dachówką wzorowaną na katedrze św. Stefana w Wiedniu. 

Na  zewnętrznych  ścianach świątyni  zachowane  są  fragmenty  dekoracji 
malarskiej m.in. Drzewo Jessego, sceny z Akafistu, Niebiańska Hierarchia, 
a także Sąd Ostateczny. 

Wewnętrzna  dekoracja  świątyni  obejmuje  przedstawienia  żywotów 
świętych męczenników, a także bogatą w szczegóły legendę i życiorys św. 
Jana Nowego. 

Św.  Jan  Nowy  (Sfântul  Ioan  cel  Nou)  -  Według  przekazów 
hagiograficznych  Jan  miał  być  kupcem  greckim  z  Trapezuntu.  
Podczas wyprawy do miejscowości Białogród został wydany przez  
kapitana statku zarządcy miasta, a przez tego ostatniego – wobec 
odmowy  odstąpienia  od  wiary  chrześcijańskiej  –  skazany  na  
śmierć. Kupca ciągnięto za koniem na sznurze, a następnie jeden z  
żydowskich mieszkańców miasta ściął Janowi głowę. Wokół ciała,  
a  następnie  w  miejscu  jego  pochówku  zaczęły  dziać  się  cuda,  
które rozsławiły świętego w pobliskiej Mołdawii. W krótkim czasie  
Jan zyskał sobie wielką popularność w Mołdawii i został uznany za  
jej  patrona.  Szczególne  znaczenie  miało  dla  Mołdawian 
podkreślanie  jego  oporu  wobec  innowierców  w  związku  z  ich  
własnymi  zmaganiami  z  Imperium  Osmańskim.  W  1691  roku,  
podczas  wojny  polsko-tureckiej  relikwie,  wraz  ze  skarbcem  i  
najcenniejszymi księgami z biblioteki zostały zabrane z Suczawy -  
król polski Jan III Sobieski nakazał ich przeniesienie do Stryja a  
potem,  wraz  z  metropolitą  Dosoftejem  znalazły  schronienie  w 
Żółkwi,  w  cerkwi  klasztornej  bazylianów.  Wróciły  stamtąd  do  
Suczawy dopiero w 1785 na polecenie cesarza Józefa II.

Kolejnym  wartym  odwiedzenia  zabytkiem  miasta  są  ruiny  twierdzy 
tronowej hospodarów  mołdawskich.  To  właśnie  z  tego  miejsca  kolejni 
wojewodowie  mołdawscy  sprawowali  rządy  nad  państwem.  Twierdza 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829086975189275458
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829087270232395458
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829086877783920098
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829086787599907298
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829086787599907298
https://picasaweb.google.com/Poniek3/MaramuresIBucovinaRumunia#5829086787599907298


przypomina o  czasach  świetności  państwa mołdawskiego  za  panowania 
najważniejszego z hospodarów – św. Stefana Wielkiego. Pierwotnie zamek 
został  wzniesiony  w  związku  z  przeniesieniem  przez  niego  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  w  pocz.  XVII  w.,  podczas  oblężenia  przez  wojska 
siedmiogrodzko – wołosko – polskie w 1653 r. zamek na powrót obrócono 
w ruinę. 

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.

W  pobliżu  zamku  znajduje  się  skansen  –  Muzeum  Wsi  Bukowińskiej 
prezentujący  tradycyjne  zabytki  architektury  drewnianej 
charakterystyczne dla budownictwa tej części Mołdawii. 

Pătrăuţi

Nieopodal  Suczawy  w  małej  wsi  Pătrăuţi  zlokalizowana  jest  kolejna 
„malowana cerkiew” z listy UNESCO. 

Zbudowana  (jak  głosi  napis  nad  głównym  wejściem)  przez  hospodara 
Stefana Wielkiego w 1487 r. cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
na skutek klęsk wojennych stała pusta przez ponad 160 lat, aż do roku 
1724 kiedy to dokonano jej restauracji. Fasadę tej niewielkich rozmiarów 
świątyni  zdobi  malowidło  przedstawiające  Sąd Ostateczny powstałe  ok. 
1550  roku.  Wewnętrzne  polichromie  wykonane  w  dwóch  okresach   - 
bezpośrednio po zakończeniu budowy świątyni (po 1487 r.) oraz w latach 
1496-97  przedstawiają  m.in.  Kawalkadę  Krzyża  Świętego,  legendę  o 
znalezieniu  Krzyża  Świętego  przez  cesarza  Konstantyna  i  jego  matkę 
Helenę  oraz  żywoty  świętych  wojowników:  Jerzego  i  Demetriusza. 
Najciekawszą  sceną  jest  fresk  fundacyjny  przedstawiający  Stefana 
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Wielkiego trzymającego model cerkwi i  wręczającego go Chrystusowi w 
obecności  św.  Konstantyna –  przedstawionego jako  obrońcę hospodara 
przed majestatem Chrystusa. 

Na drzwiach znajdziemy numer telefonu do opiekuna cerkwi.

Wracamy na drogę nr 2 (E85) i jedziemy dalej w kierunku Siretu. 
W miejscowości Milișăuți skręcamy w lewo na drogę nr 2K, którą 
dojeżdżamy do Arbore. Cerkiew zlokalizowana jest przy głównej 
drodze.

Arbore

Niewątpliwie jedną z najpiękniejszych „malowanych świątyń” jest cerkiew 
w Arbore p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela zbudowana przez wysokiego 
rangą urzędnika na dworze hospodarów mołdawskich – Luca Arbore w 
1503 r.  Świątynia jest doskonałym przykładem zastosowania w dekoracji 
malarskiej tradycyjnej dla Mołdawii kolorystyki: zieleni malachitowej (lasy 
i góry) oraz barwy niebieskiej, żółtej i czerwonej (stroje ludowe). 

Przed wejściem do cerkwi  znajduje się duży drewniany stół  służący do 
składania  produktów żywnościowych  dla  zmarłych  fundatorów świątyni. 
Zachowane malowidła zewnętrzne zostały wykonane w 1541 r. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługują  sceny z  życia  i  męczeństwa  św.  Nikity 
(spalenie)  oraz  legendy o św. Jerzym (walka ze smokiem i  uratowanie 
księżniczki  cyrenejskiej)  – patronów synów fundatora cerkwi  ściętych z 
rozkazu  wojewody  Ștefăniță  Vodă  w  akcie  zemsty  za  rzekomą  zdradę 
stanu przez ich ojca Łukasza.  Wnęka stanowiąca fasadę świątyni oprócz 
wspomnianych  wyżej  malowideł  ozdobiona  została  przedstawieniami  z 
Księgi  Rodzaju (Genesis)  m.in.  szczęście  w  ogrodzie  Edenu,  upadek 
(grzech pierworodny) i wygnanie ludzi z raju. Spośród innych fresków na 
uwagę zasługują przedstawienia Chrystusa – Emanuela, Akafistu (hymn 
na  cześć  Najświętszej  Panny  Marii),  Sądu  Ostatecznego,  Niebiańskiej 
Hierarchii,  Etimasie  (pusty  tron  Chrystusa  przygotowany  na  powtórne 
przyjście) oraz sceny przedstawiające śmierć patrona cerkwi – św. Jana 
Chrzciciela.

Najważniejszym  elementem  wnętrza  świątyni  jest  grobowiec  fundatora 
Luca  Arbore  oraz  jego  synów:  Nikity  i  Teodora.  Malowidła  zdobiące 
nagrobek  przedstawiają  rodzinę  Arbore  składającą  model  cerkwi 
Chrystusowi Tronującemu. Wśród postaci  warto zwrócić uwagę na żonę 
fundatora ubraną w polski strój z epoki (według legendy była polką), a 
także  późnogotycki  maswerkowy  łuk  wieńczący  wnękę  wzorowany  na 
sarkofagu Kazimierza Jagiellończyka autorstwa Wita Stwosza. 

Luca  (Łukasz  Arbore)  –  był  doradcą  i  sędzią  na  dworze 
hospodarów  mołdawskich.  Oskarżony  o  zdradę,  której  
najprawdopodobniej  się  nie  dopuścił  (wina  nie  została  
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udowodniona)  został  ścięty  z  rozkazu władcy  Ștefăniță  Vodă w 
1523 roku. Później ścięto również jego synów: Teodora i  Nikitę  
jako zemstę za rzekomą zdradę ojca.

Wśród dekoracji malarskiej wnętrza wyróżniają się ciekawe przedstawienia 
świętych synodów kościoła prawosławnego oraz sceny z Męki Pańskiej. 

Obok cerkwi  znaleźć  można dwa bloki  skalne,  w których zagłębieniach 
przygotowywane były farby do malowania świątyni.

Będąc  w  Arbore  warto  udać  się  kilka  kilometrów  na  północ  do 
miejscowości  Marginea -  wsi  słynącej  w  Rumunii  z  wyrobu  czarnej 
ceramiki (receptura barwnika stanowi tajemnicę miejscowych twórców), 
którą  można  również  nabyć  za  przysłowiową  „symboliczną  opłatę”  w 
sklepach funkcjonujących przy zakładach garncarskich w centrum wsi.   

Na  tym  kończymy  naszą  podróż  po  Marmaroszu  i  Bukowinie. 
Powrót  do  Polski  można  zaplanować  tą  samą  drogą,  którą 
jechaliśmy do Suczawy lub nieco dłuższą, ale lepszą i główną oraz 
mniej górzystą przez miejscowości Bistrița i Dej (patrz mapka).

Jeśli  jednak mamy nieco więcej  czasu możemy pozostając w Suczawie 
odwiedzić pozostałe „malowane cerkwie z listy UNESCO znajdujące się w 
miejscowościach: Gura Humorului (monastyr Humor i Voroneţ), monastyr 
w Moldoviţa, monastyr w Suceviţa. Ostatnia świątynia znajduje się nieco 
dalej w miejscowości Probota.

Drugą  ewentualnością  jest  przeniesienie  się  Suceavy  do  pobliskiej 
miejscowości turystycznej Gura Humorului,  aby korzystając z zazwyczaj 
dobrych warunków narciarskich poszusować na okolicznych stokach. 

Artur i Agnieszka Ponikiewscy

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
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