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Marian Pop
este preot Sachelar în Parohia
Ortodoxă din Breb și slujește în
Biserica ”Sfânta Treime” și în
biserica monument istoric
“Sfinții Arhangheli Mihail si
Gavriil”.

Din 2017 este lider al clubului
GreenIMPACT ”Coconii din Breb”
al Fundației Noi Orizonturi.

Biserica bătrână - Breb, Maramureș
Aşa cum atunci când vorbeşti despre vreun om n-ai cum să ţi-l închipui fără cap,
fără inimă ori fără coloană vertebrală, căci altfel nu ar mai fi om, tot aşa vorbind
despre satul românesc nu ai cum să ţi-l închipui fără biserica din mijlocul lui.
Românul a fost şi este religios dar mai mult decât atât, se şi manifestă cu dragoste
şi respect faţă de credinţa şi datinile moşilor lui. În acest context, referindu-ne la
Biserica Bătrână din Breb, "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" şi de fapt la
întregul ansamblu, ni se dezvăluie rolul şi rostul ei în viaţa brebenilor dar şi a
hoinarilor, a oaspeţilor ce le calcă pragul.
Fiind cel mai vechi lucru din localitate, ba chiar din zonă, cu o vechime de
aproape 400, respectiv 500de ani, Biserica Bătrână din Breb se prezintă ca un act
de identitate a comunităţii. Satul Breb, împreună cu satele vecine, este atestat în
Diplomele Leopoldine încă din 1360 iar biserica construită la 1531 pe fundaţia
unei alte biserici, anterioare şi mutată pe actuala locaţie în 1626 când, pentru
nevoile noii comunităţi, a fost reconstruită cu dimensiuni mai generoase, s-a
manifestat ca liantul care a ţinut unită comunitatea, ca rădăcina din care îşi
trăgeau seva mlădiţele ori îşi luau zborul fluturii ce s-au zămislit aici.
S-au petrecut de-a lungul veacurilor multe generaţii de pământeni, fiecare cu
rugăciunile şi credinţele lor. Vorbim aici despre o biserică ridicată de etnicii
români ortodocşi la 1531, mai apoi aceeaşi români ortodocşi au mutat-o la 1626 pe
actuala locaţie folosind-o până prin 1750, adică atâta timp cât s-a putut vorbi de
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului. Sub stăpânirea austro-ungară, românii din
Maramureş, au aflat, pur şi simplu, la un moment, dat că ei de fapt de acum
înainte sunt catolici, greco-catolici mai precis sau uniţi cu Roma cum sunt numiţi
în actele oficiale. Deci Biserica Bătrână a fost trecută în patrimoniul Bisericii
Unite cu Roma unde a stat vreo 200 de ani. La 1948, roata istoriei se învârte şi
precum în 1750 şi acum stăpânirea politică (de data aceasta Partidul Comunist)
vine să îi anunţe pe românii din Maramureş, neţinând seama de realizările ori
stagnările Bisericii Străbune Ortodoxe cu privire la revenirea românilor la legea
strămoşească, cum ziceam, vine să îi anunţe că de acum înainte sunt ortodocşi
(apropo de cuvântul Scripturii care zice: cu ce măsură măsori cu aceeaşi măsură ţi
se va măsura şi ţie). Aşadar, Biserica Bătrână, revine în patrimoniul Bisericii
Ortodoxe. Timpurile de după 1989, cele ce le numim democratice, au permis ca
uniţii cu Roma să emită pretenţii de proprietate în baza celor 200 de ani în care au



avut în posesie locaşul de cult dar mai ales cu atuul
faptului că 1800 este anul înfiintării Cărţii Funciare,
deci primii înscrişi ca proprietari ai imobilului au fost
ei. După un proces de şapte ani, Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a acordat proprietatea asupra bisericuţei de
lemn ctitorilor, adică celor ce s-au trudit la ridicarea şi
strămutarea ei pe locaţia actuală, românilor ortodocşi.
Am enumerat, cu câteva mici detalii, aceste etape din
istoria monumentului în discuţie, pentru că fiecare şi-
au lăsat amprenta asupra lui din punct de vedere al
credinţei, al ritualurilor, al obiceiurilor şi a tot ceea s-a
imprimat în structura, forma şi remodelarea lui, în
pictura murală şi icoane, în mobilier şi obiectele ce

împodobesc Biserica. În această Bisericuţă şi-au găsit locul elemente din toate
etapele amintite transformând-o astfel într.o adevărată carte de istorie a acestui
neam ce s-a încăpăţânat ca în proverbul românesc să rămână statornic precum
stânca în pofida multelor ape ce, în încercarea lor de al urni din loc, au reuşit doar
să-l spele, să-i ofere mai mult luciu.
În satul românesc viaţa socială se împleteşte până la contopire cu viaţa religioasă,
nu poate una fără alta. În viaţa satului se reflectă nimic altceva decât dihotomia
omului, trup şi suflet, căci doar aici este liber să se manifeste în toată splendoarea
lui. Şi atunci este firesc să socoteşti biserica ridicată de moşii tăi, întreţinută de
tine, înfrumuseţată de femeia ta ca parte din viaţa ta, parte din tine. Să vorbeşti
despre legătura dintre ţăranul român şi biserica din sat este, poate doar în
concepţia mea, dar eu socotesc că este ca şi cum ai vorbi de legătura dintre om şi
propriul sânge; ţăranul nu are legătură cu Biserica, el este şi se simte parte din
Biserică iar Biserica parte din el, pur şi simplu. Poate unora li se pare că vorbesc
utopic însă îi invit pe aceştia să-şi amâne pentru oarece vreme experimentarea
cotidianului lor şi mergând într-un sat tradiţional românesc să caute să trăiască,
să caute bucuria de a vieţui în mijlocul creaţiei lui Dumnezeu şi nu a omului; cine
ştie poate vor avea de învăţat mai multe din vorba simplă a vreunui ţăran şi se vor
"lotri"mai mult decât afundându-şi nasul în ce ştiu ce de altfel valoroase cărţi.
Şi pentru că nu se putea ca tocmai ce brebenii socotesc a fi atât de aproape de
inima lor să rămână izolat de simţurile lor, în Breb, în sărbătorile ce cad peste
săptămână, se slujeşte Sfânta Liturghie la Biserica Bătrână.
În lumina acestor adevăruri am socotit ca cel mai potrivit loc pentru întâlnirile
dintre preot şi copii satului să fie casa parohială veche, parte componentă a
Ansamblului Sf Arhangheli Mihail şi Gavril. Aceasta a fost aranjată ca să poată
servi ca sediu Clubului GreenIMPACT "Coconii din Breb", un club de voluntari
organizat în cadrul Fundaţiei "Noi Orizonturi" sub îndrumarea preotului Marian
Vasile Pop şi a reprezentantului CLIT Ocna Şugatag, Gabriela Pop, club ce are ca
ţintă directă promovarea tradiţiilor autentice locale şi a ecoturismului. Până în
momentul de faţă, după mici promovări ca Şezătoarea sau Jocu Satului, au
finalizat primul lor mare proiect, uin ghid turistic al satului Breb, care a fost
lansat duminică 15.07.2018, în mijlocul unui Festival de Joc şi Voie Bună, organizat
tot de coconi.
Pe viitor ne dorim ca în casa parohială veche să fie organizate ateliere de lucru
pentru turiştii interesaţi de aşa ceva, precum şi muzeul satului.



Laura Zaharia este arhitect, angajat al biroului de
proiectare ARCOLAR și membru fondator al
Asociației R.O.S.T.

În cadrul Cursului postuniversitar de specializare –
Reabilitarea Monumentelor Istorice, la Universitatea
Babeş-Bolyai, Facultate de Istorie şi Filosofie &
Fundaţia Transilvania Trust, a elaborat lucrarea de
licență cu tema Reabilitarea Bisericii ”Sfinții arhangheli
Mihai și Gavril” din Breb – Maramureș, sub îndrumarea
dr. arh. Alexandru Baboș.

Valoarea de patrimoniu a bisericii
Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Breb este o biserică de tip capelă
– cea mai veche tipologie de biserică de lemn din Maramureș cunoscută în ziua de
azi. Dintre bisericile de parohie, alături de Biserica din Breb se află în această
tipologie bisericile din Valea Stejarului, Călinești-Căeni, Sârbi-Susani și Nănești
(demolată în 1936), toate construite în prima parte a secolului al XVII-lea.

Turnul Bisericii ”Sfinții
Arhangheli Mihail și
Gavriil” din Breb a fost
construit în secolul al XVI-
lea, datat
dendrocronologic în iarna
anilor 1529-1530 și a
aparținut unei biserici
amplasate în Copăciș. Un
secol mai târziu, la data
construirii bisericii din
Breb, în 1626, a fost relocat
din Copăciș în Breb.

Cele 3 etape constructive majore:
- turnul la 1530
- corpul laic la 1626
- corpul sacru la 1864

Galeria decorată a turnului
desen: Alexandru Baboș



Corpul laic este partea construcției ridicată la 1626, cu planimetria simplă
rezultată din cele trei componente ale bisericilor maramureșene: Biserica
femeilor (pronaos), Biserica bărbaților (naos) și Altar. Biserica a fost construită
din lemn de stejar, cu materialul lemnos datat dendrocronologic în iarna anilor
1621-1622. Sistemul constructiv este tipic pentru bisericile din lemn din
Maramureș cu bârne orizontale și îmbinări la colțuri cu dinte interior și un profil
discret de coadă de rândunică.
Bolta naosului este realizată și ea din bârne îmbinate cu pereții transversali prin
”cheotori” specifice și este susținută de un arc dublou realizat din lemn de cireș,
decorat cu o compoziție de semne și simboluri ce se întinde pe o lungime de 8m:
rozete solare în forme diferite, cruci, copacul vieții în diferite reprezentări, o
pasăre și un cerb.
Biserica bărbaților (naosul) fiind cea mai reprezentativă încăpere a bisericii,
decorată cu pictură murală, a fost protejată împotriva pătrunderii accidentale a
apei prin acoperiș prin intermediul unui acoperiș secundar, construit cu acest
scop. Acest tip de acoperiș secundar a fost prezent la toate cele 4 biserici ”tip
capelă” de secol XVII, cunoscute azi.

Corpul sacru al bisericii a fost construit în jumătatea a doua a secolului al XIX-lea
când au început lucrările care au adus cele mai mari modificări ale bisericii.
Înlocuirea Altarului original cu un Altar mai mare și adăugarea unui transept
exprimat în exterior prin două abside laterale, a alterat unitatea proporțiilor
vechii biserici și a provocat pierderi ireversibile din punct de vedere arhitectural,
istoric și artistic: s-a pierdut vechiul iconostas și pictura murală din Altar. Mai
mult, prin eliminarea peretelui-iconostas, sistemul structural bine legat al vechii
biserici a fost destabilizat cu multă naivitate. Cu toate că a făcut mult rău vechii
biserici, lucrările de extindere și modernizare din perioada 1864-1868 au adus o
valență nouă, încărcată cu indicii referitoare la modul de viață în mediul rural
maramureșean al sfârșitului de secol XIX, și la evoluția principiilor după care
comunitatea brebenilor se conducea.
Alte lucrări realizate în perioada marilor modificări ale bisericii: repictarea
naosului (la 1858) și pictarea Altarului (1868)cu reprezentarea cerului înstelat;
ansamblul neoclasic format din noul iconostras, masa altarului și candelabrele din
naos (1864); lărgirea ușii de la intrare (cu prețul mutilării ancadramentului
sculptat), realizarea celor 2 goluri de vizibilitate dinspre Biserica femeilor înspre
altar, lărgirea și remodelarea ferestrelor (1865).

Fragment din arcul
dublou
desen: Alexandru Baboș Acoperișul secundar



Dumitrița Filip : este muzeograf al Centrului Eparhial
al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.

Din anul 2017 este doctorand al Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu, cu tema ”Păstrarea Ortodoxiei prin
arta icoanei în părțile Maramureșului de la desființarea
abuzivă a Episcopiei Ortodoxe(1740) până în vremea
Mitropolitului Andrei Șaguna (1873)”.

Cercetarea de față face parte din programul de studii
doctorale, sub îndrumarea pr. conf. univ. dr. habil
Daniel Buda.

Pictura murală într-o lumină nouă
În cazul bisercii de lemn de la Breb pot fi identificate 5 straturi de pictură murală,
suprapuse unele peste altele, sau juxtapuse:
- etapa 1890 - 1895 - brâul cu motive geometrice;
- etapa 1886 - scenele deasupra soleelor;
- etapa 1864 - 1868 - pictura din sfântul altar și cea a iconostasului;
- etapa 1858 - pictura cu cu reprezentarea cerului înstelat pe bolta naosului;
- etapa 1626 - primul strat de pictură murală pe bolta naosului, abside și
fragmentele din pod.
Dacă în urma cercetării de teren se confirmă anul 1626 ca an al decorării bisericii
cu pictură murală imediat după construirea ei, atunci biserica din Breb deține cea
mai veche pictură murală pe suport de lemn din țară.
Pentru a documenta temeinic această afirmație sunt necesare intervenții:
- prelevarea unor probe de pigmenți și analiza lor în cadrul Institutului de
cercetare de la Măgurele;
- investigații fizico-chimice, pentru a stabili compoziția chimică a pigmenților,
liantului și pânzei interstițiale, investigații biologice;
- studiu tehnologic al materialelor constituente ale picturii murale;
- scanări stratigrafice cu aparatură de specialitate cu raze X, UV, IR care pot arăta
exact starea de conservare a picturii originale și a suprafeței conservate;
- studiu stratigrafic al picturii murale și întocmirea de relevee pentru pictură.

1. Brâul cu motive geometrice;
2. Scena reprezentând ”Botezul Domnului” pictată deasupra soleelor;
3. Bolta altarului;
4. Primul strat de pictură murală, un fragment din scena Înfricoșatei Judecăți păstrat în podul pronaosului.

Cercetarea de față face
parte și din programul
de pregătire (stagiatură)
în restaurare lemn
policrom, sub
îndrumarea expert
restaurator Octavian
Ciocșan, care s-a
implicat cu pasiune în
tema picturii murale a
bisericii din Breb.



Mihai Covaci
este restaurator de
pictură murală dar
lucrează și ca pictor
de biserici.

Este preşedinte al
Asociaţiei
Comercianţilor de
Opere de Artă din
România.

Colecțiile de icoane și țesături
În patrimoniul Bisericii ortodoxe cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”
din satul Breb există o colecție deosebit de valoroasă de icoane pe lemn, de secol
XVII, XVIII și XIX. Colecția este formată din următoarele icoane:
- icoane de secol XVII: Cuvioasa Paraschiva, Marama lui Isus, Maica Domnului cu
Isus în brațe;
- icoane de secol XVIII: Isus Învățătorul, Sfântul Nicolae, Sfinții Apostoli Petru și
Pavel;
- icoane de secol XIX: Maica Domnului, Isus Învățătorul, Coborârea la iad, Sfântul
Arhanghel Mihail.

Pe lângă icoane, semnalez prezența a două cruci pictate pe lemn, din secolul al
XVIII-lea.
De o mare valoare este icoana pe sticlă reprezetând pe arhanghelul Mihail, datată
la 1800.
Tot în atrimoniul bisericii din Breb se află o icoană pe sticlă aparținând centrului
de la Nicula, din prima umătate a secolului al XIX-lea, cu o temă unică în
iconografia icoanelor pe sticlă ”Isus copil calare pe un cal, ocrotit de Maica
Domnului în picioare, și cete de heruvimi”.
Biserica din Breb este singura biserică ce mai păstrează o valoroasă colecție de
covoare maramureșene din prima jumătate a secolului al XX-lea, specifice Văilor
Marei și Cosăului.

1. Cuvioasa Paraschiva, icoană pe lemn, de factură moldovenească, sec. XVII;
2. Sfinții Apostoli Petri și Pavel, icoană pe lemn, atelier maramureșean, sec. XVII- XVIII;
3. Cruce pictată pe lemn, sec. XVIII;
4. Colecția de țesături.



Gelu Zaharia
este inginer
structurist, angajat
al biroului de
proiectare
ARCOLAR și
membru fondator
al Asociaiei R.O.S.T.

Din anul 2004 este
doctor în inginerie.

Probleme și rezolvări structurale
Fără a intra in detaliile motivelor pentru care astăzi biserica are probleme
structurale evidente, măsurile de consolidare ar trebui să urmărească următorii
pași, în care principalul element trebuie să fie păstrarea caracterului autentic și
de vechime: asigurarea rigidității bisericii, liftarea bisericii, consolidarea
fundațiilor, înlocuirea segmentelor degradate ale tălpii, consolidarea golurilor de
ferestre din naos, tratarea elementelor degradate ale șarpantei și ale turnului,
refacerea învelitorii, refacerea instalației electrice și a instalației de paratrăsnet,
lucrări de amenajare exterioară, refacerea pardoselii.
Beneficiind de oportunitatea preluării unor relevee atent realizate și cunoscând
faptul că doar experiența și intuiția meșterilor care lucrau, folosind doar lemn, au
asigurat supraviețuirea construcției până azi, s-a născut ideea realizării unor
analize structurale pentru a confirma și prin calcule ceea ce timpul a demonstrat
deja. Studiul arată depășiri ale valorii admise a deplasării, ceea ce nu înseamnă că
structura este în pericol, ci evidențiază flexibilitatea ridicată a acesteia. Este
important de notat că rezultatele analizelor nu arată depășiri ale capacitații
portante la elemente principale structurale, în ipoteza stărilor limita ultime.
O astfel de concluzie era de așteptat deoarece o astfel de construcție nu a
beneficiat de calcule structurale, ci edificarea s-a bazat doar pe experiența
meșterilor care au lucrat la realizarea lor. Se dovedește astfel abilitatea
excepțională a meșterilor dulgheri din veacul al XVII - XVIII în a realiza structuri
care să reziste timpurilor, printr-o înțelegere a modului de transmitere a
eforturilor cât și o intuiție a valorii acestora în interiorul structurii,
situație care le-a permis alegerea unor secțiuni de elemente conforme.



Considerente geotehnice asupra
amplasamentului

Localitatea Breb este situată în zona mediană a piemontului Munţilor Gutin.
Biserica de lemn se află în partea de nord a satului la cca 600 m de biserica
ortodoxă din centrul civic.
Acest areal este marcat de mişcări de alunecare care afectează biserica şi cimitirul
pentru că biserica este amplasată în imediata apropiere a pragului de schimbare a
pantei dintre platoul superior şi versantul văii Breboaia, la o diferenţă de nivel de
cca 30 m de albia minoră. Acest proces de alunecare se află într-un echilibru
dinamic.
Alunecarea propriu-zisă a afectat stabilitatea întregului perimetru şi a
construcţiei. Efectele sunt vizibile peste tot în masa alunecată, prin înclinaţia
vegetaţiei arboricole, a crucilor din cimitir, în talpa fundaţiei. Sunt extrem de
vizibile în toate elementele structurale ale construcţiei, de la fundaţie până la
acoperiş şi turlă. Fenomenul de alunecare a produs o deplasare a întregii
construcţii spre nord de câţiva zeci de cm. Deplasările sunt vizibile la nivelul
îmbinărilor construcţiei, ferestrelor, uşilor, în pardoseala bisericii puternic
denivelată.
Pentru a proteja acest monument de arhitectură tradiţională maramureşană
recomandăm elaborarea unui proiect de specialitate care să includă un studiu
geotehnic detaliat. Ca măsuri tehnice va fi necesară executarea unui şanţ
perimetral dalat la limita proprietăţiicare să preia toate scurgerile din amonte
provenite din ploi intense şi topiri de zăpadă și lucrări de sprijinire la baza
versantului la limita drumului comunal.

Sorin Zaharia
este doctor în inginerie
geotehnică.
Este angajat al biroului
de proiectare
GEOPROIECT, membru
fondator al Asociaiei
R.O.S.T. și
Membru de onoare a
Societății de geotehnică
și fudații.

Alunecarea de teren activă și câteva din efectele sale asupra bisericii



George Lazăr este arhitect
urbanist, cu activitate
susținută de aproape 20
de ani în domeniul
urbanismului - în
administrația publică dar
și în mediul privat.

În prezent ocupă funcția
de arhitect șef al Județului
Maramureș.

Zona de protecție a monumentului
și dezvoltarea localității

O observaţie comună mai multor studii este că după 1990, în România, au fost
respinse metodele şi practicile comuniste ale amenajării teritoriului şi
urbanismului socialist, iar mecanismele şi structurile instituţionale de protecție
au fost iniţial inexistente (1990‐1992), apoi insuficiente (1992‐1999) iar după 2000,
în bună măsură, ineficiente.
Dezvoltarea localităților în ultimii 29 de ani ”a fost în mare pare haotică şi
distructivă”, cu grave repercusiuni atât asupra mediului natural cât și a celui
construit, intervențiile realizate având de cele mai multe ori un caracter definitiv,
ce afectează șansele dezvoltării durabile.
La nivel localităților au fost identificate o serie de probleme și riscuri, în special cu
privire la afectarea standardul de locuire în mediul rural şi urban, extinderea
haotică a intravilanului construit, apariţia unei arhitecturi heteroclite, fără
conexiuni cu tradiţiile locului, proliferarea kitsch-ului arhitectural în detrimentul
valorilor şi specificului regional și nu în ultimul rând afectarea monumentelor
istorice.
Apariţia unor locuințe ”cu înfăţişări între bizar şi grotesc” în imediata vecinătate a
Ansamblului ”Sf. Arhangheli”, din Breb, clasat în lista monumentelor istorice în
grupa A – monument istoric de valoare națională și universală, nu afectează doar o
zonă cu valoare peisajeră remarcabilă din România și minunatele construcții cu
specific maramureșean, ci afectează, așa cum remarca Gabriel Pascariu într-o
referire la o situația similară din țară, ”nu doar imaginea unei comunităţi locale ci
un simbol cultural de mare rezonanţă al unei întregi naţiuni. Iar această agresiune
nu este pe termen scurt ci aproape definitivă”.
Atunci când vorbim în prezent de dezvoltarea localităților se impune să vorbim în
termeni de sustenabilitate, aceasta fiind singura opțiune pentru a valorificarea
potenţialului cultural, natural şi peisajer al României și pentru a ne achita de
obligația ce o avem atât față de generațiile trecute cât și față de cele viitoare.

Bibliografie: Strategia de dezvoltare teritorială a României
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean – Judeţul Maramureş
Curs de planificare şi dezvoltare spaţială - Gabriel Pascariu
Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice



Aura Maria Pintea
este istoric și jurist, cu dublu masterat în
Istorie Orală și Managementul Relaţiilor
Internaţionale şi al Afacerilor Comunitare.
Titlul de Doctor în istorie l-a dobândit cu teza
“Imaginea Evreilor din Maramureş în memoria
colectivă”.

La ora actuală este director executiv la
Direcția Județeană pentru Cultură, Maramureş.

Privilegiul monumentului istoric
Cuvântul patrimoniu provine din latinescul patrimonium, care însemna moştenirea
paternă, prin extensie, bunurile familiei. Patrimoniul înseamnă deci o moştenire
lăsată de generaţiile care ne-au precedat. În zilele Revoluţiei franceze, Henri Jean-
Baptiste Grégoire rămas în istorie ca Abbé Grégoire, a impus pentru prima dată
ideea protejării patrimoniului comun, altul decât cel familial, individual, care
aparţine naţiunii, putându-se constitui într-un liant al societăţii.

În România, primele norme juridice adoptate în scopul protejării patrimoniului au
fost redactate de către Gr. C. Tocilescu, directorul Muzeului Naţional de
Antichităţi, la rugămintea lui Spiru Haret, secretar general al Ministerului
Instrucţiunii, în 1892. Acestea au fost cunoscute drept “Legile Haret-Tocilescu”:
«Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice» şi «Legea
pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor antice», constituind începutul
protejării patrimoniului naţional în ţara noastră.

În acest moment există preocuparea de a reuni toată legislaţia în domeniu într-un
Cod al Patrimoniului, primii paşi fiind făcuţi prin adoptarea Hotărârii de Guvern
905/2006 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului
patrimoniului cultural. Însă din cauza multiplelor norme juridice în vigoare, care
sunt incomplete sau chiar se contrazic, rezultă şi atitudini diferite ale instituţiilor
cu atribuţii în domeniu, de la caz la caz.

Zona de protecție a monumentului istoric, în 2017 și ... 2018



R.O.S.T. - Reabilitarea Organică a Satului
Maramureșean

Asociația R.O.S.T. s-a născut în urma intervenției
spontane, în regim de urgență, asupra unei case
tradiționale din satul Mara - acțiune promovată în
mass-media sub numele CASA CU CLĂI.
Prin această intervenție am urmărit să înlăturăm
iminența prăbușirii casei în timpul iernii, ceea ce ar fi
însemnat un om fără adăpost și o casă tradițională mai
puțin în colecția deja diminuată a zonei.

CASA CU CLĂI a fost o acțiune cu valențe de manifest
pentru conservarea arhitecturii tradiționale, cu scopul
de a demonstra că vechile construcții tradiționale pot
fi readuse la viață și că acest efort merită să fie făcut,
atât de dragul strămoșilor cât și al copiilor noștri.

La scurt timp a urmat un Workshop: ”reciclăm,
ostenim, studiem, transformăm … cu ROST la Casa cu
Clăi”. Câteva elemente recuperate din vechea casă au
fost recompuse, pentru a le reda viață sub forma unei
biblioteci și a demonstra potențialul nelimitat al
elementelor constructive ale caselor tradiționale.

Obiectivul Asociației R.O.S.T. este contribuția la
conservarea arhitecturii tradiționale a satului
maramureșean, prin acțiuni de sensibilizare și de
conștientizare, dar și prin intervenții concrete asupra
construcțiilor tradiționale supraviețuitoare.

Membrii fondatori R.O.S.T. sunt: Adrian Cramar, Sorin
Zaharia, Gelu Zaharia și Laura Zaharia.

ASOCIAȚIA R.O.S.T.

CASA CU CLĂI în 2017

CASA CU CLĂI în 2016

Workshop
RECICLĂM

la
CASA CU CLĂI

2017



Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”
la 1626

- ipoteză de reconstituire -
Desen: Laura Zaharia

2018




