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În Oarța de Sus, muzeul este o comoară a trecutului, farmecul așezării fiind rustic și original. Casa
cu cerdac, șura, împletitura din nuiele a gardului sunt specifice așezărilor țărănești readuse la viață
într-un secol nou. Existența acestui muzeu este un proiect al profesorului de istorie Traian Rus,
născut în Chelința, stabilit în satul Oarța de Sus, comuna Oarța de Jos, unde, în calitate de dascăl și
director de școală, a educat multe generații timp de 40 de ani. El va rămâne un adevărat cronicar al
vieților trecute pe drumul anilor.
Ajutorul financiar pentru intrarea în posesie a clădirii, cât și cheltuielile prin hățișul birocratic de
intabulare au fost făcute de către un fiu al satului, care nu a uitat de unde a plecat, inginerul
Alexandru Tămășan, stabilit în Cluj-Napoca.
Muzeul este unicat nu doar prin piesele expuse, ci și prin faptul că funcționează într-o gospodărie
țărănească autentică Țării Codrului. Pe Ogrăzi s-au găsit 300 de monede romane de argint.
Când sătenii au văzut ce doresc să înfăptuiască cei doi, fost elev și profesorul-scriitor, s-au alăturat
cu tot ce aveau ca amintiri de la străbuni și au donat fiecare ce a avut: ladă de zestre, război de
țesut, diferite lucrări artizanale făcute cu acul ori țesături, veselă din lut și fotografii.
Unicat este și un papuc din papură, rămas intact, despre care bătrânii spun că era încălțămintea de
bază a unor soldați români pe timp de iarnă. Acești pâslari împletiți erau încălțați peste opinci,
armata română fiind prea săracă și istoric se știe
că partea de nord a Transilvaniei a trecut prin momente grele. Sătenii din Oarța de Sus aici își
desfășoară activitățile culturale legate de anumite sărbători, sunt foarte mândri de Muzeul
Codrenesc și nu-l vor uita niciodată pe ctitorul acestui lăcaș, prof. Traian Rus, plecat fulgerător la
cele veșnice în 2016.
Muzeul este vizitat și astăzi, atât de cei din țară, cât și din străinătate, iar ușa le este deschisă de
către Maria Marian, care a fost încă de la început directoare, ghid și gospodina acestui lăcaș.
Se așteaptă o reacție din partea Primăriei din Oarța de Jos și trecerea Muzeului Satului Codrenesc
Oarța de Sus în Patrimoniul Cultural Județean Maramureș.
Câte sate din România se pot mândri cu un astfel de loc, unde istoria se păstrează vie și eroii locali
nu sunt uitați?
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