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Timp de două săptămâni, frontierele Maramureșului au fost ridicate, iar satele maramureșene
s-au unit prin tot ceea ce au mai frumos, obiceiuri, tradiții, cultură, ospitalitate și bună dispoziție.
Din vârf de munte și până în vale, Maramureșul a fost în sărbătoare.
Îndrăgostit de Maramureș, irlandezul Peter Hurley, în colaborare cu Consiliul Județean
Maramureș și Fondul Cultural Național au organizat cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Drumul
Lung spre Cimitirul Vesel”. Anul acesta manifestarea s-a desfășurat pe două etape, prima dintre
ele având loc în perioada 23 – 30 iulie în Țara Lăpușului, iar cea de-a doua în 13 – 20 august,
în Țara Maramureșului.
Dacă până acum Țara Maramureșului era mai cunoscută și mai apreciată pentru potențialul
său turistic și cultural, iată că, de această dată, lăpușenii au ieșit din conul de umbră și s-au unit
în spiritul tradițiilor și obiceiurilor populare. Timp de șapte zile, Țara Lăpușului a fost resuscitată
prin diverse microevenimente, concerte și ateliere de meșteșuguri populare, dar și drumeții,
care au avut loc în localitățile lăpușene. Prima parte a festivalului s-a încheiat cu o „Nuntă
Lăpușeană” la poalele Țibleșului la care au participat toate comunitățile din zonă.
Deoarece debutul acestui festival a avut loc în anul 2010 la Săpânța și toate edițiile ulterioare
s-au desfășurat în jurul poveștii Cimitirului Vesel și a celui care a conferit unicitate acestui loc,
prin satirizarea morții, era firesc să se refacă acest drum lung, de altfel, extrem de încărcat în
semnificații și cu un rol deosebit în promovarea culturii maramureșene. Trecând granița în Țara
Maramureșului, pe parcursul celor șapte zile, 13 – 20 august, s-a putut observa că, deși Moș
Pupăză a părăsit această lume, a lăsat pe pământ un adevărat tezaur.

Numele lui dăinuie și acum printre noi, iar operele sale rămân mărturia vieții
maramureșeanului de rând, omul simplu, muncitor și niciodată învins de greutățile vieții. Astfel,
în fiecare zi a săptămânii, în satele din Maramureșul Istoric, au avut loc ateliere de meșteșug,
de dans și cântece tradiționale, iar serile se încheiau cu joc în sat.
Cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” s-a încheiat aseară cu
Reuniunea de la Săpânța, unde a participat și vicepreședintele Consiliului Județean
Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, alături de consilierul județean Gheorghe Bîrlea și de
reprezentanți ai autorităților locale și parlamentari ai Maramureșului. În jurul Cimitirului Vesel din
Săpânța, oficialitățile alături de turiști au încins o horă care să rămână în amintirea tuturor.
Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, prezent în mijlocul maramureșenilor la
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aceste evenimente cuprinse în proiectul cultural „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel”, proiect
inclus în Programul Cultural Prioritar al Consiliului Județean Maramureș pentru anul 2017, a
transmis gândurile sale de apreciere și de mulțumire la adresa organizatorilor și felicitări pentru
inițiativă și perseverență lui Peter Hurley, irlandezul adoptat de maramureșeni. Totodată, Ioan
Doru Dăncuș s-a arătat onorat să participe la microevenimentele organizate cu acest prilej și
susține că „oamenii faini, horile și jocurile din vatra satului maramureșean întrețin acest „Foc
viu” care unește satele”.
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