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MARAMUREŞUL – ÎNAINTE DE TOATE ŞI ÎNTÂI ÎN TOATE
dr. Teodor ARDELEAN

O întrebare-flacără aprinde Ţara Noastră:
Cu ce surprinde fiecare judeţ România? Provocarea e binevenită, iar competiţia atrage tot mai
mulţi aderenţi.
Dacă ar fi să încercăm un astfel de „joc
intelectual”, ar trebui să întreprindem o investigaţie foarte complexă. Aceasta deoarece în
cazul Maramureşului nu căutarea elementelor
care „să surprindă” e mai importantă, ci selecţia
acestora, pentru a putea „condensa” esenţialul
într-un buget de timp rezonabil.
Iată doar câteva „determinări” pe care ar
trebui să le evidenţiem cel puţin ca sintagme
definitorii : „Cel mai cunoscut brand regional
românesc”, „Un Muzeu Viu în Inima Europei”,
„Autenticul la El acasă”, „Ţara Bisericilor de
Lemn”, „Peri şi Ieud. Primele manuscrise şi
cărţi în limba română”, „Ţinutul de dincolo de
timp”, „Ţara colindelor”, „Kilometrul 0 al
Europei”, „Ţinutul întemeietorilor de Ţară”,
„Un judeţ compus din patru Ţări”...
Apoi, evident, că ar trebui să enumerăm
„mândria oamenilor” şi „oamenii care au purtat
cu mândrie în destinul lor pecete de Ţară”:
Dragoş Vodă şi Maramureşul din dreapta Tisei;
Bogdan Vodă şi Cuhea, Vasile Deac Moşu şi
Monumentul Voievodului; Pintea Viteazul,
Dr. Teodor Ardelean
cămaşa de zale de la Budeşti, monumentele sale
şi cetatea Baia Mare; George Pop de Băseşti şi Mecca românilor din Ardeal; Vasile Lucaciu şi Diplomaţia
Marii Uniri; Ioan Mihalyi de Apşa, Diplomele maramureşene şi Academia Română; Gheorghe Bilaşcu şi
începuturile stomatologiei româneşti; Gheza Vida şi Monumentele identităţii româneşti; Vasile Blidaru –
simbolul rezistenţei anticomuniste; Nicolae Steinhardt şi Mănăstirea Rohia – cea mai înaltă expresie de rodire
culturală de la confluenţa filosofiei cu teologia; Lascăr Pană şi Miracolul numit Minaur; Lecţia de fotbal a lui
Viorel Mateianu; Dumitru Fărcaş, satul Groşi şi taragotul la români; Adrian Ghenie, Şcoala băimăreană de
pictură de la Baia Mare şi cel mai bine vândut pictor român în lume...
* *
Continuăm cu lista „subiectelor” prin care, în chip preeminent şi proeminent Maramureşul „surprinde”
România.
Toposul maramureşean are o identitate atât de expresivă, încât suscită interes pe toate meridianele lumii.
Atât ca entitate distinctă, în sensul general, cât şi ca „zone” cu „primordialitate”.
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Baia Mare, cu moştenirile-proprietate ale lui Iancu de Hunedoara şi Matei Corvin, cu Turnul Ştefan –
emblema oraşului, cu Centrul Vechi, cu cea mai frumoasă „deviză urbană” din câte s-au descoperit, cu Şcoala
băimăreană de pictură şi apoi cu „cetăţile” sale de „scăpare” din negura vremurilor, până la oraşul
contemporan care priveşte „competiţia lumii” cu luciditate şi implicare reală...
Sighetu Marmaţiei, cu „drepturile” sale de Capitală istorică a Maramureşului Voievodal şi de centru
românesc de primă mână în România Modernă. Cu Muzeul Maramureşului care a reuşit să conserve în chip
strălucit o civilizaţie pentru care acest ţinut a beneficiat de cele mai eminente aprecieri, cu Închisoarea
oraşului, în care a fost „lichidată” floarea aristocraţiei postbelice româneşti, azi Memorialul Victimelor
Comunismului, cu Cimitirul Săracilor, unde s-au aşezat trupurile reprezentanţilor elitei ţării căzuţi sub teroarea
comunismului, azi locul ce a încorporat cea mai mare cantitate de „materie cenuşie” pe metru cub de pământ
sfânt românesc...
Săpânţa, cu celebrul Cimitir Vesel, care de peste şapte decenii fascinează lumea cu filosofia aparte a
epitafurilor de pe crucile pictate măiestrit de către Ioan Stan Pătraş şi urmaşii acestuia, cu Mănăstirea Săpânţa
Peri care îşi propune să aducă în perimetrul actual al Ţării memoria celebrei Mănăstiri ce la 1391 a dobândit
drept de Stavropighie de la Patriarhia din Constantinopol, azi cea mai înaltă biserică de lemn din Europa...
Rohia, cu mănăstirea „cea tânără”, în care s-au format vlăstare episcopale de vrednică rodire, în care
marele filosof Nicolae Steinhardt a experimentat cel mai important stil de „filosofie creştină a iubirii”, în care
marele poet Ioan Alexandru şi-a găsit în timpul vieţii refugiul poetic necesar pentru a împodobi cum se
cuvine, cu „imne” sfintele provincii ale sufletului românesc.
Finteuşu Mare, cu al său celebru Cor de bărbaţi, înfiinţat la Marea Unire şi destinat să ne unească şi să
ne trezească mereu prin lecţia de demnitate a cântecului patriotic, fie el „Deşteaptă-te, Române!”, cântat şi în
vremuri de mari interdicţii, fie „Ginta Latină”, fie „Laudă Neamului”, fie „Sus inima, Români!”...
* * *
Alte „zone” care îşi pun cu adevărat
„pecetea” pe „trupul” şi „chipul” Maramureşului ca ţinut primordial sunt :
Bârsana, cu Biserica sa Monument
UNESCO, fostă catedrală a episcopului
Gavriil al Maramureşului, cel care a susţinut
aici o şcoală mănăstirească şi un centru de
difuzare a cărţilor. Cu porţile de lemn cele
mai falnice şi mai autentice, adevărate
monumente de gardă şi de mândrie pentru
un neam făuritor de Ţară. Cu Mănăstirea
cea nouă ctitorită în ultimii ani care a intrat
fulgerător, dar profund, la inimile pelerinilor
şi turiştilor prin alura sa arhitectonică şi prin
poziţia strategică, fiind apreciată deja ca
„cea mai frumoasă mănăstire românească”
pentru rafinamentul şi măiestria „broderiilor” în lemn.
Budeşti, cu Biserica sa Monument
UNESCO, ridicată la 1642, care găzduieşte
coiful şi cămaşa de zale ale vestitului Pintea
Viteazul, dar şi un steag al lui Rákóczi, cei
doi „eroi” foarte cunoscuţi pentru revolta
împotriva Casei de Austria. Cu gospodăriile
tradiţionale, cu peisajele mirifice, cu
obiceiurile sale, nealterate, dintre care se
detaşează „stâna” ca moment al „măsurişului”. Cu vrednicii săi „fii ai satului” care
duc în ţară şi în lume „forţa magică” a
Biserica mănăstirii Peri, Săpânţa, Maramureş
locului de a forma adevărate caractere şi
performeri de anvergură în diverse domenii.
Deseşti, cu Biserica sa Monument UNESCO, unde armonia proporţiilor şi iconografia, dar şi ştiinţa
perfectă a execuţiei şi asamblării sunt elemente definitorii şi spectaculoase. Cu oamenii săi harnici, care au fost
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fericiţi întotdeauna să primească oaspeţi. Cu oaspetele său eminent Nichita Stănescu, care a simţit aici
magnetul eternităţii absolute. Cu Serile de Poezie ţinute anual în onoarea Maestrului metaforei româneşti.
Ieud, Rogoz, Şurdeşti, Poienile Izei, Plopiş. Alte cinci Biserici UNESCO, ducând această „socoteală”
privilegiată la opt monumente. Mai multe decât orice judeţ din România! Mai multe decât orice „regiune”! Cât
Ungaria (8)! Mai puţin decât Bulgaria (9)! Dar mai multe decât Olanda (7), Finlanda (7), Croaţia (6), Ucraina
(5), Serbia (4), Danemarca (4), Slovenia (3).

Biserica de lemn din Rogoz, Monument UNESCO

* * * *
Maramureşul este pentru România temelie şi vatră. Teritoriu de glorie veche, în care dacii liberi şi-au
păstrat rânduiala chiar şi atunci când romanii au ajuns la o aruncătură de săgeată, limesul cel mai de nord al
Imperiului de la Roma atrăgându-l şi protejându-l. Trecut de mândrie şi nesupunere din a cărui consistenţă
ne-au rămas moştenire cele mai cunoscute „diplome”, ceea ce duce imaginaţia spre zonele sale arcadiene, cu
trecuturi fabuloase, în care savanţii de azi ai lumii, indiferent din ce răsărituri de ştiinţă vin, văd aici „matricea
lumii”.
Pe aici trec de lungă şi bogată vreme înţeleaptă şi vămile frumosului. Urmele lăsate în farmecul limbii, în
folclorul încă necuprins total de stricăciune modernă, în filosofia unei vieţi mereu asumată cu statura
demnităţii, în psihologia colectivităţilor ce au descoperit de timpuriu bobul de mărgăritar al adevăratelor
solidarităţi umane. Copiii se cheamă cum nu se poate mai frumos, „cocon” şi „cocoană”, sfătoşenia mai are
reverberaţii de ancestralitate de pe vremea când senectutea era virtutea seniorială supremă, iar seninătatea
nu-şi risca inerţiile în senilitate. „Sfatul bătrânilor” n-a avut niciunde în mădularele sociale ale neamului o
prestanţă atât de evidentă şi o anvergură atât de eficientă. Chiar dacă astăzi, sub talpa zilelor altfel croite,
fenomenul a devenit o raritate, mărturia în piatră dăltuită de cel mai mare meşter al urmelor în structuri
perene – Gheza Vida – stă la locul cel mai potrivit, în faţa edificiului principal al administraţiei judeţene. Pe
post de valoare diacronică şi semn imperativ.
Zborul gândului în lemn de casă, dar şi în stâlpii de închinăciune, soarele din porţi, funiile adâncite în
fibră tocmai prin reliefare şi toate celelalte ancestralităţi sunt azi semne ale unei identităţi ce n-are seamăn în
marginile firii şi nici înlocuitor în tabla de valori a vieţuirii.
* * * * *
„Din bisericuţele de lemn ale Maramureşului / Porni sacralitatea limbii române...”
Doar două versuri dintr-o carte de Imne dedicate Maramureşului de către cel mai sensibil cântăreţ al
cuvintelor-cheie, Ioan Alexandru. Căci imnele sale nu au faţă de simple rostiri conjuncturale şi nici de
lăudăroşenii oficiale. Pentru cel mai mare cântăreţ al sufletului neamului, Maramureşul n-a fost doar o „floare
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frumoasă” şi nici doar o „floare rară”, ci chiar „Muma României”, matricea şi matca, geneza şi talpa. Dacă
ne-am putea închipui sufletul nostru românesc sub formă de om cu toate cele ale sale, cu schelet şi
musculatură, cu cap şi inimă... atunci Maramureşului i s-ar putea identifica rostul cel ales, de „os domnesc” şi
„ochi voievodal”. Şi aceste două învredniciri venite de la „strigarea” neamului aşa cum se strigă-interogativ
poporul dacă e sau nu vrednic păstorul „Vrednic este?” n-au putut fi separate una de alta, deoarece
Maramureşul e şi structură primordială şi funcţionalitate vizual-vizionară? „Os domnesc” şi „ochi voievodal”
– două roluri şi două rosturi bine ţintite şi măiestrit sfinţite. Iar argumentul, când e vorba de Marea Lucrare a
Sufletului Românesc, este nemaipomenit de simplu şi clar. Pentru Ioan Alexandru şi pentru tot neamul
românesc ce şi-a găsit sufletul în istoria nemului. „[...] îi datorăm [n.n. Maramureşului] înainte de toate
împărtăşirea luminii cuvântului românesc în limba daco-romanilor peste toată romanitatea”.
Când crezi cu adevărat că Maramureşul este „tezaurul din centrul geografic al Europei”, poţi să duci
viersul pe aripi de gând până la rosturile esenţiale ale rostirii.
* * * * * *
În urmă cu câţiva ani, la un concurs de „desen esenţializat” pentru copii, desfăşurat la Osaka, în Japonia,
câştigătorul a schiţat doar din câteva linii profilul unei biserici maramureşene. De altfel, exigenţa concursului
exact acest lucru avea în vedere. Din cât mai puţine „linii” să fie realizată imaginea-simbol a unei ţări. Şi,
astfel, biserica de tip maramureşean, cu turla sa înaltă a dat simbol de identitate pentru România.
Faptele acestea au fost repede trecute cu vederea şi semnificaţiile unei astfel de „lecţii” n-au avut timp să
se etaleze. Le aduc aici şi acum în atenţie pentru că au cea mai temeinică relevanţă şi cea mai profundă şi
esenţială unghiularitate.
După momentul 1391, când Mănăstirea din Peri capătă drept de stavropighie şi începe să şcolarizeze
preoţi şi călugări, să multiplice prin copiere învăţături, să organizeze parohii şi să aleagă ierarhi, pe un teritoriu
considerabil, a început şi procesul de multiplicare a stilului maramureşean de biserică. Tradiţia mărturiseşte
despre multe astfel de situaţii, iar uneori şi istoria confirmă. Iată, spre exemplu, la 1552 bisericuţa de la Nicula,
cea care peste un secol juca şi rol de „şcoală împărătească”, era făcută din lemn de stejar şi avea alură
maramureşeană. Nu-mi propun aici şi acum o înşiruire de astfel de biserici, dar e foarte clar că aceste
construcţii luaseră „tipicul” de la Peri şi câştigaseră sufragiile credincioşilor. Atât de mult, încât astăzi nu există
regiune a României fără biserici în stil maramureşean. Şi nu există ţară în care trăieşte un număr semnificativ
de români care să nu aibă măcar câte o „ţărancă maramureşeană”. Fie că e vorba de Europa, fie chiar şi de
America. De Nord şi de Sud. Căci şi la Caracas avem o biserică de lemn din Maramureş. Ceea ce
demonstrează că şi pe acest teren primordialităţile ne aparţin. Şi ne confirmă „eticheta” din titlu!
* * * * * * *
Maramureşul este spectaculos şi fascinant în toate ipostazele sale. Şi în toate ocaziile în care aici sau
oriunde în Lume se rosteşte Numele Său sau un nume din patrimoniul Numelor Sale.
În 27 iunie a.c. s-a sărbătorit la Academia Română Centenarul Gheza Vida. A fost o ocazie cardinală
pentru Maramureş de a-şi „striga fiii”, alături de o figură cardinală a Maramureşului, devenită „naţională” şi
„mondială”. Căci era omagiat cel mai mare sculptor român postbrâncuşian. Pentru cei cu memorie bună, e
simplu de aşezat lucrurile pe răbojul timpului. În 1976, la Sesiunea festivă a Academiei consacrată
Centenarului Brâncuşi, Gheza Vida, devenit membru al celui mai înalt for ştiinţific şi cultural al Ţării în 1974,
prezintă comunicarea „Cultul lemnului la români”. O pledoarie în favoarea înţelegerii unui fenomen altfel
foarte clar. Brâncuşi este o „culme” deosebit de înaltă pentru arta cea mai esenţializată, dar până la Brâncuşi
sute sau mii de vârfuri fără nume au trebuit să se ridice la ceruri, prin „puterea poetică a spiritului” pentru ca
apoi să începem să dăm nume genialilor-celebri. Iar din acest şir, primul mare nominalizat a ajuns şi cel mai
mare!
O sănătoasă filosofie a artei prezentată în faţa Academiei în 1976. Şi iată acum, când chiar excelentul
vorbitor de atunci este omagiat, exponenţii cei mai autorizaţi ai domeniului vin şi proslăvesc creaţiile lui
Gheza Vida. Astfel, Maramureşul, Ţinutul celor mai spectaculoase metamorfozări ale lemnului în forme de
cruci, în biserici, în case, în unelte, în Tot, este recunoscut, prin Gheza Vida, pentru proeminenţa sa culturalartistică, dar mai ales pentru preeminenţa sa ancestrală, antropologică şi mitologică.
Şi totul sună ca o profeţie împlinită cu privire la mâna magică a lucrătorilor în lemn.
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LAUDATIO ÎPS IRINEU (IONEL) POP,
LA 60 DE ANI DE ALEASĂ VIEŢUIRE
pr. conf. univ. dr. Ştefan POMIAN
Centrul Universitar de Nord Baia Mare
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

L-am întâlnit pentru prima oră pe ÎPS Irineu, în anul Domnului 1990, în Parohia Satu Mic, jud. Satu
Mare, cu ocazia unei Liturghii arhiereşti la care fusese delegat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, de
curând înfiinţată. Preotul paroh tocmai ce se transferase la o altă parohie, iar eu, fiind paroh în vecinătate, la
Craidorolţ-Crişeni-Ţeghea, am preluat în suplinire parohia Satu Mic şi am organizat slujba arhierească pentru
binecuvântarea lucrărilor realizate la biserică.
Am rămas cu impresia că am întâlnit arhiereul care era binecuvântat de Dumnezeu cu abilităţi sociale de
lucru în colectiv, înzestrat cu spirit de echipă şi capacitate de adaptare la medii multiculturale, cu o bună
capacitate de comunicare, capacităţi organizatorice şi manageriale.
Peste ani, am dobândit ca fină pe una din nepoatele de verişor ale ÎPSale, iar în anul Domnului 2012, am
slujit rânduiala înmormântării pentru unul din verişorii ÎPS, amintindu-l în cuvântul de bun rămas.
Aceste întâmplări, desfăşurate în templul măreţ al lui Dumnezeu, le consider realizări mai înainte rânduite,
de aceea, am răspuns imediat solicitării venite din partea Bibliotecii „Petre Dulfu” din Baia Mare, ca să înscriu
un cuvânt de laudatio a ÎPS cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viaţă.
Din povestea vieţii
ÎPS Irineu s-a născut la data de 02 iulie Anul Domnului 1953, într-o familie de ţărani codreni din satul
Băseşti, Regiunea Maramureş, din părinţii buni credincioşi creştini Dumitru şi Rozalia Pop. I s-a pus numele
de botez de Ionel.
La vremea în care a ajuns Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a binecuvântat
începutul lucrărilor de pictură a bisericii în care a fost botezat, lucrările s-au desfăşurat între anii 1986-1988.
Împlinind rânduiala vremii, la vârsta de 20 de ani a fost recrutat în armată şi a satisfăcut stagiul militar, în
forma „terist”, ca student teolog, din toamna anului 1973 şi până în vara anului 1974, la unitatea de „Vânători
de Munte” din oraşul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Pregătirea didactică generală şi de specialitate teologică:
Şcoala primară şi gimnazială a urmat-o în localitatea Băseşti, jud. Maramureş, între anii 1960-1968.
A urmat Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, între anii 1968-1973, fiind bacalaureat în sesiunea
din iulie 1973.
Cursurile Institutului de Grad Universitar din Sibiu le-a urmat în perioada 1974-1975, după care a urmat
cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, în perioada 1975-1978.
Fiind admis în toamna anului 1981, în urma unui examen riguros, a urmat Studii doctorale în cadrul
Institutului de Grad Universitar din Bucureşti, în perioada 1981-1984, având ca specializare principală
disciplina Teologia Morală, sub îndrumarea ştiinţifică a părintelui profesor universitar, teolog şi filolog
dr. Dumitru Radu.
A susţinut teza de doctorat în teologie cu titlul „Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului” la Universitatea Bucureşti, la data de 4 octombrie, obţinând titlul de „doctor în teologie”, specialitatea „Teologia
morală”.
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Între anii 1985-1988 a beneficiat de o bursă de studii în Statele Unite ale Americii, la Institutul Teologic
Prezbiterian din Princeton, statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale, având coordonator
pe ilustrul profesor dr. Charles West.
În paralel cu munca de cercetare şi documentare, şi-a redactat o bună parte din teza de doctorat.
În S.U.A. a desfăşurat şi o bogată activitate ecumenică şi misionară, atât în cadrul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române Misionare din America şi Canada, cât şi în Comunitatea ortodoxă „Sfântul Fotie” din
cadrul Universităţii Princeton, în calitate de membru activ al acesteia.
Activitatea ecumenică şi de promovare a valorilor teologice şi spirituale ale Bisericii Ortodoxe în general
şi ale Bisericii Ortodoxe Române în special, a desfăşurat-o prin participări la diverse simpozioane, servicii
religioase, întruniri ecumenice, prin predici şi conferinţe, precum şi prin publicarea a numeroase articole în
presa românească şi americană, religioasă şi laică.
În cei trei ani petrecuţi în străinătate, a fost un reprezentat demn al etosului românesc peste Ocean. Iată
ce scria dr. Thomas W. Gillespie, conducătorul şcolii teologice de la Princeton: „Părintele Irineu Pop a adus o
importantă contribuţie la instituţia noastră prin conferinţele sale despre spiritualitatea ortodoxă şi despre viaţa
şi mărturia Bisericii Ortodoxe Române. Munca sa teologică la noi a fost substanţială şi prezenţa sa a fost o
binecuvântare” (21 iulie 1988).
În straie monahale:
ÎPS Irineu a intrat în monahism la data de 01 august 1978, la vârsta de 25 de ani, în obştea Mănăstirii
Sinaia din judeţul Prahova, unde a fost primit ca frate de stareţul de atunci, protosinghelul Calinic Argatu,
actualul ÎPS Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi Muscelului.
În acelaşi an, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, la 14 octombrie 1978, a fost tuns în monahism, primind
la călugărie numele de Irineu.
Peste doi ani, la aceeaşi sărbătoare, Cuvioasa Parascheva, la 14 octombrie 1980, a fost hirotonit
ieromonah de PreaSfinţitul Roman Ialomiţeanul, pe atunci, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Pe lângă slujirea pastorală, a avut şi ascultarea de ghid-muzeograf, îndeplinind ambele sarcini cu
competenţă şi conştiinciozitate. La 10 iunie 1984 patriarhul Iustin Moisescu i-a acordat rangul de protosinghel.
Apoi, pentru o scurtă vreme, cuprinsă în intervalul de timp 09 iulie-26 octombrie 1989, a fost preot
slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, şi, ca recunoaştere a înaltei sale slujiri, a primit rangul de
arhimandrit la 26 octombrie 1989, ocazie cu care a fost numit Superior al Aşezămintelor ortodoxe româneşti
de la Ierusalim şi Iordan şi Reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. A
ocupat această funcţie din 26 octombrie 1989 şi până la 04 octombrie 1990.
La Ierusalim a participat, în soborul de slujitori, la serviciile religioase celebrate la Locurile Sfinte, fiind
apreciat atât în rândurile ierarhilor ortodocşi de la Ierusalim, cât şi în ale celorlalţi reprezentanţi ai cultelor
religioase de acolo.
Cu tact pastoral şi cu răbdare, a acordat asistenţă religioasă românilor aşezaţi în Israel, precum şi
pelerinilor veniţi în Ţara Sfântă, pentru care era un ghid priceput şi neobosit. Pe lângă misiunea de îndrumător
al pelerinilor români, a desfăşurat o susţinută activitate de ordin gospodăresc şi administrativ şi s-a străduit în
editarea la nivel înalt a revistei „Învierea” şi a suplimentului ei cultural-istoric „Spirit românesc”.
Consacrarea ca Arhiereu:
PreaCuviosul Arhimandrit Irineu Pop, în urma recomandării Arhiepiscopului Teofil Herineanu şi la
propunerea Sinodului Permanent al Mitropoliei Ardealului, a fost numit de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu titlul de „Bistriţeanul” şi
a fost hirotonit şi instalat în Catedrala Ortodoxă din Cluj, la 21 noiembrie 1990 în această funcţie
administrativ eclesială, pe care o ocupă până la 19 mai 2011, când ajunge în scaunul Arhiepiscopiei Ortodoxe
de Alba Iulia, fiind ales în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu 29 de voturi.
La Alba Iulia, a fost întronizat în Catedrala Încoronării din Alba Iulia în ziua de 5 iunie 2011, ca urmaş
vrednic al predecesorilor: Emilian Birdaş Episcop de Alba Iulia între anii 1975-1990 şi ÎPS Andrei Andreicuţ,
Episcop şi apoi Arhiepiscop de Alba Iulia între anii 1990-2011.
Activitatea Eclesial-Episcopală:
De la hirotonirea întru arhiereu, prin sfinte slujbe, vizite canonice la parohii, scrieri alese şi prelegeri
elevate, prin participarea la diferite manifestări culturale, simpozioane, aniversări, vernisaje şi prin participarea
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la evenimentele de interes social şi umanitar de pe raza eparhiei, PreaSfinţia Sa a contribuit la sporirea
spirituală şi culturală a credincioşilor clujeni şi bistriţeni.
În cei şaisprezece ani de arhipăstorire, a prezidat conferinţele de la unele protopopiate, cursurile pastorale
şi de îndrumare misionară a preoţilor, comisia de admitere la Seminarul Teologic şi de obţinere a Atestatului
profesional teologic, comisia pentru examenul de capacitate a candidaţilor la hirotonie şi comisia de examinare
a candidaţilor pentru parohiile din mediul urban.
Printr-o astfel de activitate multifuncţională, s-a străduit a fi împreunălucrător cu Hristos la zidirea
Trupului Său tainic al Bisericii.
Din anul 1994, PreaSfinţia Sa a adus o contribuţie deosebită la susţinerea şi dezvoltarea învăţământului
teologic universitar clujean şi la formarea viitorilor slujitori ai Bisericii, prin predarea cursurilor de Morală
creştină şi Spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
De asemenea, a predat cursuri de Filozofia religiei la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii creştine
„Dimitrie Cantemir”.
Prin Sfintele Liturghii săvârşite în paraclisul Seminarului Teologic, prin întâlnirile semestriale cu elevii
seminarişti şi prin îndrumările duhovniceşti pe care le-a dat acestora, i-a ajutat să-şi modeleze viaţa după
chipul lui Hristos, Arhiereul veşnic, pe Care se pregăteau să-L slujească în vatra Bisericii străbune.
PreaSfinţitul Irineu a activat şi în asociaţii şi societăţi. A fost membru de onoare în Asociaţia de prietenie
România-Israel, preşedinte în Asociaţia Filantropică Christiana, secretar al Asociaţiei Internaţionale a
Studenţilor din Princeton Seminary.
Cu astfel de activităţi s-a străduit să promoveze prietenia şi fraternitatea, iubirea creştină şi umanismul
evanghelic, conştient că este bine şi frumos „să locuiască fraţii împreună” (Ps. 132, 1).
Ca recunoaştere a aportului la binele oraşului Cluj-Napoca şi „pentru contribuţia deosebită la promovarea
valorilor spirituale creştine în societatea românească şi pentru prestigioasa activitate pe tărâm cultural”, la data de 23 decembrie 1999, d-l Gheorghe Funar, în calitate de primar ales al municipiului Cluj-Napoca, i-a acordat titlul de
cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.
În anul 2000 a fost ales preşedintele Comisiei locale de Bioetică.
Activităţi universitare:
În perioada 1985-1988 a fost membru activ al Universităţii Princeton.
În 18 februarie 2009 a fost ales membru de onoare al Marelui Senat al Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.
La 21 noiembrie 2010 i s-a conferit titlul de Profesor Honoris Causa din partea Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca.
În perioada 2001-2011 ocupă funcţia de conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
De la 01 octombrie 2011 şi în prezent este Conferenţiar Universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Bun cunoscător al limbii franceze ca utilizator experimentat, utilizator elementar al limbii engleze.
Utilizator al instrumentelor Microsoft Office.
Activitatea de cercetare teologică şi ştiinţifică:
Pe lângă activitatea pastoral-misionară şi didactică, a desfăşurat o impresionantă muncă de cercetare
ştiinţifică, concretizată într-un mare număr de studii, articole, recenzii şi predici, publicate în diverse reviste şi
periodice din ţară şi din străinătate.
De asemenea, este autorul a şaisprezece cărţi şi a două traduceri. Un interes aparte a avut pentru
semănarea cuvântului lui Dumnezeu, elaborând trei volume de cuvântări duhovniceşti.
O preocupare constantă a avut pentru Ţara Sfântă, reliefată în patru lucrări: despre aşezămintele noastre
româneşti de acolo, despre sanctuarele şi locurile de pelerinaj, despre Sfântul român Ioan Iacob de la Hozeva
şi despre Lumina Sfântă.
În aceste lucrări, îşi dezvăluie iubirea pentru Patria pământească a lui Hristos, unde pietrele vorbesc
despre mântuirea pe care Dumnezeu a făcut-o „în mijlocul pământului” (Ps. 73, 13).
A publicat studii şi articole în diverse ziare şi reviste, în marea lor majoritate cu caracter moral, pastoral şi
duhovnicesc.
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Activitatea de cercetare teologică şi ştiinţifică s-a concretizat în articole, studii şi volume de carte
publicate în edituri consacrate şi recunoscute în ţară şi peste hotare:
Mănăstirea Sinaia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1984,
40 de pagini;
Aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1994, 126 de pagini;
Icoana de la Nicula, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1994, de 72 de pagini;
Pavăza credinţei, Editura Omniscop, Craiova, 1994, de 220 de pagini;
Ţara Sfântă, arena operei mântuitoare, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1994, de 288 de pagini;
Monahismul, chivotul neamului românesc, Editura Omniscop, Craiova, 1995, de 88 de pagini;
Băseştiul şi ilustrul său bărbat George Pop, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995, de 160 de pagini;
Mărturisirea nădejdii, Editura Omniscop, Craiova, 1995, de 220 de pagini;
Împărăteasa cerului şi Mama noastră, Casa de Editură Dokia, Cluj-Napoca, 1996, de 159 de pagini;
Preoţia şi arta pastorală, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, de 130 de pagini;
Cuvântul dragostei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, de 218 pagini;
Sfântul Irineu de Lyon, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 1988, de 110 pagini;
Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, de 144 de pagini;
Pâinea vieţii şi paharul mântuirii, Editura Aletheia, Bistriţa, 2001, de 104 pagini;
Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001, de 446 de pagini;
Curs de bioetică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, de 156 de pagini.
Activitatea de traducător s-a concretizat în traducerea a două lucrări cu un conţinut duhovnicesc:
Maica Alexandra, Sfinţii Îngeri, Editura Anastasia, Bucureşti, 1992, de 310 pagini;
Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, de 358 de pagini.

Întru mulţi şi fericiţi ani, ÎPS Irineu, la ceas aniversar!
Baia Mare, 2013
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ARHIEREUL LUMINAT ŞI NEOBOSIT
pr. Milan BĂLAN
Inspector Bisericesc
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

În vremurile în care unii suflau în jăratecul

Aşa l-am întâlnit pe cel care era „fratele

credinţei româneşti, cu intenţia de a-l stinge, iar

Irineu”: chip luminos şi neobosit pentru a citi,

acesta se aprindea din ce în ce mai tare, eu aveam

pentru a învăţa din Sfintele Scripturi şi din scrierile

vârsta la care copiii încep să viseze cu ochii

Sfinţilor Părinţi. Era nelipsit de la rugăciunile

deschişi. Unii copii căutau să-şi petreacă vacanţele

rânduite în mănăstire şi îşi petrecea restul timpului

pioniereşti în tabere la munte sau la mare... Eu din

în studiu ziua şi noaptea.

mila Bunului Dumnezeu m-am întâmplat – cu bună

Eu, la vârsta aceea nu înţelegeam toate tainele

rânduială, în vacanţa de vară a anului 1978 la

dogmelor şi ale teologiei, însă după însufleţirea cu

mănăstirea Sinaia. Aveam 12 ani, eram un

care vorbea celorlalţi aveam suficientă pricepere de

copilandru care descoperisem o lume într-o altă

a înţelege că fratele Irineu a pornit pe un drum al

lume...

cunoaşterii Lui Dumnezeu prin studiu şi trăire.

În dangăt de clopote şi în cântec de toacă,

Din şoaptele fraţilor şi ale călugărilor din obşte

mulţimea călugărilor şi a credincioşilor dădeau

mai înţelegeam că este unul din tinerii „cu mulţi

mărturie despre credinţa pe care porţile iadului

talanţi”, care „va ajunge mare” şi va face cinste

comunist nu au biruit-o.

Bisericii.

Locul plin de rugăciune şi de har produce o

Anii au trecut, eu nu mai sunt copilandrul de

fascinaţie sfântă, pe care o porţi cu tine tot restul

12 ani, iar „fratele Irineu” este arhiereul luminat şi

vieţii.

neobosit – Arhipăstor al Bisericii şi vrednic

Şcoala teologică începea de-acasă, iar mănăstirile erau „academia cea mai înaltă” a celor cu
râvnă pentru „casa Domnului”.
Fiecare călugăr, fiecare frate, lucra în mănăstire

lucrător în via Domnului.
Iată cum Bunul Dumnezeu pe toate le
rânduieşte la locul lor: şi firea lucrurilor, a naturii,
şi pe oameni – deopotrivă.

cu toată dăruirea cu talanţii pe care îi avea.
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AMINTIRI DESPRE TOHAT – 2013
Valeria HOROTAN, pictor

Poate părea ciudat că spun amintiri despre Tohat, fiind în Tohat. Pe malul Someşului, nu departe de
oraşul Ulmeni, se află micuţa localitate Tohat, devenită parte a oraşului Ulmeni, un fel de cartier al
acestuia. Este special Tohatul? De bună seamă – altfel de ce ar scrie cineva despre Tohat?! Aici, în Tohat,
s-a născut Petre Dulfu, părintele minunatului Păcală.
Poetul, cărturarul Petre Dulfu s-a născut în 10 martie 1856 în
Tohat, fiind fiul Gafiei (fiica preotului Ioan Bran) şi al lui Chifor
Dulfu. După cum afirmă Iulian Sălăjan, autorul monografiei
„Tohat, străveche vatră românească de sub Codru”, ediţia a doua,
2000, Petre Dulfu a fost socotit „elev excepţional cu laude şi
sârguinţă”. În anul 1881, Petre Dulfu a devenit primul tohătan care
a obţinut diploma de doctor în filosofie.
Dorind să-şi continue studiile în străinătate, a luat drumul
pribegiei, plecând la Bucureşti. Nu a reuşit să plece în Franţa, aşa
cum a dorit, dar s-a dedicat învăţământului mai bine de patruzeci de
ani. A scris peste treizeci de manuale despre predarea limbii
române, dar şi de etică şi estetică, a făcut traduceri. Toată munca sa
a contribuit la creşterea calităţii învăţământului românesc, la
creşterea prestigiului şcolii româneşti şi, incontestabil, al satului său
natal, pe care l-a purtat în suflet ca pe o icoană întreaga viaţă.
Păcală este personajul pe care l-am îndrăgit şi iubit din
Petre Dulfu
copilărie, din poveştile spuse uneori de tatăl meu, iar mai apoi
desluşite în cărţile de poveşti. Mi-l imaginam tânăr, frumos, hâtru şi deştept. Ce mai, Păcală al meu a fost
întotdeauna cel mai grozav personaj din lumea aceasta!
Nu a făcut rău, dar a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a îndrepta răul. Hâtru fiind, a folosit
metode educaţionale pentru a-i corecta şi îndrepta pe cei din jur care greşeau. Cu alte cuvinte, nu a dorit
moartea păcătosului, ci îndreptarea sa, aşa cum se spune şi în Sfânta Scriptură.
Imaginaţia a mers până la sursa primordială a răului, la Necuratul, pe care Păcală al nostru a reuşit
să-l exaspereze, tot din dorinţa de a-l corecta, de a-l îndrepta.
***
Gândurile-mi rătăcesc pe uliţele satului copilăriei lui Petre Dulfu... Nu mai este casa poetului... Nu
ştiu cine şi în ce împrejurări a dărâmat-o. În grădină, găsim resturi de cioburi din vase ce-au aparţinut
familiei Dulfu, pietre care au făcut parte din fundaţia casei sau din acareturile lor. Năluca Păcală sau,
poate... Tândală... trece pe ulicioară în timp ce eu împărtăşesc un splendid apus cu năluca Petre Dulfu,
urmărind în zare dealurile molcome ale Mânăului...
De peste zece ani, grădina poetului ne aparţine nouă. În viaţă, necontenit, ni se întâmplă lucruri
fascinante pe care le „girează” pentru noi Bunul Dumnezeu, fiind parte dintr-un dar divin special – viaţa
– cu componente unice, zilnic. Ar trebui să fim recunoscători zilnic pentru tot ce ni se dăruieşte, dar,
prea ocupaţi cu lucruri mărunte, nesemnificative, uităm... Mai apoi, visăm alte nimicuri, iar uităm de
lucrurile esenţiale... şi, pe nesimţite, ni se scurtează firul vieţii.
***
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A fost un an în care nu prea erau prune şi mi se făcuse un dor nebun de prune. De unde să iau? Nu
erau şi nu erau, dar subconştientul meu visa neobosit prune! Într-o zi, mergând cu soţul meu cu maşina
spre Biuşa, la casa bunicilor săi, să cad din maşină de uimire – într-o curte, nici nu ştiam ce localitate era,
o femeie şi două fete culegeau prune! Disperată, i-am strigat soţului meu să oprească, să oprească pentru
prune. Ce să facă bietul om cu o aşa ciudăţenie, a oprit, iar eu am cerşit ruşinată de o aşa poftă, câteva
prune... Sub corcoduş era covor de fructe brumării, mai încolo un alt pom cu fructe roşii, un altul cu
fructe galbene... o nebunie cromatică! Aveam senzaţia că am intrat direct în rai! Merii de vară, patru la
număr, gemeau de mere de vară, roşii cu galben, o splendoare. Florica, femeia cu fetele, Măriuca şi
Emilia, adunau pentru proprietari fructele căzute. Din cauza belşugului de rod, ele erau suprasaturate
de-atâtea fructe. La auzul rugăminţii mele de a-mi da câteva prune, s-au veselit brusc, iar Măriuca mi-a
zis: „Doamnă, batăr veniţi şi luaţi-le cu tătu”. Nu am înţeles cum să le iau, dar Florica mi-a spus că
proprietatea este de vânzare. Abia atunci am realizat că în spatele meu se afla o casă veche, tristă, cu un
colţ gata să cadă. Mă gândeam că-mi dorisem eu prune tricolore, dar nu şi casă... Mi-am luat câteva prune
într-o punguţă, Florica mi-a dat şi mere, „Să vă faceţi o prăjitură cu mere, că sînt bugăte...” – şi-am plecat
la maşina în care mă aştepta contrariat soţul meu... Peste câteva luni, s-a vândut apartamentul soacrei
mele din oraş şi s-a cumpărat „cu tătu” casa şi grădina familiei urmaşilor lui Petre Dulfu. Nu am ştiut
nimic despre istoria locului, dar am aflat în timp. L-am întâlnit pe domnul Iulian Sălăjan, autorul
monografiei despre Tohat, pe urmaşi ai familiei poetului. Pe cei care sunt plecaţi în America nu i-am
întâlnit... Din acel moment, tot mai multe informaţii au venit spre noi, despre Tohat şi tohătani, despre
Petre Dulfu şi ai lui, care mai vieţuiesc în aceste locuri. M-am reîntâlnit cu Păcală şi întâmplările sale, cu
isteţimea şi glumele sale corectoare. Am constatat că timpul nu a estompat iubirea mea pentru poet, dar
nici pentru eroul său unic.
Casa necesita reparaţii şi am început să le facem. În una din zile, soţul meu ridica vechea duşumea
spre a o înlocui cu alta nouă, când a sunat fiul nostru, Horia, întrebându-l ce facem. Acesta i-a spus
printre altele că sapă după oala cu bani îngropată în casă. Răspunsul lui Horia a fost unul pe măsură:
„Mă, tată, trebuia să iei castelul lui Pocol decât să fi cumpărat casa tatei lui Păcală..., poate aveai o şansă”.
Uitându-mă la localnicii care trec pe stradă, pe ulicioară, pe duleu, pentru a ajunge la pământurile
mănoase din lunca Someşului, la biserică sau „temeteu”, în momente triste, văd cum păstrează un anume
parfum şi o oarecare nostalgie a unor timpuri demult apuse. Poetul a plecat demult la cele veşnice, dar
gândurile sale au rămas încrustate în cărţi, în minţile şi sufletele celor rămaşi.
***
Domnul Bran, pensionar, posesor al unui atelaj tras de doi cai frumoşi, a venit să ne aducă lemne de
foc. După ce s-au descărcat lemnele, soţul meu l-a invitat, conform bunelor tradiţii, la o ţuiculiţă de fructe,
iar eu l-am invitat la o cafeluţă. Momentul de odihnă l-a încrustat cu versuri de-ale lui Petre Dulfu. Este
impresionant să-l asculţi pe domnul Bran recitând cu atâta patos versuri care răsună firesc, fiind legate de
realitatea vieţii cotidiene locale. Oboseala i s-a topit ca prin farmec, ochii i s-au însufleţit şugubăţ, şi
versurile au prins să curgă cu încântare. A fost vorba despre toate: despre stăpânul ce şi-a nedreptăţit
argatul, despre femeia ce şi-a înşelat soţul, despre tineri şi bătrâni, frumoşi şi urâţi, despre bine şi rău, despre
preot şi săteni, despre viaţă şi moarte. Prinsese a se însera când domnul Bran s-a adresat cailor săi cu
afecţiune şi tandreţe, chemându-i acasă să se odihnească: „No, haideţi, dragilor, acasă, că ia, amu asfinţeşte
soarele şi şi mâine-i o zî”. Au plecat agale, dar nu înainte de a ne fi cerut iertare dacă ne-a obosit.
Spre Mânău, soarele asfinţea lăsând în urmă splendori cromatice unice. Poate din stele, Petre Dulfu
s-a înduioşat de frumuseţea şi ineditul momentului, şi-a dorit să ne amintească de câte ori s-o fi bucurat şi
el de imagini asemănătoare şi totuşi unice.
Noi continuăm să ne bucurăm de splendorile locului, aşteptând cu drag s-o sărbătorim în iunie pe
lelea Lotica Morariu care va împlini, cu sănătate şi bucurie, o sută de ani. Fiind mai slăbită şi mai ostenită,
nu am putut să mă bucur de talentul dânsei de recitator, dar sătenii spun că este minunată. Aniversarea
sperăm s-o prindă în bună sănătate sufletească, mintală şi trupească, spre bucuria tuturor. Someşul, în
drumul său, va glăsui şi despre cei ce vieţuiesc acum pe malul său. Priceasna cântată de profesoara Ana
Mateşan însoţeşte unduirea Someşului. Vor fi lucruri bune şi rele, frumoase şi urâte, împliniri şi
dezamăgiri, lucruri vesele şi triste... viaţă. Cine ştie, undeva, în grădină, acolo unde-şi creează soţul meu
livada de peri şi alţi pomi fructiferi, să descopere vreo comoară îngropată de... Păcală.
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DESPRE VIRTUŢILE CREŞTINE ALE LUI PĂCALĂ
Ioana DRAGOTĂ

Aparţin unei generaţii pentru care Păcală încă a mai fost un personaj familiar. Bună parte din părinţii
şi bunicii noştri ştiau pe de rost părţi întregi din Isprăvile lui (cum recitau şi Gruia lui Novac, dacă tot e să
amintim popularitatea extraordinară de care s-a bucurat opera lui Petre Dulfu în Ardeal, graţie şi
răspândirii ei prin Biblioteca poporală a ASTREI1.
De ce le plăceau Isprăvile lui Păcală? Pentru că erau la îndemână, pentru versificaţia curgătoare, pentru
că le satisfăceau spiritul justiţiar şi pentru că se regăseau în personajul emblematic, isteţ, plin de umor2.
Dacă acceptăm că Petre Dulfu doar a sintetizat şi versificat, neintervenind major în configuraţia
personajului popular, atunci, cu siguranţă, trebuie să găsim în profilul psihologic al acestuia şi virtuţile
creştine. (Azi, Păcală se pare că a pierdut pasul cu vremurile, deoarece nu e „şmecher”, „miştocar”, nu se
„învârte”, iar spiritul popular pare a fi decăzut la vulgarul Bulă, care are un cu totul alt mod de a face pe
prostul.)
Credeam că îl cunosc pe Păcală bine, până când am reluat, acum câţiva ani, lectura Isprăvilor lui Păcală
– provocată fiind de apariţia cărţii „Patologia” lui Păcală sau Simptomatologia sănătăţii a doamnei Angela
Monica Jucan, lucrare extrem de interesantă, care izbuteşte aproape imposibilul: descifrarea personajului
în cheie nouă, demers cu atât mai dificil cu cât drumurile spre Păcală sunt ultrabătătorite şi şabloanele
adânc fixate.
Reluarea unei lecturi este o întâlnire cu noi înşine. Ne putem recunoaşte sau nu, putem măsura
schimbarea pe care timpul a produs-o în noi. Cu atât mai mult când vine vorba de lecturile din copilărie
şi pierderea inocenţei. Nu altfel s-a întâmplat cu Isprăvile lui Păcală. Vecinătăţile cu Nastratin Hogea sau cu
Esop sunt de domeniul evidenţei. Uneori, vagi şi subţiri fire îl leagă de Socrate şi Ulise sau de budiştii
Zen rătăcitori. Dar de ce mi-au venit în minte fericiţii nebuni întru Hristos?3 Este acest lucru chiar atât de
„Isprăvile lui Păcală (Epopee poporală în 24 de cânturi, cu ilustraţiuni de Jiquidi şi Hlavsa, Bucureşti, [Tip. şi Fond de litere
Thoma Basilescu], 1894), operă care îi aduce consacrarea pe tărâmul literelor româneşti şi care a fost distinsă cu Premiul
„Eliade-Rădulescu” al Academiei Române. „Cartea a avut o răspândire extraordinară, cunoscând nu mai puţin de 23 de ediţii
într-un răstimp de 70 de ani. Este semnificativ faptul că autorul nu şi-a considerat opera niciodată încheiată, operând, la
fiecare ediţie, unele modificări.” Laura Temian. Petre Dulfu : contribuţii biobibliografice şi documentare, Baia Mare, Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu”, 2003.
2 Când se numesc cei mai buni scriitori români pentru popor, nu poate lipsi, lângă Creangă, I. Pop Reteganul, I. Agârbiceanu etc., numele lui Petre
Dulfu, îndrăgit de întreaga suflare românească de la sate. […] // Dovada cea mai bună despre importanţa scrierilor poporale ale jubilarului este
faptul că din cele 16 lucrări pentru popor s-au răspândit până acum (1927) peste 300.000 ex., pretutindeni unde se vorbeşte româneşte
(v. „Omagiu”, pag. 22). Din „Isprăvile lui Păcală”, care a apărut în volum pentru întâia oară în 1895, s-a vândut din sept. până în iunie
întreagă ediţia I, de a trebuit să se tipărească repede o ediţie poporală (v. Biogr. În „Bibl. p. toţi”, la „Legenda ţiganilor”). Astăzi a ajuns
„Păcală” la ediţia a X-a, o ediţie cu care nu se pot lăuda multe cărţi româneşti. // Trebuie să auzi hohotele de râs sănătos din prilejul lecturii în
faţa poporului a cânturilor din „Isprăvile” năzdrăvanului Păcală, erou popular, ca să pricepi cât de mare este influenţa acestei cărţi. Un tânăr
membru al „Astrei” noastre ne povestea că bacii de la stână şi sătenii dintr-un sat îl ascultau cu răsuflarea reţinută când le-a cetit, în vacanţă,
această fericită plăsmuire, îmbinată din spiritul poporului românesc şi colaborarea isteaţă a scriitorului român. Şi ca tânărului cetitor se va fi
întâmplat şi altor mii şi mii de cetitori, spre binele literaturii româneşti, fiindcă cetitorii aceştia au fost doară pionierii scrisului românesc. //
Aproape nu trece săptămână să nu primim la „Astra” din Sibiu câte o scrisoare cu litere mai şugubeţe, dar compusă de câte un suflet cu atât mai
preţios, scrisoare, în care suntem rugaţi să trimitem nutremânt sufletesc pe sate: „Isprăvile lui Păcală”, „Gruia lui Novac” de P. Dulfu. Ca să
poţi vorbi astfel poporului cum o face dl. D. e un mare merit. Ar trebui să avem acum nu unul, ci 20 de Petre Dulfu, în România întregită.
Petre Dulfu : [articol omagial cu ocazia retragerii lui Petre Dulfu din activitatea didactică]. În „Transilvania”, 58, nr. 8-9, aug.sept. 1927, pp. 317-320.
3 Păcală pare uneori a fi în vecinătatea sfinţeniei. În Fericiţii nebuni pentru Hristos (Bucureşti, Editura Anastasia, 1997, pp. 6-7),
Ioan Kovalevsky scrie: „Aceşti slăviţi nevoitori – aceşti însufleţiţi de o nestinsă râvnă şi de o înflăcărată dragoste de
1
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deplasat? Dacă voi încerca să explic această
înrudire, nu voi cădea în capcana unei lecturi
părtinitoare, ştiind de la bun început ce vreau să
demonstrez, fabricând argumente acolo unde ele
nu există? Nu ştiu.
Cu ce să încep? Cu episodul uluitor al
ascensiunii lui Păcală la Rai? Dar poate că e mai
bine să încerc să-mi dau seama cum de a ajuns
creatorul popular să-i rezerve lui Păcală acest
rarisim har. Pentru că, dacă în poveştile lui,
ţăranul român acceptă posibilitatea întâlnirii cu
Dumnezeu care, însoţit deseori de Sfântul Petru,
se preumblă pe pământ să-i cerceteze pe
oameni, urcarea în trup la Rai nu e la îndemâna
oricui.
Deci... cine e acest Păcală? El e „năzdrăvanul din născare, / Cela ce-n isprăvi isteţe pe
pământ pereche n-are; / Cel ce-n cale-i nici de
oameni, nici de draci nu se-nspăimântă, / Ci-a
juca pe toţi mi-i face cum din fluier el le cântă.”
Să nu uităm că „năzdrăvan” are sensul de
înzestrat cu calităţi suprafireşti.
Şi mai e un rătăcitor. Deşi drumurile lui nu
par să aibă vreun scop, el face o călătorie de
cunoaştere şi îndreptare a lumii pe care o
străbate în lung şi lat, dar şi în sus şi jos – de la
anticamera Iadului (moara dracilor) până în Rai
– înfăţişându-se lui Dumnezeu, experienţă
inaccesibilă muritorilor de rând. Vorbind de multe ori în dodii, încearcă să refacă ordinea lumii şi să o
scoată din mrejele învrăjbitorului. Nu oamenii căzuţi, ci scăderile lor morale sunt vizate. Păcală îi
smereşte pe toţi, îi îndreaptă pe unii, îi nimiceşte pe alţii, sau, mai bine zis, îi lasă să se autonimicească,
pradă propriilor păcate şi fantasme, administrând leacurile adecvate, chiar dacă sunt amare.
Mi se pare evident faptul că Păcală se bucură de protecţie divină, altfel nu se poate explica cum acest
„nătâng” şi „gură-cască” ce-ţi „părea când îl vedeai” reuşeşte să ducă la capăt „toate-aşa de minunat, /
Că, de fapta-i săvârşită, locului stăteai mirat” şi cum reuşeşte întotdeauna să scape cu bine din cele mai
primejdioase situaţii. Este, de asemenea, un profund cunoscător al firii omeneşti, reuşind să anticipeze
intenţiile celor care vor să-i facă rău. El ia lucrurile aşa cum sunt şi se lasă cu încredere în voia sorţii.
Una din trăsăturile care mă cucereşte la Păcală este lipsa lui totală de griji, nu se zbuciumă zadarnic,
nimic nu-l sminteşte – pare să fie ilustrarea perfectă a îndemnului biblic „lasă zilei de mâine grija ei” –
întreţinută de lipsa de ataşament faţă de bunurile materiale, nu urmăreşte câştigul (fără să-l dispreţuiască),
nu ia niciodată ce nu-i aparţine, nu-i lipseşte dacă nu are, dar nu refuză dacă primeşte, fără să ia mai mult
decât ce socoteşte el că i se cuvine, fapt care îi asigură deplina libertate şi o continuă stare de bună
dispoziţie.
Iată câteva exemple. „Uite-acuma... preţul vacii, am de unde mi-l lua! / Şi-a luat... comoara toată? Aş!
luă doar banii săi, / Cât avea să ia pe vacă: tocmai patruzeci de lei. / Îi vârî-n chimir pe urmă... – Bun
rămas! grăi voios / Şi plecă, lăsând acolo ceilalţi bani grămadă jos”. Sau „În bănet ei îşi vârâră mâinile cu
lăcomie, / Îndesară prin şerpare cât putut-au îndesa. / Iar Păcală? El plecat-a făr-să ia... nici o para!” Şi
încă: „Dar zărind prin iarb-atâtea lucruri scumpe risipite, / Colo, saci cu bani, alături, scule d-aur
strălucite: / Se putea cu mâna goală s-o zbughească? Cei mai mari, / Iau şi bani, aleg şi scule de prin saci
de la tâlhari. / Iar Păcală? sta deoparte... la-nceput, doar îi privea, / Ca să ia ceva şi dânsul, nici prin minte
Dumnezeu – au renunţat de bunăvoie nu doar la toate comodităţile şi bunurile vieţii pământeşti şi la toate avantajele vieţii
sociale, la cele mai apropiate legături de sânge şi rudenie, ci au renunţat, în deplină cunoştinţă de cauză, şi la ceea ce
deosebeşte, în mod esenţial, omul de celelalte fiinţe de pe pământ: modul obişnuit de utilizare a raţiunii, asumându-şi, de
bunăvoie, înfăţişarea de om care nu este în toate minţile şi, uneori, şi de decăzut moral, care nu cunoaşte nici decenţa, nici
ruşinea, şi care îşi îngăduie uneori căderi în ispită.
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nu-i trecea. / Când deodat-un sac zăreşte, plin tot... numai cu tămâie. / – Lucru sfânt! păcat, pe mână
tâlhărească să rămâie! / Vino, sacule, tu-ncoace! Şi pe-un umăr l-a săltat. / Din grămada de scumpeturi
doar atât el a luat!”
Acest sac cu tămâie, pe care Păcală îl aduce ofrandă lui Dumnezeu, îi prilejuieşte nemaipomenita
ascensiune la rai, condus de un înger. Şi pentru prima şi singura oară îl vedem pe Păcală cuprins de sfială,
odată ajuns în faţa Tatălui Ceresc, acolo unde toate măştile cad. Dumnezeu vrea să-i răsplătească darul şi
îl pune să-şi aleagă orice doreşte, drept plată. „De-ale Tatălui cuvinte părinteşti îmbărbătat, / Îşi roti
Păcală ochii prin lăcaşul minunat. / Ce era pe-acolo... Doamne! Ce de lucruri de minune: / Nu-i condei
ca să le scrie, nici grai să le poată spune! / Când deodată, printre-atâtea frumuseţi dumnezeieşti, / Şi-ntr-un
unghi zăreşte-un fluier, mic! un fleac! nici să-l priveşti! / Şi grăieşte: O, Stăpâne! Pentru jertfa-mi
ne’nsemnată, / De la Tine... sănătate!... n-aşteptam vro altă plată. / Dacă totuşi vrerea Ta e să-mi aleg un
lucru... hai! / Vezi în colţ colea un fluier? Doar pe-acela să mi-l dai! / Din mulţimea de scumpeturi,
auzind c-atât el cere, / Doar un fluier, ş-alt-nimica, Domnul râse cu plăcere. / – Cum se poate? Tatăl
lumii în locaşu-i când te cheamă, / Nu găseşti să-i ceri, băiete, nici un lucru mai de seamă? / Ia mai stăi şi
te gândeşte! Trai îndelungat... voieşti? / Vrei soţie... credincioasă? / Vrei... averi împărăteşti? / – Urzitorule al lumii! încă de copil doream, / Când flăcău voi fi, un fluier ca acesta eu să am. / Dacă ţii să-mi faci
plăcere, dă-mi-l, Te milostiveşte! / Robul Tău smerit nimica alte-celea nu doreşte. / Ce putea să mai
răspunză la aceste vorbe Tatăl? / Semn făcu să i se-aducă fluierul cerut: – Ei, iată-l, / Dacă nu vrei alte
bunuri... fericit să-l stăpâneşti! / – Mulţumesc! Ferice, Doamne, şi Tu-n veci să-mpărăţeşti! / Cuvântând
aşa, Păcală din nălţimi strălucitoare / Spre pământ simţi că-ncepe iar domol să se coboare”.
Ni se relevă acum inocenţa şi smerenia lui Păcală în toată splendoarea lor. De aici şi neadecvarea lui
Păcală la lume, în care este „un Adam întârziat în starea lui iniţială, doar că nimerit acest Adam într-o
lume coruptă”. El „care, într-o lume sănătoasă, ar reprezenta generalitatea, aflat într-un mediu viciat,
figurează particularitatea”4.
Într-un fel, Păcală este tot timpul cu un picior în Rai. Nici nu ar putea fi pe de-a-ntregul în lume,
pentru că nu funcţionează după regulile ei, de unde şi eşecul previzibil al tentativelor lui de a se aşeza la
casa proprie. Nici măcar cuvintele nu le înţelege în acelaşi chip, părând a păstra ceva din ştiinţa
primordială a înţelesului lor propriu. Este foarte „ascultător” şi face lucrurile „întocmai” cum i se spune,
aducându-şi interlocutorii la exasperare (fraţii, soţia, popa la care se tocmeşte argat ca să-l vindece de
răutate). Mai mult, Păcală nu iroseşte cuvinte, totul este spus cu rost, „nu grăieşte în deşert”.
Este o combinaţie de ascet şi om de lume, aşa că nu trebuie să ne mire faptul că, după coborârea din
Rai, îşi amână întoarcerea între semeni ducând o viaţă de pustnic (în maniera lui), bucurându-se de
frumuseţea Zidirii şi dând slavă Ziditorului: „Când pe munte-a pus piciorul, cruce şi-a făcut voios, /
Apoi s-adânci-n desimea codrului întunecos. / Şi sub câte-un brad la umbră, fără grijă de nimica, / Sta,
cânta cu drag din fluier, cât de mare-i ziulica. / Brazii, auzindu-i cântul, ramurile-şi clătinau; / Păsările,
fermecate, pâlcuri prin văzduh săltau.”
Însă nu se poate împotrivi menirii pe care o are, lumea îl aşteaptă cu năravurile ei de îndreptat. „Dar
s-a săturat la urmă prin păduri de hoinărit, / Şi-ntr-o zi, din munţi porneşte către şesul înflorit. / Tot
coboară, pe-o potecă, merge... până dă de-un sat.”
Întâmplările care se succedă relevă noi şi noi faţete ale personajului. Isteţimea este atotprezentă, tot
aşa cum prostia celorlalţi este mereu taxată: „şi, ca el, la gard prostia cine mai ştia s-o lege?”, pentru că
prostia, aşa cum afirmă N. Steinhardt, este un mare păcat.
Incredibila stăpânire de sine, prezentă şi ea în mai toate păţaniile, se reliefează cel mai pregnant în
episodul Păcală argat, când face înţelegerea că aceluia care se va mânia primul i se va tăia o fâşie de piele
de pe spinare. Însă joacă cu cărţile pe faţă şi îşi avertizează de la început viitorul stăpân: „Aş! te văd om
bun, părinte; nu-s nici eu cum ţi se pare” – cine are urechi de auzit, să audă.
Probele la care este supus îi evidenţiază ingeniozitatea, consecvenţa şi curajul. Reuşeşte să se achite
de cele mai imposibile şi fanteziste sarcini, în modul cel mai păgubos pentru lacomul stăpân. Dacă nu are
altceva la dispoziţie, nu ezită să înjuge la car fiarele pădurii. Antologic este şi episodul cu moara dracilor,
pe care nu numai că îi biruieşte prin râs, dar îi mai şi păcăleşte. „Auzise şi el vorba că pe-acolo draci
s-adună, / Că de intri-n moara ceea, noaptea: sănătate bună! / Dar el nu ştia ce-i frica. Vrea să vază cum
sunt dracii. / Trase-n faţă deci cu carul, şi-a cărat în moară sacii.” Păcală nu se ocupă cu anticiparea
întâlnirii ci îşi vede de nevoile imediate. „Stăi! îşi zice-n gând flăcăul. Sunt flămând. Să-mi văz în pace /
4

Angela-Monica Jucan. Un rol terminal: Păcală. În „Bibliotheca septentrionalis”, an. 11, nr. 2 (21), 2003, pp. 14-15.
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De cinat, pân’ una, alta. Şi pe vatră foc îşi face. / Dintr-un vreasc, apoi frigare cu briceagul îşi ciopleşte, /
O felie de slănină în frigare-nţepeneşte / Şi-o-nvârteşte-ncet deasupra jarului, ca să se frigă. / Când de-afară, numai iată că aude-un glas ce-i strigă: / – Cine eşti tu, măi! din moară? Dup-aceea, buf! Deodată /
uşa morii se deschide, cu putere-n lături dată, / şi... răsare-un drac. Păcală, de pe scaun, de la foc, / îl
măsoară cu privirea, făr-a se clinti din loc: / – Uite-l, mă! ha-ha! sărmanul! Negru, ca din smoală scos! /
Gol de tot! cu coarne-n frunte! Şi ce coadă are-n dos! / Vasăzic-aşa sunt dracii? Aoleo! da’ sluţi mai sunt,
/ De-or fi toţi la fel cu ăsta, prăpădi-i-ar Domnul sfânt! / Şi s-a pus p-un râs cu hohot.” Curajul în faţa
răului este una din virtuţile creştine supreme. Iar Păcală îl are din abundenţă. „Altu-n locul lui, atuncea,
mai c-ar fi murit de frică. / Dar el, în picioare ţanţoş ridicându-se de jos, / şi privind pe draci în faţă, le
răspunse mânios: / – Cum ce cat p-aici? Aceasta, unde ne aflăm, nu-i moară? / Iacă sacii, după uşe! Am
venit să macin doară! / La o moară cumsecade socoteam aici că viu... / Că un cuib de hoţi vi-e moara,
d-unde se putea să ştiu?” Din această întâlnire nu putea scăpa cu bine numai un om cu cugetul curat.
Netulburat, argatul Păcală trece prin întâmplări grozave, lăsând în urma lui pagube teribile şi trei
morţi. I se pot pune aceste tragedii în seamă? Este Păcală bun sau rău, în aceste condiţii? Aş spune mai
degrabă că e dincolo de bine sau rău. El îşi ascultă stăpânul, care cade astfel victimă propriilor vicleşuguri,
uneltiri, răutăţi, lăcomii şi dorinţei de răzbunare. Nu vedem la Păcală nici un semn că s-ar bucura de
nenorocirile ce se abat asupra acestuia. Mai mult, deşi de regulă este foarte meticulos în privinţa
îndeplinirii rămăşagurilor, îl iartă în final. Rolul lui pedagogic se încheiase. „[...] Dar lui Păcală inima i
s-a-nmuiat: / – Nu-ţi fac nici o-nţepătură!... Iacă! zise. Eşti iertat! / Ridicându-i sacu-n urmă, îi turnă din
el sub nas, / Jos pe pajişte grămadă, cărţile: – Na, bun rămas! / Eu mă duc... Pe cărţi, părinte, să citeşti,
când îi voi. / Sacu-l iau cu mine însă, că la drum... mi-o trebui. / Doar atâta-ţi iau simbrie! De-azi, te las
cu Dumnezeu! / Astfel glăsui flăcăul, şi-a plecat în drumul său.”
Să nu uităm că, la fel ca oricare dintre „victimele” păcălelilor, nici popa cel lacom nu a fost fără
apărare sau scăpare. Oricând putea alege binele, dar a preferat să persevereze în rău, expunându-se
consecinţelor faptelor sale. Nu Păcală i-a administrat pedeapsa, el doar l-a pus în situaţia de a şi-o
administra singur.
Ce mai face Păcală în continuarea drumului său? Scapă o tânără fată de la o căsătorie silită, vindecă
de nărav o nevastă adulteră. Mereu vigilent şi intransigent, intervine în toate situaţiile de decădere morală.
I s-ar putea reproşa că minte. Minte de stinge, de îngheaţă apele, toarnă gogoşi. Aşa este, dar nu
constrânge pe nimeni, nu îndeamnă pe nimeni la fapte, doar prezintă „oportunităţi” şi de cele mai multe
ori minciunile sale sunt atât de sfruntate, de absurde, exagerează atât de grosolan, încât un strop de
judecată le-ar fi suficient celor care îl ascultă să-şi dea seama de acest lucru. Dar orbirea dată de propriile
scăderi – lăcomie, beţie, desfrâu, mândrie – îi face să-şi dorească să creadă, pentru că aşa vor. Şi cred,
chiar dacă asta înseamnă să caute copaci cu ouă sau să sară în apa adâncă să caute cirezi de vite grase pe
tărâmul celălalt, deşi ei au de toate acasă.
Fără a-i sta în fire, dat fiind dezinteresul lui pentru bunurile materiale, Păcală poate fi un bun
gospodar. Mintea iscusită şi pusă pe păcăleli şi-ar putea-o folosi în scopuri rele, dar nu vrea: „– Măi
fârtaţi! N-am pus mâna, pân-acuma, nici pe-un ac străin, v-o jur: / Dar de-aş vrea, eu şi cămaşa de pe om
aş şti s-o fur / Fără să mă simtă omul...” Este „suflet bun”, nu are ascunzişuri: „Mi-am ascuns de voi
pân-astăzi, eu, vro faptă, sau vrun gând?” (către fraţii săi), el păcăleşte, nu înşală, face ca prostia şi
răutatea oamenilor să se întoarcă împotriva lor ca un bumerang. Iar dacă află lucruri rele despre cineva,
nu-l „toarnă”, ci îl aduce în situaţia de a se da singur în vileag, fără echivoc.
Cum am mai spus, tentativele de a fi om la locul lui eşuează. Lumea îl respinge, fie pentru
intransigenţa lui morală: „Ci sătenii – hoţi cu toţii, spre fărădelegi porniţi / C-un aşa om printre dânşii,
nu puteau dormi tihniţi. / Şi-nvârteau deci la şuruburi: doar din sat îl vor urni!”, fie din invidie pentru
chiverniseala lui: „Dup-un an de străduinţă, n-avea prin împrejurime / Rosturi, casă mai de seamă, ca
Păcală, nime, nime.” Căsătoria se dovedeşte şi ea a fi un eşec.
„Na!... mai fă-te om de treabă, precum inima-ţi doreşte. / Lasă-n pace lumea, vezi-ţi doar de treburi
şi de casă! / Apoi cum să laşi în pace lumea, când ea nu te lasă?” – este concluzia eroului nostru.
Cum să-i găseşti lui Păcală un loc pe lumea asta? Nici sfânt, nici împărtăşind părerile comune...
Finalul Isprăvilor dă o soluţie parodică, oferindu-i lui Păcală o viaţă lipsită de griji. Aş zice că, până la
urmă, totuşi este pedepsit, dar într-o manieră aparte: rămâne singurul bărbat într-un sat de vădane (ecou
deformat al raiului musulman cu huriile lui).
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DESPRE PĂCALĂ IAR ŞI IAR…
Ofelia MARIAN

Se împlinesc în toamna aceasta 60 de ani de la
moartea lui Petre Dulfu, cel care publica în 1894
prima ediţie din Isprăvile lui Păcală, volum care a
constituit debutul editorial al autorului.
Deşi a curs multă cerneală peste hârtia care
l-a evocat pe Păcală, totuşi mă încumet să-mi
amintesc de acest personaj emblematic al poporului român, pentru că farmecul şi naturaleţea sa
mă fascinează şi acum, la anii maturităţii. De ce?
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Probabil că nu aş putea să dau niciodată un
răspuns clar şi tranşant, ci doar să aduc câteva
argumente care, puse cap la cap, ar putea constitui
un joc de puzzle care să-i contureze portretul.
Înainte de a încerca să schiţez câteva răspunsuri
mi-am pus nişte întrebări: Cine este Păcală? Câţi ani
are? Cum arată? Ce a făcut el în viaţă? Copleşită de
aceste dileme am început să caut ce s-a scris despre
acest fascinant personaj. Spre surprinderea şi
mâhnirea mea, nu am găsit mare lucru,
aşa că am recitit textul lui Petre Dulfu,
după care am citit volumul Angelei
Monica Jucan „Patologia” lui Păcală sau
Simptomatologia sănătăţii. Editat în 2006 la
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din
Baia Mare în cadrul Programului cultural
„Maramureşul perpetuu” (coordonator:
Teodor Ardelean) seria „Un univers de
excepţie”, volumul este prefaţat de Ioana
Dragotă şi ilustrat de Mara Pop. Citind
cartea, mi-am amintit că despre Petre
Dulfu s-a scris destul de mult în revista
„Bibliotheca septentrionalis” în cei peste
20 de ani de existenţă a acestei publicaţii.
Tot în cadrul programelor bibliotecii
noastre, a apărut în anul 2003 lucrarea
Laurei Temian Petre Dulfu. Contribuţii
biobibliografice şi documentare. Studiul acestor articole precum şi al monografiei mai
sus amintite m-a introdus în universul
intelectual al cunoscutului autor, dar nu
mi-a desluşit întru totul, aşa cum mi-aş fi
dorit, enigma şugubăţului şi justiţiarului
Păcală. Aşadar, am purces, cu mult curaj,
eseul Angelei Monica Jucan care, într-o
cheie extrem de modernă, m-a purtat pe
toate coclaurile străbătute de straniul şi
haiosul personaj. Călătorind cu gândul
pe fascinantele plaiuri mioritice alături
de Păcală, dar şi de Tândală, am observat
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rapid efortul moralizator al lui Petre Dulfu care,
prin fiecare filă a cărţii, educă. Particularizându-şi
personajul, autorul nu îl scoate totuşi din eternele
şabloane româneşti cu iz haiducesc, ceea ce îl
deosebeşte de vestiţii haiduci fiind doar modul de
a acţiona. Static în felul de a fi şi mucalit în felul de
a acţiona, Păcală nu face valuri, dar provoacă
senzaţie, ceea ce Angela Monica Jucan scoate
mereu în evidenţă. Felul în care acţionează, bine
individualizat, marchează mereu lupta dintre bine
şi rău, clişeu preluat din basmele populare. Genial
din toate punctele de vedere românul nostru, cu
atitudinea sa aparent neutră şi calmă, „absoarbe”
tot ce e în jurul său cu nesaţ şi cu acea sensibilitate
tipic românească care îl face să fie când nostalgic,
când gata de acţiune.
Visător şi atât de introvertit încât nu i-a
descoperit nimeni niciodată toate feţele, idealistul
Păcală prezentat de Petre Dulfu are acel farmec
dionisiac al vremurilor străvechi, în care oamenii
erau mult mai apropiaţi de Divinitate. Spirit
profund religios, el cutreieră lumea având asupra
sa un sac cu tămâie şi un fluier, elemente care
fixează raportul său cu Dumnezeu. Aspirând
mereu spre ceva mai înalt, eroul nostru pendulează
între sacru şi profan plonjând în imaginar, cum
bine se demonstrează în „Patologia” lui Păcală sau
Simptomatologia sănătăţii. Lupta cu destinul stă,
aşadar, sub semnul speranţei dătătoare de energie,
iar energia sparge multe bariere alungând rigiditatea.
Cum se luptă Păcală cu inerţia şi constrângerile?
Prin evadare, dar nu una oarecare, ci printr-o
călătorie iniţiatică, progresivă. Cum călătoreşte?
Încet, fără grabă, făcând pe prostul chiar şi atunci
când ascultă foarte atent glasul mulţimii.
Aparent detaşat de toate, el râde aproape
mereu de toţi şi de toate, oamenii care ajung să fie
trecuţi prin „colimatorul” lui fiind arătaţi cu
degetul pentru defectele pe care le au. Pentru
proşti, leneşi, răutăcioşi şi ipocriţi, prezenţa lui e
catastrofală, iar jocul de-a v-aţi ascunselea dintre el
şi comunitate este unul ciudat şi alunecă deseori
într-o minciună numită eufemistic păcăleală.
Înalt, zvelt şi sprinten, aşa cum însuşi Petre
Dulfu îl descrie în text, Păcală umblă de colo-colo,
parcă uşor astenic, vorbind întotdeauna cu tâlc,
remarcându-se şi prin aspectul fizic la care aproape
nimeni nu face referire. În acest amănunt, al
aspectului fizic, prezentat laconic de scriitor şi bine
sesizat de Angela Monica Jucan, pare focalizată
toată energia sa fizică şi spirituală care răzbate
peste ani şi care ne încântă mereu.
Neinventând nimic, ci prezentând doar o
lume viciată în care idealistul Păcală iese din toate
tiparele prin modul lui de a percepe lumea în care
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trăieşte, Petre Dulfu a scris o carte care s-a reeditat
de nenumărate ori, readucând de fiecare dată în
atenţia cititorului eternul şi fascinantul spirit
românesc mereu oscilant între ludic şi pesimism,
între resemnare şi revoltă.
Neintervenind cu nicio interpretare sofisticată
a textului, ci doar descifrându-l cu foarte mare
atenţie, Angela Monica Jucan a scris „Patologia” lui
Păcală sau Simptomatologia sănătăţii mânată de
următoarea motivaţie: „A spune astăzi ceva nou
despre Păcală nu se mai poate. Dar, deşi s-a spus
«totul», subiectul nu e epuizat. E ca şi cum ne-am
şti bine şi de multă vreme cu cineva, fără a putea
spune că ne şi cunoaştem. Înainte de orice, numele
lui Păcală e un cifru. Etimologia lui a păcăli, verb
de la care e derivat numele personajului, nu s-a
putut încă stabili. În orice caz, firea lui Păcală se
poate defini prin desăvârşire. Dacă i se spune să
tragă uşa după el, o face în mod desăvârşit: el trage
total uşa, adică o ia şi o poartă în spate” .
Desăvârşit în toate, Păcală incită, aşadar, la
orice vârstă, misterul său rămânând încă nedesluşit
întru totul, iar a scrie despre el sau despre cei care
încă mai cunosc bucuria redescoperirii sale, mi se
pare o continuă provocare.

Păcală. Desen de Mara Babiciu



Angela Monica Jucan, „Patologia” lui Păcală sau
Simptomtologia sănătăţii, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”, 2006, p. 95.
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AMINTIRE, DUPĂ ANI
Daniela POP

Tohat, 31 octombrie 2003, zi de toamnă târzie, umedă şi rece.
Fiind bibliotecară la Biblioteca Comunală Ulmeni, am avut privilegiul să
contribui la evenimentul de atunci cu o expoziţie de carte dedicată
comemorării lui Petre Dulfu în satul său natal. Acolo am întâlnit-o
pentru prima dată pe doamna Eftimia Dulfu, nora scriitorului Petre
Dulfu. A fost o întâlnire şi cu grupul de bibliotecari de la Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu” însoţiţi de domnul director Teodor Ardelean,
doamna director-adjunct de specialitate de atunci Laura Temian şi
scriitorul Vasile Radu Ghenceanu. Cu emoţie scriu acum, după ani, şi cu
nostalgie.
După manifestările culturale de la sediul bibliotecii, ne-am dus cu
toţii la Tohat, unde a avut loc un parastas pentru scriitor. Au fost
prezenţi la această slujbă elevi, profesori, săteni, bibliotecari, cititori şi
dascăli ai comunei şi ai satului, primarul din acea vreme al Ulmeniului,
comună de care aparţine satul Tohat. După slujba de pomenire din
biserică, au luat cuvântul preotul Cosmin Tohătan, domnul director
Teodor Ardelean şi alţi participanţi la eveniment.
După tradiţiile şi obiceiurile zonei, gazdele din satul Tohat au
pregătit o masă pentru pomenirea scriitorului, în şcoala satului unde în
anul 1980 mai exista un muzeu „Petre Dulfu”, care apoi a fost desfiinţat
– nu şi memoria scriitorului, căci Petre Dulfu a rămas şi va rămâne
pentru totdeauna în inimile locuitorilor din Tohat.
Doamna Eftimia Dulfu ne-a vorbit „cu o rară dulceaţă în voce”,
evocând întâmplări cu socrul ei. Multe lucruri au câte o mică poveste pe
care numai dacă deschizi uşa sufletului domniei sale o poţi afla şi poţi
simţi ce a fost odinioară.
Timpul s-a scurs repede, iar soarele ascuns după nori şi-a făcut
apariţia în cele din urmă la Tohat. Manifestările s-au încheiat cu o mare
încărcătură emoţională şi cu speranţa ca în fiecare final de octombrie să-l
Monument ridicat în
comemorăm cum se cuvine pe patronul spiritual al Bibliotecii Judeţene
localitatea natală
din Baia Mare.
„[...] Petre Dulfu – dincolo de sincope editoriale şi de politici
trecătoare în alcătuirile de manuale didactice – nu e un scriitor uitat. Petre Dulfu rămâne unul dintre acei
artişti români de mare popularitate în lumea cititorilor, cărora li s-a adresat cu osebire, şi un pedagog ale
cărui contribuţii şi efecte pe termen lung pentru învăţământul românesc abia de acum înainte vor căpăta,
sunt sigur, distincţiile şi amploarea cuvenite”1; „[...] scriitorul ar merita un bust în satul în care a văzut
lumina zilei. [...] Să nu fie nici azi Petre Dulfu [...] profet în satul lui?”2
„Zi şi noapte-am să muncesc / Pân-mi-oi face cum doresc / Vatra... cuib de vesel trai / Satul... colţişor de rai”
(Petre Dulfu, Isprăvile lui Păcală)
1
2

Vasile Radu Ghenceanu, Un scriitor uitat?, în „Bibliotheca septentrionalis”, an. 11, nr. 2 (21), 2003, p. 5-7.
Ibid.
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MOŞ ENE AL MEU – PĂCALĂ
Personajul care mi-a marcat viaţa şi fermecat copilăria
Alina ILIEŞ

Copilăria mea a fost înveselită de cunoscuta
epopee poporală în 24 de cânturi a lui Petre Dulfu,
numită Isprăvile lui Păcală, deoarece în fiecare seară
părinţii mei îmi citeau din această carte. Personajul
Păcală reuşea să-mi însenineze momentele de
dinaintea viselor, prin vorba şi răspunsurile lui
inteligente. Aşteptam cu nerăbdare următoarea
seară, pentru a descoperi noi isprăvi ale acestui
erou despre care nici azi nu cred că-i doar o
plăsmuire. Păcală chiar suntem noi, românii.
Şi acum îmi amintesc cum arăta coperta cărţii
din care îmi citeau seară de seară. Îl avea desenat
pe Păcală cu mâinile încrucişate, indicând direcţii
opuse (dar toate drumurile ducând la titlul cărţii
scris de jos în sus într-o parte şi de sus în jos în
cealaltă: oricum o iei, n-ai altă soluţie, decât să
citeşti cartea!), având un zâmbet larg făcut din...
mustaţă, cap... pătrat, rotunjit însă de calota
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pălăriei (să fie asta o dezlegare a cvadraturii
cercului?!), ochii în „toate” părţile, urechi şi bărbie
„dintr-una” (idee a auzului şi văzului „proeminente”, în stare de vigilenţă, dar vorba înţelept„înghiţită” în tăcerea aceea căreia-i zice de aur),
tunsoare străveche, călcâiele ultraaliniate (perfecţiune supraomenească), din cap în tălpi frumos – cu
floare în gurguiul capului/minţii şi floare în
gurguiul opincilor – flori de culori diferite (semn al
inventivităţii, al nemonotoniei, al pitorescului, deopotrivă). Detalii gândite să sugereze comicitatea
personajului, zeflemismul, ingeniozitatea, superioritatea intelectului, la care se adaugă costumul
naţional românesc stilizat, neindicând vreo regiune
anume – deci, pur şi simplu, Românul „trup şi suflet”.
Genial ca Păcală şi ilustratorul: Petre Vulcănescu,
care a înţeles bine mesajul cărţii şi a avut talentul
de a-l reda explicit şi totuşi atât de „în secret”, şi
totodată incitant la lectură. Pentru cine are ochi de
văzut.
Iar pentru cine are urechi de auzit, a tocmit
Dulfu textul, reuşindu-i o sinteză la fel de genială a
folclorului legat de Păcală şi a prelucrărilor sau a
purelor consemnări făcute de diverşi culegători
după materialul oral aflat în circulaţie de pe când
cu-„a fost odată”.
Din ceea ce în vremea copilăriei găseam „de
râs”, am învăţat fără să-mi fi dat atunci seama să
fiu mereu optimistă, să nu mă descurajez nici în
momentele cele mai dificile ale vieţii mele. Am
învăţat că te poţi descurca cu mijloace simple şi la
îndemână. Am învăţat că nici o situaţie nu e disperată, pentru că mintea te poate scoate din orice
necaz.
Din serile care, după închiderea cărţii, se lăsau
cu vise, m-am ales cu atotputernica imaginaţie,
care înlocuieşte lipsuri, luminează umbre, procură
rezolvări.
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IPOSTAZE ALE ÎNŢELEPCIUNII ÎN OPERA LUI GHEZA VIDA
Delia FLOREA

,,Prin înţelepciune voi avea nemurirea şi voi lăsa celor ce vin după mine o pomenire veşnică” (Cartea înţelepciunii lui Solomon 8, 7)

Renumitul sculptor Gheza Vida (Grigore), al optulea fiu
al lui Iosif şi al Rozaliei Vida, s-a născut la 28 februarie 1913,
în Baia Mare, într-o familie de mineri, originară din
Maramureşul istoric. A văzut lumina zilei într-o căsuţă
modestă şi a fost numit Gheza, după numele ortacului tatălui
său care l-a botezat, însă mama îl alinta Victor, „pentru că era
unicul ei copil care izbândise în lupta cu viaţa, după cum va
reuşi şi mai târziu, în pofida grelelor încercări la care va fi
supus încă din mai fragedă copilărie1. (Este interesant că
cuvântul spaniol vida înseamnă viaţă!)
În anul 1916, Iosif Vida a decedat, lăsând în mare sărăcie
o văduvă cu un copil „blond, cu ochi ageri, mai mult tăcut”, în
vârstă de trei ani. Încă de pe atunci, micuţul Gheza cioplea
linguri cu un cuţitaş. Iarna „sculpta” în zăpadă uimindu-i pe
toţi! A urmat cursurile şcolii primare româneşti, iar din mâinile
sale iscusite au început să răsară diferite figurine: păsări,
animale, oameni etc. Talentul său deosebit l-a determinat pe
patronul mamei sale să-l sprijine financiar achitându-i taxele
şcolare spre a putea studia la prestigiosul liceu băimărean
„Gheorghe Şincai”.
Adolescentului Vida îi plăcea să colinde pădurile din
împrejurimile oraşului natal, să observe plantele, copacii şi
vietăţile. Îl fascinau variatele forme ale pietrelor. Se simţea
Sculptorul Gheza Vida
puternic atras de creaţia populară, de folclorul maramureşean.
La vârsta de 15 ani, ajunge ucenic la grădinarul Harsanyi din
Satu Mare. După câteva luni însă, a fost nevoit să revină în oraşul de pe malul Săsarului pentru a-şi putea
asigura traiul. Între altele, a lucrat ca salahor la uzina chimică „Phoenix”, apoi ca muncitor forestier. Având un
spirit revoluţionar, s-a implicat în viaţa politică şi a militat mai ales pentru îmbunătăţirea vieţii muncitorilor
forestieri şi a minerilor de care era legat prin originea sa.
Din anul 1932, Gheza Vida a început să frecventeze atelierul maestrului Alexandru Ziffer, un remarcabil
reprezentant al Şcolii băimărene de pictură, întemeiată de Hollósy Simon. Ziffer a studiat în Germania şi
Franţa, unde a lucrat alături de pictori renumiţi: Matisse, Monet etc. Încă de pe atunci se vedea că Vida „era
destinat să devină un mare artist”. Vorbea despre artă ca despre „un fenomen uluitor”, iar sculptura „îi era
ceva cu totul înnăscut, o facultate aproape lăuntrică”. În anul 1934, Ziffer i-a prezis acestui discipol al său „un
viitor neobişnuit”2. Debutul artistic al tânărului Vida are loc în 1937, când participă cu mai multe lucrări la
expoziţia Noii Societăţi a pictorilor din Baia Mare, fiindu-i remarcate în mod deosebit sculpturile Miner şi
Ţăran legat de stâlp.
1
2

Gheorghe I. Bodea. Vida – artist militant, Cluj Napoca, Dacia, 1980, pp. 9-11.
Raoul Şorban. Gheza Vida : [monografie], Bucureşti, Meridiane, 1981, pp. 20-35.
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Gheza Vida pleacă spre Spania în ianuarie 1938, alăturându-se altor voluntari români, în cadrul Brigăzilor
Internaţionale care au participat la Războiul civil timp de doi ani. În 1939, voluntarii români din Armata
Republicană spaniolă s-au refugiat în Franţa, iar membrii Brigăzilor Internaţionale au fost internaţi în lagărele
de la Saint-Cyprien şi Gurs. În acele vitrege condiţii, „Vida ilustrează cu desene şi linogravuri gazeta
săptămânală a lagărului, linogravurile fiind semnate «Grigore» (aluzie la numele haiducului maramureşean
Grigore Pintea Viteazul). De altfel, cu acest erou popular, căruia îi va consacra multe din lucrările sale, se şi
identifica: «Spiţa mea a ieşit din mijlocul acelora de unde a ieşit Pintea. În vâltoarea orânduirii vremii sale, şi el
a fost un om al protestului social. Sentimentele mele au reacţionat contra nedreptăţilor, ca şi cele ale acestui
haiduc». În lagărul de la Gurs, Vida a sculptat şi apoi a prezentat în cadrul unei expoziţii busturile eroilor
naţionali Horea, Cloşca şi Crişan”3.
După ce a traversat întreaga Europă, s-a întors în 1941 în Baia Mare. În urma Diktatului de la Viena,
întreg Maramureşul a ajuns sub ocupaţie hortistă, iar Gheza Vida a fost îndeaproape supravegheat de poliţie.
De trei ori a fost concentrat în detaşamentele de muncă forţată din Ungaria hortistă. În timpul şederii sale la
Budapesta, a urmat cursurile Academiei de Belle-Arte (1942-1944), sub îndrumarea profesorului Jenő Bari.
După eliberarea Ardealului de Nord de sub ocupaţia hortistă, Vida s-a înrolat voluntar în Armata Română,
luptând pe frontul antihitlerist până la sfârşitul războiului.
După revenirea în patrie, în 1944, artistul şi-a unit destinul prin căsătorie cu cel al pianistei Kádár
Ecaterina, fiica pictorului băimărean Kádár Géza. Acest abil mânuitor al penelului, care era preocupat de
pictura bisericească, a pictat icoane pentru tâmplele şi zidurile bisericilor maramureşene din Şişeşti, Făureşti,
Cărpiniş, Sighet, Racşa (Satu Mare), Muncaci (Ucraina) etc. În 1933 îl angajase pe Vida să-i cioplească
fruntariile pentru bisericile din Făureşti şi Cărpiniş. Tâmplele au fost executate „cu o isteţime preluată din
deprinderile bătrâneşti ale cioplitorilor populari”4.

Sculptorul Gheza Vida în atelierul său

3
4

Daniel Pop. Centenarul Gheza Vida 1913-2013, în semn de neuitare a marelui sculptor. În „Graiul Maramureşului”, 25 febr. 2013, p. 9.
Raoul Şorban. op. cit., p. 27.
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Gheza Vida a participat la Expoziţia de artă plastică de la Cluj din 1946, iar în următorul an s-a prezentat
cu câteva lucrări la Salonul de pictură şi sculptură al Transilvaniei, organizat la iniţiativa unor personalităţi
marcante din lumea artistică, printre care s-au aflat Virgil Vătăşianu şi Raoul Şorban. În anul 1948, Vida a
expus Buciumaşul şi grupul statuar Dans oşenesc, lucrări care impresionează printr-o puternică expresivitate.
Sculpturile lui Gheza Vida sunt apreciate elogios de critica de specialitate. Renumitul critic Petre Comarnescu
opina: „În sculptura în lemn, Gheza Vida este, alături de Brâncuşi şi Ladea, cel mai apropiat de linia tradiţiei
populare”5.
Având deja un nume consacrat în sculptura românească şi europeană, Gheza Vida participă în anii
următori la numeroase expoziţii de artă plastică, de grup şi personale, atât în ţară (Baia Mare, Satu Mare, Cluj,
Braşov, Bucureşti), cât şi peste hotare (bienalele internaţionale de la Veneţia, Cairo, Alexandria, Damasc,
Moscova, Budapesta, Bratislava, Praga, Berlin, Leningrad, Sofia, Paris, Varşovia, Belgrad, Helsinki, Bologna,
Torino, Roma, Londra, Haga, Bruxelles).
A militat pentru o educaţie estetică pe înţelesul tuturor, astfel încât receptarea actului artistic să devină un
interes public general. În perioada 1950-1968, a fost preşedinte al filialei din Baia Mare a Uniunii Artiştilor
Plastici, iar între anii 1950-1954 a fost profesor şi director la Şcoala Medie de Artă din Baia Mare, pe care a
întemeiat-o împreună cu soţia sa. Ecaterina Vida a fost primul director al Bibliotecii Regionale din Baia Mare.
Soţii Vida şi-au crescut cei doi copii, pe Gheorghe şi Zoe, într-un climat cultural artistic şi le-au asigurat o
bună educaţie. În calitate de dascăl, Gheza Vida a îndrumat şi a format tineri talentaţi, care în timp s-au
afirmat păşind cu profunzime pe tărâmul Artei. Printre aceştia se numără sculptorii de renume Ioan Marchiş
şi Krupiczer Antal, acesta din urmă numit „Expresionistul Europei”.
În anul 1953, Gheza Vida a fost distins cu Premiul de Stat pentru altorelieful Pintea judecând un boier.
Referitor la această lucrare, caracterizată prin „monumentalitate virilă şi forţă dramatică”, în care „totul este
povestit cu mijloace sobre”, academicianul George Oprescu afirma că autorul, „o personalitate deosebit de
interesantă în sculptura românească [...], a izbutit să redea minunat specificul naţional al personajelor”6.
La realizarea amplului Monument al Ostaşului Român de la Carei, inaugurat în 1964, Vida a colaborat cu
arhitectul Anton Dâmboianu, reuşind un impozant complex statuar – „o creaţie de excepţie a artei
monumentale de for public din România”. Însuşi sculptorul a explicat sensul elementelor-simbol din cadrul
acestei grandioase compoziţii: capul de ţăran – simbol al răscoalelor ţărăneşti din România; poarta jertfei;
masca morţii; continuitatea vieţii prin figura ţărăncii care sădeşte flori; soldatul eliberator al oraşului Carei şi
flacăra veşnic aprinsă care seamănă cu turnurile maramureşene de lemn7. Vida a fost un veritabil „alchimist”,
înzestrat cu o capacitate unică – aceea de „a transforma lemnul în piatră”! După cum afirmă Aurel Chiriac,
director al Muzeului Ţării Crişurilor, ansamblurile statuare ale acestui artist – care au un rol de mare forţă în
context istoric, social şi religios – se caracterizează îndeosebi prin „revoltă şi stâncitate”! Monumentul
Ostaşului Român de la Carei, precum şi cel dedicat ţăranilor martiri de la Moisei, sunt „realizări artistice
excepţionale, devenite în conştiinţa publică simboluri ale istoriei naţionale, opere majore ale sculpturii
monumentale contemporane” (Marius Porumb).
Cioplit mai întâi în lemn în anul 1966, apoi transpus în piatră în 1972, Monumentul ţăranilor martiri de la
Moisei este „o sinteză a spiritualităţii româneşti atingând acea tensiune unică la care s-a afirmat vocaţia ordinii,
a echilibrului psihic şi cosmic, a locului impregnat decisiv de umanitate, de sanctuarele dacice sau din spaţiile
de evocare brâncuşiene” (Constantin Prut). Monumentul de la Moisei, cu cele 12 coloane dispuse circular,
reprezentând figuri de maramureşeni asemeni unor măşti din mitologia locală, evocă masacrul comis la
14 octombrie 1944 de trupele hortiste aflate în retragere, masacru în timpul căruia au fost împuşcaţi 29 de
români. Remarcăm faptul că Monumentul ţăranilor martiri dedicat tragediei celor douăzeci şi nouă de eroi
este amplasat în apropierea Centrului monahal de la Moisei. Mica mănăstire de lemn a fost înfiinţată încă din
veacul al XIV-lea, iar legenda de întemeiere este strâns legată de numele tânărului Grigore (!) Coman care s-a
călugărit.
Impresionantul grup statuar Sfatul bătrânilor (1971), realizat mai întâi în lemn, a fost transpus apoi în
piatră, şi este amplasat, ca un simbol, pe pajiştea din faţa Palatului Administrativ din Baia Mare. Lucrarea are –
după cum afirmă Marius Porumb – „o largă deschidere filosofică, ce vine dinspre străvechea civilizaţie a
satului românesc, reprezentând un moment profund şi solemn legat de viaţa obştei”. Aşezaţi pe bănci,
bătrânii lui Vida se sfătuiesc, dincolo de concretul vieţii de fiecare zi, integrând parcă experienţele tuturor
înaintaşilor lor. „Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea?” (Iov 12, 12).

Gheorghe I. Bodea. op. cit., p. 31.
George Oprescu. Sculptura românească, Bucureşti, Meridiane, 1965, p. 170.
7 Raoul Şorban. op. cit., p. 100.
5
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Grupul statuar „Sfatul bătrânilor” din faţa Palatului Administrativ, Baia Mare

Sculpturile lui Gheza Vida înfăţişează adesea oameni simpli dar cu intense trăiri, absorbiţi de preocupările
lor cotidiene, şi se caracterizează prin robusteţe şi monumentalitate. Câteva dintre acestea sunt: Copil mâncând,
Copil cu pasăre, Horitoarea, Femeie împovărată, Ţărancă cu coşul, Butimanul, Muncitor forestier, La fân, Recolta, Odihna,
Cap de ţăran, Tropotita, Dans oşenesc, Veselia, Miner cu lămpaş, Mineri, Miner citind, Miner strigând. În această sferă a
creaţiei sale se încadrează şi lucrările cu caracter eroic, care înfăţişează personaje ilustre şi momente
memorabile ale istoriei româneşti: Bogdan Vodă, Menumorut, Voievodul Gelu, Dragoş Vodă, Balada lui Pintea, Pintea
Grigore judecând un boier, Horea, Răscoala etc.
A doua fascinaţie a lui Gheza Vida este cea de factură mitologică, şi cuprinde multiple elemente arhaice
ale folclorului maramureşean: Botegiunea de pe Iza, Ploaia, Carnaval, Fata pădurii, Foca – Omul dintre focuri, Omul
apelor, Omul nopţii, Omul pădurii, Solomonarul, Varvara, Priculiciul minei, Vâlva minelor.
Luând drept model obiectele de utilitate casnică din gospodăria tradiţională ţărănească, acest „rapsod al
lemnului” a cioplit şi minunate obiecte de artizanat, conferindu-le unora dintre acestea o funcţie pur estetică:
Paznicul cactuşilor, Totem - suport de bibliotecă, Sărăriţă - pelican, Scaune (bufniţă, pelican), Stupi de albine, Broască
ţestoasă - măsuţă pentru cafea etc.
Răstignirea în stil maramureşean (1978) realizată în lemn de păr reprezintă un Hrist desprins de Cruce, cu
braţele larg desfăcute spre a cuprinde întreaga umanitate într-o nesfârşită Iubire...
Ultima lucrare a Maestrului, sugestiv intitulată Copil la izvor (1980), ne duce cu gândul la acea înţelepciune
izvorâtă din puritatea sufletească, pe care a integrat-o în crezul său artistic: „Pentru a ajunge la izvor, trebuie să
străbaţi un drum îndelungat de cunoaştere, să acumulezi cu răbdare şi perseverenţă, să cunoşti foşnetul
codrilor şi cugetul oamenilor, frumuseţea florilor şi frumuseţea muncii – cu convingerea că acesta este drumul
adevărat al artei!” După opinia criticului de artă Ramona Novicov, „tot ceea ce a întreprins Gheza Vida s-a
aflat sub semnul înţelepciunii şi al harului”.
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Grădina de cactuşi – acea oază
de viaţă exotică – de care se ocupa
Gheza Vida în timpul liber, precum
şi bufniţele pe care le-a îmblânzit –
acele „înţelepte prietene” care
sălăşluiau în apropierea casei sale –,
i-au sporit şi mai mult celebritatea.
Avea numeroşi vizitatori, astfel încât
„casa familială era un veritabil
muzeu”8.
Dintre premiile şi distincţiile cu
care a fost recompensat pentru
activitatea sa artistică, amintim:
Premiul de Stat (1953), Maestru Emerit
al Artei (1957), Ordinul Muncii clasa I
(1963), Artist al Poporului (1964),
Steaua Republicii (1978). Maestrul
Grădina de cactuşi a lui Gheza Vida
Gheza Vida a fost ales în 1968
vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, iar în 1974 a fost ales membru corespondent al celui
mai înalt for ştiinţific şi cultural al ţării, Academia Română.
În anul 1976, regizorul Mirel Ilieşiu a realizat primul film documentar dedicat sculptorului şi operei sale,
intitulat Rădăcinile lui Gheza Vida.
Maestrul Gheza Vida s-a stins din viaţă în seara zilei de 11 a lui florar 1980, la Baia Mare, şi îşi doarme
somnul de veci alături de soţia sa, în cimitirul de pe strada Dealul Florilor.
Valoroase lucrări realizate de el se află în numeroase colecţii particulare şi muzee din ţară, dar şi în
străinătate – în mari oraşe ale lumii. După cum afirmă Î.P.S. Justinian Chira, operele sale „vor fi preţuite
întotdeauna pentru că ele sunt vii, vorbesc într-un grai românesc şi omenesc”9.
Anul cultural 2013 este dedicat aniversării sculptorului maramureşean la centenarul naşterii sale.
Academia Română îl omagiază în calitate de mare artist, patriot şi academician. În acest an, cu ocazia
Centenarului Gheza Vida, sub egida Academiei Române, vor avea loc expoziţii la Baia Mare, Cluj-Napoca,
Bucureşti şi la Accademia di Romania din Roma, precum şi alte numeroase manifestări.
În ziua de 28 februarie 2013, la Baia Mare au avut loc un şir de evenimente care au evocat opera şi
personalitatea sculptorului devenit un simbol nu doar al acestui oraş, ci şi al ţării. „Flori ale recunoştinţei” au
fost depuse la mormântul soţilor Vida, iar la Catedrala Episcopală Ortodoxă „Sfânta Treime” s-a oficiat o
slujbă de pomenire. În cadrul Serii in memoriam, prof. dr. Teodor Ardelean şi-a îndeplinit cu măiestrie
misiunea de amfitrion şi a creat o atmosferă plină de entuziasm. Printre oaspeţii de seamă, s-au aflat
academicieni, cadre didactice universitare, artişti, critici de artă etc., care şi-au manifestat admiraţia şi
recunoştinţa, au subliniat obligaţia morală pe care o avem faţă de nepreţuita moştenire pe care ne-a lăsat-o
acest „creator al unor lumi de mare vigoare artistică”.
Cu acest prilej, a fost lansat Documentarul biobibliografic aniversar întocmit în cadrul Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu”, dedicat lui Gheza Vida.
În oraşul natal al sculptorului, acţiunile destinate Centenarului vor culmina în luna noiembrie cu
inaugurarea Atelierul memorial Gheza Vida. În noul parc, se va construi un pavilion expoziţional în stil
modern pentru colecţia de cactuşi. Cactusul, numit şi „fântâna deşertului”, este unul dintre cele mai bune
exemple de adaptare a vieţuitoarelor la condiţiile aspre ale mediului, iar pentru om poate fi un model de a
dărui, a răzbate, şi a dăinui.
Criticul de artă Ion Frunzetti afirma: „[...] opera acestui sculptor hrăneşte şi întreţine acea conştiinţă de
sine a poporului nostru, care-l face să se simtă trăind şi-i dă certitudinea veşniciei sale. Căci sculptura lui
Gheza Vida e deodată cu munţii şi cu pădurile şi tinde să existe cât ele!”10 Societatea contemporană este
predominată adeseori de o pseudocultură, cu toate acestea, opera maestrului Vida rezistă. Timpul nu l-a
îngropat în uitare, ci dimpotrivă, îi confirmă tot mai mult valoarea.

Valeriu Achim. Cuvânt rostit cu prilejul vernisajului unor exponate de cactuşi Gheza Vida. În „Pro Unione”, an. 6, nr. 1-2, dec. 2003,
p. 143.
9 Justinian Chira. Am admirat întotdeauna unica şi nemuritoarea activitate pentru îmbogăţirea spirituală şi culturală a Poporului Român. În
„Graiul Maramureşului”, 28 febr. 2013, p. 10.
10 Gheorghe I. Bodea. op. cit., p. 103.
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MARIETA ANCA
(11 ian. 1911 – 31 dec. 1988)

Actriţa Marieta Anca, Societară a Teatrului
Naţional din Bucureşti, una din marile tragediene
ale scenei româneşti, aşa cum au considerat-o
proeminenţi oameni de cultură în decursul timpului, îşi are obârşia în ţinuturile Ţării Chioarului, în
Copalnic Mănăştur, unde s-a născut la 11 ianuarie
1911. Se trage dintr-o familie de oameni ambiţioşi,
care au avut dorinţa de a se afirma, ajungând pe
pragurile unor şcoli la care nu mulţi puteau aspira
în acele vremi. Tatăl ei, doctorul Iuliu Anca,
plecând din Mănăştur, a ajuns să-şi facă studiile de
medicină la Viena, unde şi-a luat şi doctoratul cu
„magna cum laude”. Mama ei, Marieta Iernea, fiica
protopopului din Ciumeşti, şi-a făcut liceul la
Oradea, unde a devenit interpreta favorită a lui
Iosif Vulcan, patronul spiritual al „Familiei”, în
piesele căruia juca, în încercările teatrale care se
înjghebau la acel sfârşit de veac XIX în vestul
Ardealului. Ea a fost cea care i-a insuflat dragostea
pentru teatru, dorind să-şi împlinească astfel vechile aspiraţii artistice. Fratele Marietei Anca a
ajuns unul din dirijorii apreciaţi ai Operei din Cluj,
la pupitrul căreia şi-a desfăşurat activitatea pe
parcursul întregii sale cariere.
Doctorul Anca, întors de la studii din străinătate, pentru a se aşeza ca medic în satul natal, cu
hotărârea fermă de a face apostolat, a fost angajat
un timp şi ca medic personal al unui foarte bogat
proprietar de mine din Baia Mare, reuşind astfel
să-şi strângă fondurile necesare construirii unei
case, deosebită pentru acele timpuri, care există şi
azi, rezistând vitregiilor celor peste o sută de ani
care au trecut peste ea. A fost poate primul care a
intrat în sat atunci pe o bicicletă, iar mai apoi
conducând „un atelaj ce se mişca singur, scoţând
aburi şi fum, ca un monstru apocaliptic”, cum
foarte plastic povestea într-un interviu însăşi
Marieta Anca. Şi-a înjghebat o familie, cu o
gospodărie bine orânduită, în care, surprinzător,
arta era preţuită: mama, care studiase pianul la
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Lucian ANCA

Oradea, îl acompania serile pe doctorul Anca, care,
în timpul studiilor liceale la Blaj, reuşise să-şi
însuşească destul de bine tainele mânuirii viorii, aşa
că atmosfera propice impulsionării unor aptitudini
artistice latente a existat în acest colţ de lume
foarte îndepărtat de ceea ce însemna viaţa muzicală
şi artistică.
Marieta Anca îşi face clasele primare în
Copalnic Mănăştur, pentru ca liceul să-l continue
la Cluj şi Oradea, acolo unde tatăl său, după Marea
Unire, a fost chemat să ocupe funcţii importante
(inspector la Cluj şi director al Spitalului din
Oradea), ceea ce i-a permis să ia direct legătura cu
viaţa artistică, binecunoscută, a acestor centre culturale. Ia lecţii de pian şi mai apoi chiar de canto.
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Talentul ei actoricesc iese la iveală încă de pe
băncile liceului, unde s-a afirmat în „şedinţele de
lectură”, în care se recitau versuri. Fiind remarcată,
a fost cooptată în spectacole, iar după terminarea
liceului, chiar angajată în trupa Teatrului Asociaţiei
„Vestul românesc”, ansamblu ce avea ca scop
„răspândirea teatrului românesc în centrele de pe
graniţa de Vest a ţării reîntregite”. Aici joacă în mai
multe piese, printre care şi roluri importante în
„Patima roşie” de Mihail Sorbul (Crina) şi „Înşir’te
mărgărite” de Victor Eftimiu (Ileana Cosânzeana).
A avut şansa ca, într-un turneu în Ardeal, marele actor Ion Manolescu să o remarce, sfătuind-o să
urmeze o carieră artistică: „glas plăcut ai, frumoasă
eşti, ai prestanţă, vino deci la Bucureşti”, ar fi spus
acesta cu intuiţia împătimitului om de teatru şi a
marelui pedagog care a fost. După ce şi-a luat
bacalaureatul la Oradea, familia a hotărât plecarea ei
la Bucureşti. A intrat, după un examen sumar
(oficial, examenul de admitere deja trecuse), la clasa
profesorului Ion Manolescu (între timp, continuând
şi studiile de canto, directorul Ion Nona Ottescu, i-a
sugerat să îmbrăţişeze chiar o carieră de cântăreaţă,
George Folescu oferindu-se să o ia la clasa lui).
Absolvă Conservatorul de Muzică şi Artă
Dramatică, cum se numea pe atunci, în 1931,
jucând şi fiind imediat remarcată în producţia de
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

absolventă cu piesa „Fluture de noapte” de Henry
Bataille. Una din primele cronici apare ca o profeţie
de bun augur: „D-şoara Marieta Anca a fost o
revelaţie. Bizara eroină a fost întrupată de Marieta
Anca cu siguranţă, sinceritate şi stăpânire de sine,
care ne-au făcut să vedem înaintea noastră nu o
candidată, ci o actriţă în plină posesie a tainelor
meşteşugului actoricesc. Acest talent excepţional,
ajutat de o frumuseţe stranie şi gravă, ne îngăduie
rara bucurie de a-i prevedea o carieră strălucită.”
Este angajată imediat la Teatrul Naţional din
Bucureşti (avea doar douăzeci de ani), unde rămâne
până în anul ieşirii sale la pensie. Este aceasta o
mare izbândă pentru tânăra ardeleancă, venită din
atât de îndepărtatul colţ de ţară al Maramureşului,
reuşita sa fiind cu atât mai mare, cu cât încă de la
primii paşi ai carierei a fost distribuită numai în
roluri principale.
Nu la mult timp după angajare, s-a căsătorit cu
apreciatul actor al Naţionalului, A. Pop-Marţian,
alături de care a jucat în nenumărate spectacole, pe
parcursul carierei lor artistice. La sfârşitul anilor ’30,
s-a recăsătorit cu scriitorul şi marele om de teatru
care a fost Ion Marin Sadoveanu, împreună cu care,
având în vedere înaltele funcţii publice pe care
acesta le-a ocupat, a frecventat cele mai înalte
cercuri culturale şi politice, atât în ţară, cât şi în
străinătate.
A debutat pe scena Naţionalului în „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (atunci jucată cu
titlul de „Noaptea regilor”), înconjurată de o deosebită
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Marieta Anca şi Ion Marin Sadoveanu

distribuţie. „Deşi la prima ei apariţie, publicul a fost
impresionat de la bun început de frumuseţea plină
de distincţie a interpretei, al cărei joc se detaşa din
ansamblu”, îşi aminteşte unul din cei care au fost de
faţă la acest eveniment, redat într-un portret făcut
actriţei, mulţi ani mai târziu. „Sunt oameni cari te
reţin ca un miracol, printr-un fluid hipnotizant, fără
să schiţeze o singură mişcare, fără să fi scos un
singur cuvânt. Ei lasă impresia unei stranii treceri
pământeşti, înconjuraţi de un mister pe care l-ai
vrea descifrat [...]. Sunt rare aceste personalităţi în
teatru [...] Marieta Anca este cu siguranţă una dintre
ele [...]”. „În câte roluri am văzut-o oare?”, se
întreba acelaşi avizat spectator, prezent decenii de-a
rândul în fotoliul teatrelor bucureştene. „E greu
să-mi amintesc, mulţimea lor e copleşitoare [...]”.
În cei peste 33 de ani de carieră, Marieta Anca a
interpretat o gamă foarte variată de roluri: de la
tragedia greacă şi până la drama modernă, a parcurs
un repertoriu extrem de bogat, la care s-au adăugat
desigur şi foarte multe titluri din dramaturgia
românească. Voi încerca, în cele ce urmează, o
succintă trecere în revistă a principalelor piese în
care s-a afirmat, completându-le cu unele extrase
din presă (ce au mai rămas în arhiva familiei sau în
scrieri consacrate teatrului), care i-au creionat
personalitatea artistică, sub pana cronicarilor vremii.
A jucat în tragedia lui Sofocle „Oedip, tiranul
Thebei”, alături de George Vraca şi Ion Manolescu
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

29

(„Spectacolul a însemnat un eveniment artistic atât
prin valoarea dramatică a textului, cât şi prin
interpretarea de un înalt nivel [...]”, „D-na Marieta
Anca se exprimă atât de frumos, de limpede, de
armonios. Înfăţişarea-i plastică pare parcă desprinsă
de pe frizele epocii [...]”). A parcurs o parte
reprezentativă a repertoriului shakespearian. După
„A douăsprezecea noapte”, au urmat „Richard al III-lea”
cu Constantin Nottara, Ion Manolescu, Maria Filotti
(„S-a distins în mod deosebit talentul Marietei Anca”,
„Relevăm îndeosebi noul succes al D-nei Marieta
Anca, pentru armonia de ton cu care face trecerea de
la lacrimă la revoltă, un pas ce dă mult de furcă
tragedienilor [...]”), „Poveste de iarnă”, „Macbeth” („Din
interpretare meritul cel mare revine D-nei Marieta
Anca [...]”, „Masca Ladyei Macbeth, plus intonaţiile
de mare intensitate dramatică, asprimile de glas,
scrâşnelile crude şi apoi mlădierile pline de remuşcare
ale D-nei Marieta Anca, mersul ei solemn şi măreţ
[...] au construit o Lady Macbeth de mare ţinută
estetică, de intens dramatism”) sau „Regele Lear” cu
G. Storin, un succes de notorietate al ultimilor ani ai
carierei. Din piesele „secolului de aur” al literaturii
spaniole, se detaşează rolul Isabelei din drama lui
Calderon de la Barca „Judecătorul din Zalameea”
(„Multă graţie şi adâncă simţire a pus D-şoara
Marieta Anca în întruparea nefericitei Isabela. De la
rol la rol această tânără artistă, atât de înzestrată, se
afirmă în chip uimitor. D-şoara Marieta Anca s-a
arătat stăpână pe mari mijloace de tragediană”).
Drama romantică porneşte de la Schiller, cu
capodoperele sale „Intrigă şi iubire”, unde deja în
primul an al carierei, alături de George Calboreanu,
N. Băltăţeanu, A. Pop Marţian, abordează dificilul
rol al Ladyei Milford („S-a distins în mod deosebit
Marieta Anca [...]”, „Am văzut în sincera emoţie, în
ochii umezi, în glasul năpădit de plâns al Marietei
Anca în Lady Milford, un rol copleşitor pentru o
atât de tânără actriţă, dar aceasta l-a dominat prin
sinceritatea propriei emoţii [...]”), apoi „Don Carlos”
(„Interpretarea a fost excepţională, prilejuind protagoniştilor realizarea unor creaţii remarcabile [...]”, „[...] cu o vibraţie transmisă până la cea mai
neînsemnată replică, a interpretat Marieta Anca
rolul principesei Eboli”, „A fost ceea ce se numeşte
un spectacol mare”) sau „Maria Stuart”.
Urmează „Ruy Blas” de Victor Hugo („D-na
Marieta Anca reuşeşte una dintre cele mai bune
creaţii ale carierei d-sale, atât de bogată până acum
în creaţii strălucite, ştiind să fie în acelaşi timp şi
regină şi femeie”, „În rolul Marie de Neubourg d-na
Marieta Anca a fost majestuoasă şi delicată,
deopotrivă de înflăcărată şi resemnată, D-sa a spus
versurile deosebit de armonios şi le-a dat un relief
surprinzător [...]”), „Manon Lescaut” de Carl
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Sternheim (o adaptare a romanului abatelui
Prevost), „Penthesilea” de Heinrich von Kleist cu
Marioara Voiculescu şi A. Pop Marţian („[...] unde
încă odată a avut prilejul de a-şi pune în valoare
temperamentul ei vulcanic şi marea ştiinţă de a
fraza [...]”) sau marele succes cu tragedia „Ale mării
şi iubirii valuri” de Franz Grillparzer („E una din
cele mai frumoase biruinţe ale acestei artiste de
splendidă rasă [...]. Prăbuşirea finală, în faţa sarcofagului, va rămâne în amintirea noastră ca una din
cele mai desăvârşite incantaţii teatrale”, „D-na
Marieta Anca a fost în personajul Hero o eroină în
stil clasic, care, prin joc, ţinută şi voce, a scos în
strălucit relief calităţile sale de tragediană.”). A
jucat, de asemenea, în adaptări ale unor capodopere ale literaturii ruse, ca „Anna Karenina” („[...] În
rolul Anei, Marieta Anca s-a arătat aceeaşi magnifică tălmăcitoare a sfâşierilor sufleteşti, stăpână pe
mijloacele majore ale artei dramatice”) şi „Învierea”
după Lev Tolstoi, „Crimă şi pedeapsă” după Fiodor
Mihailovici Dostoievski, cu Vraca şi Storin în
distribuţie („Tulburătoare întrupare a suferinţei
omeneşti, D-na Marieta Anca a făcut să treacă prin
întreaga sală un fior de emoţie [...]. Pe zi ce trece
ne întărim convingerea că resursele acestei atât de
talentate artiste sunt inepuizabile”, „D-na Marieta
Anca, favorita zilei, către care se îndreaptă atenţiile
teatrelor şi publicului, a impresionat profund în
noua sa creaţie [...]”). Trebuie să amintim aici, de
asemenea, şi marele spectacol cu drama lui Gorki
„Azilul de noapte”.
O parte importantă a repertoriului Marietei
Anca a fost reprezentată de multitudinea de lucrări
din dramaturgia modernă şi contemporană (ne
referim aici desigur la creaţiile sfârşitului de veac
XIX şi la prima jumătate a celui următor), aflate pe
afişele teatrelor bucureştene. Relevăm, între acestea: „Îngerul a vestit pe Maria” de Paul Claudel,
piesele lui Luigi Pirandello „Şase personaje în căutarea
unui autor” („Spectacolul a pus în evidenţă calităţile
de mare tragediană ale Marietei Anca”, „În strania
fată vitregă, D-na Marieta Anca a adus în afară de
plastica D-sale armonioasă, o vibraţie patetică, o
elocvenţă a gestului, o varietate de nuanţe care a
depăşit toate realizările d-sale de până acum. E cel
mai frumos rol al Marietei Anca, într-adevăr o
creaţie” – spune Victor Eftimiu), şi „Astă seară se
joacă fără piesă”, „Madame Sans-Gene” de Victorien
Sardou („D-na Marieta Anca a strălucit cu toată
frumuseţea şi prestanţa în rolul Reginei Neapolului [...]”), „Târgul dragostei” de S. Garrik („D-na
Marieta Anca a interpretat cu o strălucire de zile
rare în teatrul românesc rolul complex, tulburător
şi dramatic al Laviniei Morand. O felicităm din
toată inima pentru această mare creaţie, care
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trebuie să însemneze un punct câştigat la un nivel
foarte înalt în arta interpretării dramatice”), „Soţul
ideal” de Oscar Wilde, cu Tony Bulandra („D-na
Marieta Anca, interpretând rolul Ladyei Chiltren, a
conturat încă una dintre remarcabilele sale creaţii,
menite să aibă valoarea unei noi izbânzi, într-o
carieră aflată în plină şi fecundă ascensiune”),
„Isabela, regina Spaniei” de Hermann Ortner („Cei
mai de seamă actori ai Naţionalului interpretează
această puternică dramă, în frunte cu D-na Marieta
Anca, ce se confirmă a fi una din cele mai mari
tragediene a primei noastre scene”), „Magda” de
Hermann Sudermann („În sfârşit noua generaţie a
dat o tragediană de înaltă clasă – pe Marieta AncaSadoveanu [...]. Nu ne amintim ca în afara Agathei
Bârsescu şi a Aristizzei Romanescu, un alt talent
atât de puternic, să mai fi încercat în Bucureşti
acest rol [...]. D-na Anca are tot ce-i trebuie pentru
a fi demnă urmaşă a glorioaselor sale înaintaşe
[...]”), „Casa inimilor sfărâmate” de George Bernard
Shaw („D-na Marieta Anca-Sadoveanu, în rolul
Hesionei, care domneşte asupra întregii piese
printr-o magică putere, a avut şi de astă dată, o
creaţie remarcabilă”) şi multe altele.
În ceea ce priveşte dramaturgia românească,
trebuie să subliniem faptul că aceasta a avut un rol
privilegiat în repertoriul teatrelor bucureştene, atât
între cele două războaie, cât şi în perioada
următoare. S-au jucat multe piese, încurajându-se
uneori autori ale căror lucrări, chiar de succes pe
moment, au avut o existenţă efemeră. Marieta
Anca a fost întotdeauna gata să-i încurajeze cu
solicitudine, realizând însă creaţii memorabile în
piesele clasicilor literaturii noastre.
A început tot în primul an al angajării sale la
Naţional cu „Înşir’te mărgărite” de Victor Eftimiu,
din creaţia căruia, pe parcursul anilor, va mai juca
într-o serie de piese: „Theochrys”, „Cocoşul negru”,
„Haiducii”. Tot în prima sa stagiune la Naţional a
avut un deosebit succes într-o piesă, unde i se
încredinţase un rol dificil, alături de profesorul ei,
Ion Manolescu: „Apolonius din Tyare” de Adrian
Verea. Cronicile au fost foarte elogioase dintru
început: „Pasiunea, sensualismul, voluptatea, înfrângerea şi triumful – toată gama aceasta e
parcursă în rolul Chimerei – şi răspunderea sarcinii
imense a căzut pe umerii frumoşi ai celor douăzeci
de ani ai d-şoarei Anca, descinsă dintr-un sat al
Maramureşului. Ceea ce a dat astăzi în acest rol a
fost de la D-zeu, ceea ce va da mai târziu va fi de
la ea. Ceea ce i-a dat însă D-zeu, nimeni nu poate
da. Adrian Verea e totuşi norocos: după Elvira
Popescu i-a ieşit în cale Marieta Anca”.
A fost, pe parcursul anilor, interpreta favorită a
lui Nicolae Iorga, în multe din piesele istorice ale
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acestuia: „Ultima rază”, „Moartea lui Asur” cu Manolescu, „Regina Cristina” cu Calboreanu, „Moartea
marelui Alexandru” cu Băltăţeanu sau „Stăpân şi
slugă”, piese grele, în versuri, care, din păcate, n-au
înfruntat trecerea timpului. Cuvintele lui Iorga însă
rămân emblematice atunci când vorbeşte despre
Marieta Anca: „Am avut prilejul să văd una din cele
mai frumoase reprezentaţii de la Teatrul Naţional.
Aceasta datorită marelui talent al D-nei Marietta
Anca-Sadoveanu, prin care s-a putut vădi, într-o
formă perfectă, tot zbuciumul cumplit al unui suflet
omenesc dornic de libertate, împiedicat într-un
moment de concepţii sociale ostile [...]”.
Din dramaturgia clasică românească, amintim
rolurile din „Fântâna Blanduziei” şi „Despot Vodă”
de Vasile Alecsandri, „Apus de soare” de Barbu
Ştefănescu Delavrancea, un mare succes al anilor
’50, alături de Calboreanu. În „Suflete tari” de Camil
Petrescu, rolul Ioanei Boiu a fost una din cele mai
frumoase împliniri artistice ale Marietei Anca,
autorul, cu care era bună prietenă, văzând în

personajul realizat de ea „întruparea eroinei pe
care a visat-o”. Un alt succes şi un rol foarte iubit,
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atât de public cât şi de către interpretă, a fost cel al
Tofanei din „Patima roşie” de Mihail Sorbul. A jucat
şi în dramatizarea acestuia după romanul „Ion” de
Liviu Rebreanu, în „Licuricii” de Tudor Muşatescu
sau „Borgia” de Alexandru Kiriţescu. Una din
ultimele realizări remarcabile ale artistei a fost şi
rolul Ancăi din „Năpasta” lui Caragiale, cu care,
între multele turnee realizate pe parcursul anilor în
ţară, a ajuns, alături de „consăteanul” ei, marele
actor Emil Botta, căruia i-a fost partener în multe
spectacole pe scenele bucureştene şi la Baia Mare.
Lista creaţiilor sale ar fi fost cu siguranţă şi mai
lungă, dacă ea nu s-ar fi oprit brusc într-o toamnă
a anilor ’60, când directorul de atunci al
Naţionalului – un om devotat întru totul „politicii
înţelepte de partid şi de stat” – a considerat refuzul
Marietei Anca de a accepta un rol într-o piesă a
unui autor român obscur, însă bine înregimentat
politic, în care trebuia să întruchipeze un personaj
malefic, ce lupta cu vădită răutate împotriva
religiei, ca pe o ofensă adusă „măreţelor idealuri
ale societăţii socialiste şi comuniste”, pe care cu
credinţă trebuia să le slujim atunci cu toţii. Marieta
Anca a fost un om extrem de religios, educat în
biserica din satul ei natal în spiritul respectului
necondiţionat faţă de Tainele Bisericii, lucru care
nu ar fi putut-o face în nici un fel să accepte un rol
în care să fie nevoită să sfideze şi să întineze
convingerile sale religioase. Cariera ei s-a încheiat
într-o seară a sfârşitului de an 1964, când, după un
spectacol cu „Maria Stuart”, unde continua seria
unor deosebite succese în rolul Elisabetei, a primit,
în plic, hârtia cu decizia de pensionare, care a
revoltat atunci întreaga lume teatrală. Lovitura
primită a fost atât de mare, încât din acel moment a
luat hotărârea de a nu se mai urca niciodată pe
scenă. Şi şi-a ţinut legământul, toate insistenţele
teatrelor de a o rechema să joace sau ale regizorilor,
care ar fi vrut să-i ofere roluri în filme, izbindu-se de
hotărârea sa nestrămutată de a nu da înapoi.
I-au rămas verile, în care se întorcea de fiecare
dată, cu familia, la Mănăştur, loc pe care l-a iubit cu
toată fervoarea şi pe care nu l-a uitat nici atunci când
viaţa trepidantă şi multele spectacole o reclamau în
alte zări. Întotdeauna îşi făcea timp pentru a se
întoarce în ţinuturile ei de baştină, care îi dădeau
puterea şi imboldul de a merge cu forţe noi mai
departe. S-a stins din viaţă la 31 decembrie 1988,
ultima ei dorinţă, cea de a fi înmormântată la
Mănăştur, lângă părinţii şi fraţii ei, fiindu-i îndeplinită.
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MIRCEA POP: 20 DE ANI DE ETERNITATE
(29 nov. 1930 – 23 iul. 1993)
Corina ŞPAN, Antoaneta TURDA

Mircea Pop

Se împlinesc în 23 iulie a.c. 20 de ani de la
moartea lui Mircea Pop, al cărui nume îl regăsim la
Secţia de copii a Bibliotecii Judeţeane „Petre
Dulfu”, unde există 11 titluri care poartă semnătura sa. În cadrul aceleiaşi secţii, există o sală care-i
poartă numele. Mirajul ei îl simt copiii care vin aici
cu dascălii lor, din 1 iunie 2004 încoace, fie în
vizită, fie în cadrul atelierelor de creaţie.
Cine a fost acest scriitor atât de iubit de copiii
băimăreni? S-a născut în 29 noiembrie 1930 la Baia
Mare, în familia unui miner cu şase copii. În 1959
a absolvit Facultatea de Filologie, secţia Limba şi
literatura română, din cadrul Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj. După obţinerea licenţei în Litere,
a fost ziarist la cotidianul local băimărean „Pentru
socialism” (unde a lucrat peste 20 de ani) şi la
„Cronica sătmăreană” din Satu-Mare. În paralel cu
activitatea care i-a asigurat traiul zilnic, s-a ocupat
cu creaţia literară. Debutul în literatură a fost
marcat de volumul pentru copii Scrisoare către barză
dedicat fiului său, Dan. Mirajul literaturii pentru
copii l-a cucerit definitiv odată cu această carte,
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scriitorul nepărăsind niciodată acel teritoriu pur şi
fabulos. Miza fidelităţii sale arătată copiilor nu a
dat greş, iată, nici după două decenii de la moartea
sa, căci încă îi este savurată literatura.
Care este explicaţia iubirii necondiţionate,
dovedită şi de copiii care îi cunosc doar cărţile?
Desigur că dincolo de gingăşia versurilor şi a
prozei, atracţia cărţilor sale se datorează culorii
locale, pregnante mai ales în basmul Aventuri cu
uliul Sam, apărut în 1971 la Editura Ion Creangă
din Bucureşti şi în piesa pentru teatru de păpuşi
Griga Haiducul, apărută în 1972 la Centrul de
Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării
Artistice de Masă de pe lângă Comitetul Judeţean
al Culturii şi Educaţiei Socialiste din Satu-Mare.
Scrise cu drag, cărţile lui Mircea Pop au
înfruntat posteritatea, având priză la micii cititori
prin umorul moralizator care nu supără, ci încearcă
să îndrepte cu fineţe lucrurile. Talent pedagogic
înnăscut, autorul transmite şi azi, prin cărţile sale,
multe lucruri copiilor. Aşa se explică premierea
postmortem, în septembrie 2012, la cea de-a XX-a
ediţie a Sărbătorii Castanelor, secţiunea „Carte
didactică şi pentru copii”, a volumului Povestiri din
pădurea mincinoasă. Cartea a apărut în anul 2011,
graţie soţiei sale, doamna Taţiana Pop, căreia i se
datorează şi apariţia volumelor La ciupercuţa cu
telefon (apărut în 2004 la Editura Casei Corpului
Didactic „Maria Montessori” din Baia Mare) şi
Mingea de soare (apărut în 2012 la Editura Eurotip,
Baia Mare).
Dar Mircea Pop nu a scris doar literatură
pentru copii, aşa cum bine ştiu băimărenii mai
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vârstnici care au mai văzut în presa locală proză
scurtă şi poezii cu această semnătură sau cu
pseudonimul M. Frunzaru. Destoinica sa soţie, cu
o grijă şi simţ gospodăresc tipic feminine, a adunat
de-a lungul timpului toate aceste bijuterii literare,
precum şi câteva traduceri din limba maghiară şi
invers, apărute atât în Baia Mare, cât şi în Satu
Mare. După o întâlnire cu Doamna Taţiana Pop,
am pătruns mai adânc în labirintul creator al lui
Mircea Pop, în care am descoperit poezii pentru
adulţi, de o mare forţă lirică. Citez aici doar câteva
titluri: Carte deschisă, Ciocârlia, Condeie scriau, Inima
bătrânului dac, În noaptea, Pădurea română, Vioara
albă. În acelaşi dosar am descoperit şi proză scurtă
de o savoare umoristică uimitoare la o fiinţă la care
lirismul părea acaparator.
Fascinate de forţa creatoare care răzbate din
toate decupajele citite, odată cu închiderea
dosarului adus de doamna Taţiana Pop, amândouă
semnatarele acestor rânduri am rămas cu dorinţa
fierbinte de a le vedea adunate într-un volum. Ce
va fi? Vom vedea.
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EMBER GYÖRGY, UN CULEGĂTOR DE FOLCLOR ŞI TRADUCĂTOR
MAI PUŢIN CUNOSCUT
dr. Viorel CÂMPEAN, Marta CORDEA

Sărătura este o mică localitate sătmăreană situată la 2 km nord de Gerăuşa, pe valea pârâului Sărat, după
denumirea căruia a primit şi numele. Atestarea documentară a localităţii este destul de veche, în 1411 ea
apărând într-un document sub denumirea de „possessio populosa Sostelek”. Cătunul, constituit din unirea
prediilor Slatina şi Soós, a fost dezvoltat de către familia Károlyi, ai cărei reprezentanţi au înfiinţat pe aceste
locuri o uriaşă fermă de creştere a ovinelor1. În 1648 localitatea apare sub denumirea Sood, iar în 1810 o
găsim cu forma de Soós puszta, cu versiunea românească Szlatyina2. Urmărind şematismele şi alte documente
statistice, am remarcat faptul că puţinii locuitori ai Sărăturii au fost români greco-catolici, dar şi maghiari
romano-catolici.
Abia în 10 ianuarie 1956 a primit titlul de localitate de sine stătătoare, până atunci fiind considerată cătun
al Gerăuşei; în acel an avea o populaţie de 204 de locuitori, probabil acesta fiind şi recordul numeric. Astăzi,
locuitorii Sărăturii sunt arondaţi tânărului oraş Ardud.
În această mică localitate a văzut lumina zilei învăţătorul Ember György (Georgiu), care a avut o
deosebită activitate de culegere a folclorului românesc. Prezent atât în enciclopediile româneşti, cât şi în cele
maghiare ale îngemănării secolelor XIX şi XX3, consemnat de istoriografia maghiară din Sătmar încă din acele
timpuri4, el este însă prea puţin cunoscut în mediul românesc, chiar şi în zilele noastre.
După cum am spus, s-a născut în Sărătura la 20 aprilie 1845 într-o familie greco-catolică, a lui Ember
Péter şi Látin Anna. Tatăl său deţinea funcţia de administrator (intendent) al domeniului aflat în acei ani în
proprietatea contelui Károlyi György.
A urmat gimnaziul la Satu Mare, Carei şi Oradea. Traseul său şcolar nu
este pe deplin lămurit, fiind avansată şi ipoteza că a efectuat studiile
secundare la Beiuş5. În Oradea a studiat vreme de doi ani la Institutul
pedagogic, în 1865 obţinând calificarea de învăţător. Atunci a devenit
educator al copiilor din familia nobiliară Vertán din Sâmbăta (jud. Bihor).
Vertán Antal, stăpân al domeniului în anii în care Ember a fost învăţător la
Sâmbăta, a avut preocupări scriitoriceşti, în special în literatura politică,
semnând cu pseudonimul Kunágotai.
Din 1866 până în octombrie 1869, Ember a fost învăţător la Santău (azi
în jud. Satu Mare) şi la Csatár (astăzi Cetariu, jud. Bihor). Din octombrie
1869 a funcţionat la Oradea ca învăţător şi profesor la Institutul pedagogic,
Şcoala populară şi Şcoala industrială6.
Iată o scurtă prezentare a sa în articolul lui Gábel Jakab, A tanitó és a népés szépirodalom (Învăţătorul şi poporul şi literatura): „Tatăl său, Petru, om cu
suflet nobil şi gândire liberă, a fost intendent la Károlyi György din Ardud
Ember György la maturitate
între 1830-1847; mama, Látin Anna, cu sufletul cultivat şi cu dragostea
1

Augustin Dorel Silaghi, Istoricul Comunităţilor Confesionale din Protopopiatul Ortodox Român – Carei (Judeţul Satu Mare), Baia Mare,
2009, p. 165.
2 Szirmai Szirmay Antal, Szatmár Vármegye fekvése történeti esmérte (Comitatul Sătmar), vol. II, Buda, 1810, p. 166.
3 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia Română, tom II, Sibiu, 1900, p. 287; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, II. kötet,
Caban-Exner, Budapest, 1893, col. 1274-1276.
4 Szatmár vármegye. A Magyarország vármegyéi és városai központi szerkesztő-bizottságának felügyelete alatt irták a Szatmármegyei Helyi
Munkatársak, Budapest, [1908], p. 362.
5 *** Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic – volumul IV, Oradea, 2009, p. 876.
6 Szinnyei József, op. cit., col. 1274-1276.
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entuziastă şi-a dedicat viaţa creşterii copiilor. Tatăl său a fost chemat de către moşierul Des Echerolles
Kruspér Károly, la Botiz ca dregător. Ember György şi-a părăsit, deci, de mic copil plaiurile natale. Şcoala
elementară a început-o la Botiz, la şcoala greco-catolică, dar datorită atitudinii lipsite de dragoste a
învăţătorului Ioan Cionca (Csonka János), se ascundea zile întregi ca să nu fie nevoit să meargă la şcoală, până
ce tatăl său l-a dat la şcoala poporală a comunităţii reformate, învăţător fiindu-i aici, Szük Lajos. Sub îngrijirea
acestuia, copilul născut român, a devenit cu sufletul, maghiar. Învăţa cu sârguinţă istoriile versificate şi psalmii,
având o voce frumoasă, a fost cantor la biserica reformată. Încă nu terminase şcoala elementară, când tatăl său
l-a înscris la gimnaziul piarist din Carei; dar s-a adeverit şi aici că „saltus in natura, non datur”. În ciuda
inteligenţei sale, n-a încheiat anul cu rezultate bune, iar în anul următor s-a înscris în clasa a patra a şcolii
elementare principale din Satu Mare, unde a învăţat sub îndrumarea vestitului învăţător, încă de pe atunci,
Nagy Vince. Terminând şcoala cu succes, a trecut la Liceul Catolic din Satu Mare, unde a terminat clasele
inferioare sub îndrumarea lui Lucz Ignátz (devenit ulterior profesor la şcoala reală din Košice), iar celelalte
clase de gimnaziu le-a urmat la Carei şi Oradea, ocupând primul loc în fiecare clasă. Asupra formării sale
literare au avut o influenţă importantă profesorul piarist Grossman la Carei şi profesorii orădeni Szentpétery
K. şi viitorul director al gimnaziului din Oradea, Várszély Armin. Întrerupându-şi studiile gimnaziale, a
terminat cursurile preparandiei din Oradea şi a devenit învăţător cu calificativul eminent în 1865. Sunt foarte
interesante «mişcările» din această perioadă ale vieţii lui Ember. Casa părintească suferind un incendiu, familia
s-a stabilit cu puţina avere pe care o avea, la Carei, unde îşi
ducea traiul în mari lipsuri, părinţii neputând să-şi ajute
financiar fiul atât de talentat. Când băiatul a ajuns la
Oradea, a fost luat la convictul greco-catolic, de unde,
după terminarea gimnaziului, ar fi fost sortit să devină
preot greco-catolic. A constituit însă o mare problemă
faptul că de fiecare dată se prezenta ca tânăr crescut în
spirit maghiar. Pe lângă studii, a fost pasionat de proza
maghiară (citind mai cu seamă romanele lui Eötvös, Josika
şi Jókai). El însuşi scria nuvele şi poezii. La vârsta de 13 ani
a întocmit o culegere de poezii, iar pe când avea adunate
cam 500 de poezii, un coleg român, furios, i le-a luat din
pupitru şi în râsetele colegilor, le-a ars. Prin urmare,
directorul de atunci al convictului, canonicul greco-catolic
Ioan Papp, nu-l privea cu ochi prea buni; culmea
nemulţumirii a atins-o însă atunci când la vizita lui Gr.
Pálffy, aflat în perioada provizoratului la Oradea, s-a oferit
să scrie şi să recite nişte versuri în cinstea acestuia. Atât de
mult i-a displăcut acest gest lui Papp, încât îl denumea
exclusiv «cuţitarul din Satu Mare». Pe când avea 14 ani, a
cerut aprobarea părinţilor de a deveni romano-catolic.
Primind aprobarea, a trecut la romano-catolici [...].
Experimentând o viaţă grea, inima l-a tras spre cineva care
ştia ce înseamnă viaţa în sărăcie. În 1866 s-a căsătorit cu
fiica văduvei lui Steinhöbel Josef, Iulia, săracă, dar
frumoasă şi bogată în cele sufleteşti. Dumnezeu le-a binecuvântat căsătoria cu 6 copii. Între 1866-1869 a fost
învăţător în comitatul Sălaj, la Santău, fiind iubit de toată comunitatea, dar trăind în mari lipsuri din cauza
sărăciei comunei. Cu toate acestea, lucra nopţile, învăţa, scria, studiind în această perioadă mai cu seamă
pedagogia şi scriind numeroase articole în «Tanodai Lapok» şi «Kalaúz», astfel încât a atras atenţia cercurilor
celor de la Oradea care se ocupau cu dirijarea acestor lucruri [...]. Capitlul de rit latin din Oradea, cu o dărnicie
fără pereche, a amenajat o şcoală populară elementară cu patru clase şi l-a chemat pe Ember ca învăţător.
Abia dacă se găseşte cineva din Oradea care să nu-l aprecieze pe Ember, chiar şi cei cu care se află pe picior
de război, deviza lui fiind: «Părerile tuturor trebuie respectate, căci deşi mergem pe căi diferite, cu toţii năzuim
spre un ţel măreţ». La începutul anului şcolar 1871-1872, a fost profesor de aritmetică, desen, caligrafie şi la
Institutul pedagogic din Oradea”7.
De o foarte mare importanţă pentru etnografia românească este îndeosebi una dintre realizările sale, în
fapt o colaborare cu Iulian Grozescu şi Iosif Vulcan. Cei trei cărturari au tradus o colecţie de doine, hore şi
7

„Magyar Paedagogiai Szemle”, nr. 6/1885, pp. 166-167.
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balade române în limba maghiară, apărută la editura Societăţii literare „Kisfaludy” în 1877, sub titlul Román
népdalok, aflată şi în colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
În semnalarea volumului din revista „Familia”, se precizează faptul că, deşi este vorba despre o „carte
ungurească”, este interesantă pentru români pentru că „deşi prin altă limbă, dar prin ea vorbeşte spiritul
românesc”. Volumul, prevăzut cu o introducere privind poezia populară română, „înfăţişează cea mai mare
parte din cele mai frumoase inspiraţiuni ale geniului poetic popular al nostru, aflătoare în cărţile domnilor
Alecsandri, Marienescu şi Marian”8. Culegerea conţine nouă balade şi 22 de doine traduse de Ember György9,
nouă balade şi 35 de doine traduse de Iulian Grozescu, 13 balade şi 17 doine în tălmăcirea lui Iosif Vulcan.
Dintre traducerile lui Grozescu amintim: Blestemul, Brâncoveanu Constantin, Glasul codrului, iar dintre cele făcute
de Iosif Vulcan: Cucul şi turturica, Mioara, Soarele şi luna, Mănăstirea Argeşului.
Despre traducerile realizate de Ember, părerile pe care le avem sub formă de mărturii scrise sunt
împărţite. Revista „Familia” publică aceste cuvinte: „Tot ce putem să zicem noi, este, să asemănăm traducerile
d[omnu]lui Ember cu ale repausatului Grozescu. Pe scurt: părerea noastră e, că Ember a tradus mai
literalmente decât Grozescu, pe când acesta a tins a reînfăţişa mai ales ideea, neţinându-se strâns de cuvintele
textului original. Din cauza aceasta traducerile lui Grozescu sună mai frumos, decât cele ale lui Ember, din ale
căruia unele – deşi traduse fidel – nu reprezintă defel melodia dulce şi uşoară a ritmului popular românesc. E
bine, oricât de multe căderi să aibă această culegere de traduceri, meritul ei nu se poate contesta. Traducătorii
desigur au făcut un serviciu dublu: întâi literaturii ungureşti, şi a doua – literaturii române, căci astfel
productele acesteia devin cunoscute şi de altă naţiune”10.
Semnalarea acestei lucrări se găseşte şi în publicaţiile ungureşti „Petőfi Társaság Lapja” („Foaia Societăţii
Petőfi”), nr. 18, „Hon”, nr. 90 şi „P[esti] Napló”, 1878, nr. 71.
În articolul dedicat lui Ember György în revista „Magyar Paedagogiai Szemle”, citat mai sus, făcându-se
referire la un text al lui Márki Sándor11 se precizează faptul că Societatea Kisfaludy a primit şi acceptat spre
editare textul din partea lui Ember, aceasta fiind hotărâtă în urma analizei făcute de Greguss Ágoston12. Tot
din acest text aflăm părerea părţii maghiare, care considera că Iosif Vulcan a tărăgănat operaţiunea amintită
mai sus. Textul fiind de-acum publicat, se precizează tot în acest articol, este clar faptul că traducerile lui
Ember sunt cele mai apropiate de variantele lor româneşti13. Cu toate acestea, Iosif Vulcan scoate în evidenţă
meritele Societăţii Kisfaludy, prin frumoasele cuvinte: „Iar Societatea Kisfaludyana, care a purtat spesele
acestei ediţiuni, merită recunoştinţa noastră”14.
Având o deosebită predilecţie pentru observarea poporului, a modului de viaţă şi a obiceiurilor acestuia,
culegând poveşti populare şi melodii populare, G. Ember a mai publicat traduceri din limba română în presa
maghiară din Oradea, făcând un real serviciu cunoaşterii reciproce15.
Una dintre cele mai importante traduceri o reprezintă Grânele vara se coc, a poetului născut la Vezendiu,
Demetriu Sfura16, anexată de altfel în materialul nostru, şi Mai turnaţi-mi!17, de acelaşi autor.
„Familia”, Budapesta, an XII, nr. 16, 17/19 aprilie, 1877, p. 192.
Au fost traduse de G. Ember următoarele balade: Pintye és társai-Pintea şi fârtaţii, Ilonka-Ilonca, Az anya átka-Blestemul mamei,
Riszkozsél-Riscogel, A hátszegi bán leánya-Fata banului din Haţeg, A vér átka-Blestemul sângelui, Péter ispán-Comitele Petru, Illés-Ilie, Szép
Ilonka-Ileana cea Frumoasă. Dintre cele 22 de doine, două figurează cu titlu: Katona dala – Cântecul cătanei, Gúnydal vén leányra –
Cântec de batjocură pentru fata bătrână.
10 „Familia”, Budapesta, an XII, nr. 16, 17/19 aprilie, 1877, p. 192.
11 Márki Sándor, Bihari írók, p. 89. Apud „Magyar Paedagogiai Szemle”, nr. 6/1885, pp. 166-168.
12 A trăit între 1825-1882, doctor în filosofie, profesor universitar, al doilea preşedinte al Societăţii Kisfaludy, membru ordinar
al Academiei Maghiare. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate, volume de sine stătătoare, printre ele
numărându-se şi câteva referitoare la poezia populară, traduceri.
13 „Magyar Paedagogiai Szemle”, 1885, pp. 166-167.
14 „Familia”, Budapesta, an XII, nr. 16, 17/19 aprilie, 1877, p. 192.
15 *** Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic – volumul IV, Oradea, 2009, p. 876; Magyar Életrajzi Lexikon, 1000-1990
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03609/03731.htm
16 S-a născut în 28 iulie 1833 la Vezendiu. Şcoala primară a urmat-o la Carei, gimnaziul la Beiuş, liceul la Oradea, absolvind în
1854, apoi a studiat teologia la Seminarul Tinerimii Române Unite din Oradea. S-a remarcat prin activitatea depusă în cadrul
„Societăţii de lectură” din Oradea, fiind considerat cel mai talentat din punct de vedere literar dintre „lepturişti”. În 1857 a
fost numit profesor la preparandia orădeană şi prefect de studii la seminarul din localitate, după aceea fiind ales şi preşedinte
al „Societăţii de lectură a junimei române” din Oradea. Printre elevii săi s-a numărat şi Iosif Vulcan. Dimitrie Sfura a repausat
prematur din viaţă, la 7 noiembrie 1858, înmormântat fiind la Vezendiu. După un deceniu de la moartea sa, revista „Familia”
i-a închinat un număr, în care Iosif Vulcan a adăugat patru poeme aparţinând lui Dimitrie Sfura: Grânele vara se coc, Cătră lună,
Amorul şi Mai turnaţi-mi! Această ultimă poezie a fost tradusă în limba maghiară de către preotul Ioan Clintoc. Apud Viorel
Câmpean, Vezendiu: 750 de ani de atestare documentară, Satu Mare, 2012, pp. 95-99.
17 Cântecul Mai turnaţi-mi! l-a impresionat foarte mult pe poetul naţional. Se spune că Eminescu cânta Mai turnaţi-mi!, „cu ochii
scânteietori, în atitudine dramatică şi cuprins de un adânc sentiment”. Apud Viorel Câmpean, Vezendiu: 750 de ani de atestare
documentară, Satu Mare, 2012, p. 101.
8
9
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A lány dala (Avasi...),
„Vasárnapi Újság”, Budapesta, an XXX, nr. 33, 19 august 1883

O altă traducere, interesantă pentru spaţiul sătmărean este o creaţie populară din Oaş, A lány dala
(Cântecul fetei), şi aceasta figurând la Anexe.
Printre creaţiile sale mai amintim romane, povestiri, articole de pedagogie, poezii publicate în presa
vremii. A scris patru romane, dintre care trei publicate în periodicele vremii, în serial: Az anya átka – Blestemul
mamei în „Nagyvárad”, 1873, Csavargó Pali în „Nagyvárad”, A végrendelet – Testamentul în „Heti Posta”, 1878 şi
Egy nagy lélek tőrténete – Istoria unui suflet mare, Oradea, 1871 (în două volume, în care descrie viaţa unui învăţător
holtei).
A mai publicat: Elbeszélések, Oradea, 1883 (cu o semnalare în „Koszorú. Nemzet” nr. 265), romanul Csak
egy «is», Oradea, 1891 şi lucrarea Árva Gergely históriája, apărută la Arad, fără an, o povestire de factură
populară, care a câştigat editarea de către Societatea învăţătorilor din zona Aradului (Aradvidéki tanító-egylet),
în 50.000 de exemplare.
A fost redactor al periodicului „Nagyvárad és Vidéke”, în 188718.

18

Szatmár vármegye. A Magyarország vármegyéi és városai központi szerkesztő-bizottságának felügyelete alatt irták a Szatmármegyei Helyi
Munkatársak [coord. Borovszky Samu], Budapest, [1908], p. 362.
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Începând cu anul 1865, a scris articole de pedagogie şi literatură în următoarele publicaţii: „Kalauz” (între
1867-71 fiind colaborator principal), „Hazánk és a Külföld” (1867, Az oláhok délkeleti Magyarországon – Românii
din sud-estul Ungariei), „Abauj-Kassai Közlöny” (1876, discurs premiat), „Néptanítók Lapja” (1869),
„Biharmegyei Közlöny” (între 1870-1871 fiind colaborator principal), „Nagyvárad” (1872, A jó tanító holtig
tanul – Învăţătorul bun învaţă până la moarte, Mért nem bir ifjúságunk az anyanyelv kellő ismeretével? – De ce nu cunoaşte
tineretul limba maternă?, 1876-1877, A gyermeknevelés rossz módjai – Modalităţile incorecte de educare a copiilor,
Kell-e ifjúsági könyvtár a népiskola alsóbb osztályaiban? – Trebuie bibliotecă pentru tineret în clasele mici ale şcolii populare?,
1881, Mért nem olvas és szaval a mai nemzedék olyan szépen mint a régi? – De ce nu citeşte şi recită atât de frumos generaţiile
de azi ca şi cele de ieri? 1884, Az árvák – Orfanii,
„Nagyváradi Hirlap” (1890 Dalok ruménból forditva –
Doine româneşti – traducere), Anuarul Şcolii catolice
populare din Oradea pe anul 1872 (Az iskola életre
neveljen – Şcoala să ne pregătească pentru viaţă), „Fővárosi
Lapok” (versuri şi povestiri, publicate între anii
1873-1882, Szerkesztők keresztye – Crucea redactorilor,
Kis furulya – Micul fluier), „Magyarország és a
Nagyvilág” (1872-1876, A koldus tanya – Cătunul sărac,
Dalos kis pásztorleány – Mica păstoriţă cântătoare, A falú
szája – Gura satului), „Magyar Bazár”: A jósnő –
Prezicătoarea, Marce Szára – Marţi Seara, „Erdély”,
„Szegedi
Napló”,
„Népiskolai
Tanügy”,
„Szabadság”, „Bihar”, „Vasárnapi Ujság” (versuri
publicate între anii 1882-83), „Magyar Korona” etc.
În publicaţiile „Nagyvárad” şi „Népiskolai
Tanügy” a semnat cu pseudonimele: k-x. şi -y19.
Are şi o contribuţie folclorică publicată în
„Familia” lui Iosif Vulcan20, în perioada pestană a
apariţiei, anume Doine şi hore poporale, „Culese în
Sombaciagu (forma arhaică a denumirii localităţii
Sâmbăta), comitatulu Bihariei, de Georgiu Ember”,
de asemenea anexată în cuprinsul textului nostru.
Credem că este interesant de semnalat faptul că acest
număr îi era dedicat lui Alexandru Hurmuzachi, şi că
tot aici tânărul poet Mihai Eminescu publica poezia
„La Bucovina”21. Se pare că a cules folclor la îndemnul lui Ioan Erdélyi22, care a fost secretar al Societăţii
literare „Kisfaludy” şi membru al Academiei Maghia„Vasárnapi Újság”, Budapesta, an XXX, nr. 33,
re de Ştiinţe23.
19 august 1883
De asemenea, a publicat în „Erdély” balada
Ileana Brăileana24, iar în „Nagyvárad”, tot o baladă,
Illés bátya (Bădiţa Ilie)25. Tot în această publicaţie orădeană face câteva însemnări cu privire la metodologia sa de
culegere a folclorului, în articolul intitulat A marcz szára (Marţi seara)26.

Szinnyei József, op. cit., col. 1274-1276.
Familia, Foaie enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni 1865-1906, Indice bibliografic, Volumul I. Literatură. Studii. Articole. Partea
I, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Biblioteca Centrală Universitară, 1974, p. 611.
21 „Familia”, Pesta, an II, 14/26 august 1866, pp. 289-292.
22 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români. Autori. Publicaţii periodice. Instituţii. Mari colecţii. Bibliografii. Cronologie, Bucureşti, 2006,
pp. 360-361.
23 Erdélyi János, avocat, profesor, n. 1814 – m. 1868. Printre numeroasele sale preocupări literare se distinge şi interesul pentru
necesitatea studiului literaturii populare maghiare, fiind însărcinat de membrii Societăţii literare „Kisfaludy” cu culegerea şi
editarea folclorului unguresc. Din bogata sa activitate editorială, amintim: Magyar népköltészeti gyűjtemény, 3 vol., Pesta, 18461848, Magyar közmondások könyve, Pesta, 1851, Magyar népmesék, Pesta, 1855, Válogatott magyar népdalok, Pesta, 1857, A nép
költészete, 3 vol., Pesta, 1869. Apud Szinnyei József, op. cit., vol. 2, col. 1387-1394.
24 „Erdély” , Târgu Mureş, an I, nr. 90-91, 1871.
25 „Nagyvárad”, Oradea, an II, nr. 118, 1871.
26 Idem, an IV, nr. 46-48, 1873.
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Gábel Jakab în articolul citat, făcând o scurtă schiţă a activităţii literare a lui Ember sublinază abnegaţia cu
care îşi desfăşura această activitate. Încă de la vârsta de 13-14 ani, scria versuri şi nuvele. Lucrările de
pedagogie ating cifra de 100, care sunt, în parte comunicări de sine stătătoare, în parte studii şi critici.
Precizează că privite cu cel mai mare interes au fost articolele din „Tanodai Lapok” şi „Kalaúz”: A jó tanitó
holtig tanul – Învăţătorul bun învaţă până la moarte, Népirodalmunk érdekében – În folosul literaturii noastre populare, Az
iskolai szellemről – Despre spiritul şcolăresc, A tanitói élet rózsái és tövisei – Despre trandafirii şi spinii vieţii de învăţător,
A szem mint nevelési eszköz – Ochiul ca mijloc de educaţie etc.
Dar domeniul literaturii populare şi beletristice este cel în care Ember a stârnit simpatia colegilor, după o
activitate literară de 18 ani. Şi pe acest tărâm Ember este cu adevărat unic. Pentru a ne face o părere cu privire
asupra activităţii sale literare, Gábel îl citează pe dr. Márki Sándor cu studiul Bihari írók, apărut în „Földrajzi
közlemények” în anul 1880, caietul X: „Încă din copilărie a observat cu dragoste poporul, felul de trai,
obiceiurile şi a început să culeagă cântece populare. A căutat şi cea mai sărăcăcioasă colibă, apoi a binedispus
pe românii săraci ca păstor, cântând din fluier, apoi s-a amestecat cu ei ca dascăl sau ca peregrin, ca să vadă
totul în realitatea sa, să cunoască acea rană, care în faţa noastră, a celor mai superficiali, este ascunsă, dar
despre care ştim că imobilizează întreg trupul poporului”.
Lucrările sale cu caracter popular au fost apreciate şi lăudate de către toţi, fără excepţie. Ágai Adolf, fin
observator, într-o scrisoare adresată lui Ember declară următoarele: „Dacă există ceva în povestirile
dumneavoastră care are efect, şi are cu adevărat efect, este abordarea artistică populară.” O mare parte a
lucrărilor literare sunt inspirate din viaţa învăţătorului popular şi ar putea constitui mai multe volume. A scris
numeroase schiţe şi discursuri care descriu foarte bine neamul românesc.
Despre cât de mult a preţuit el breasla învăţătorilor stă mărturie şi o întâmplare în care se povesteşte cum
fostul prefect de Oradea, Lukács György, pe ale cărui fete le învăţa Ember, întorcându-se acasă, a povestit
cum avocatul Szarukán Gergely a fost contrariat de faptul că nişte învăţători de ţară s-au fotografiat alături de
prefect. Ember a scris o poveste în care îl satiriza pe avocat, care ripostând chiar în faţa capitlului, a stârnit
doar hohote de râs.
Avem cunoştinţă şi de faptul că Ember György avea o frumoasă bibliotecă, care valora circa 1000 de
forinţi, constând în principal din lucrări de pedagogie şi de literatură beletristică. A fost mai mulţi ani la rând
colaborator principal la publicaţia „Nagyvárad” şi, după ce reputatul estetician, criminalistul Radl Ödön, şi-a
dat demisia, a fost referentul teatral al publicaţiei, devenind foarte cunoscut de toată lumea. În momentul
redactării articolului din „Magyar Paedagogiai Szemle”, Gábel menţiona faptul că Ember György are în
manuscris mai multe piese de teatru şi drame populare. De asemenea, precizează că mai multe trupe de teatru
i-au cerut piesele pentru a fi puse în scenă, dar autorul lor este de părere că acestea ori vor fi jucate în
Budapesta, ori nu vor vedea „lumina soarelui” niciodată.
Spunea adesea: „Cât trăiesc, pana mi-o folosesc pentru înălţarea educaţiei poporului şi a învăţătorilor
populari.” Ember György a încetat din viaţă în Oradea la 11 mai 190527.
De notat ar fi faptul că prima enciclopedie românească subliniază meritele sale întru elaborarea
„colecţiunii de doine, hore şi balade române”28. Cea mai recentă ediţie a Dicţionarului etnologilor români
subliniază numai meritele în editarea lucrării comune cu Vulcan şi Grozescu, câteva contribuţii publicistice,
consemnând faptul că a fost „prof. maghiar din Oradea”.
Indubitabil, o antologie a textelor răspândite de Ember în presa vremii ar avea darul de a-i contura mai
bine personalitatea şi, tot fără îndoială, ar contribui la o imagine mai completă a relaţiilor dintre culturile
română şi maghiară, reflectate în creaţiile populare.
Ataşat unei alte culturi, prin Ember György (Georgiu) a vorbit, totuşi, spiritul românesc, iar frumoasele
sale cuvinte: „Părerile tuturor trebuie respectate, căci deşi mergem pe căi diferite, cu toţii năzuim spre un ţel
măreţ” sunt pline de actualitate şi astăzi, omenirea având parcă mai acută nevoie doar de „un ţel măreţ”.

Magyar Életrajzi Lexikon, 1000-1990. (http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03609/03731.htm); Révai Nagy Lexikona,
vol VI, Budapest, 1912, p. 447.
28 Corneliu Diaconovich, op. cit., p. 287.
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Anexe
Grânele vara...
Grânele vara se coc,
Zâs-a badea să nu joc,
Pân la storsul vinului,
Când voi fi mireasa lui.

Suflă vântul friguros,
Badea meu nu s-a întors;
Aici-i postul lui Crăciun,
Badea n-are suflet bun.

Iată storsul a trecut,
Badea conciu nu mi-a făcut;
Ba şi bruma a picat
Badea-n cap nu m-a legat.

Câşlegile încă trec,
Numai eu să nu-mi petrec;
Să cântăm doine sorori:
Feciorii-s înşielători!

„Familia”, Pesta, Anul V, Nr. 43, 7 noiembrie 1869, pp. 506-507. Dumitru Sfura
Román népdal
(A közkedveltségü „Granile vara se cocu”)
Nyáron érik a búza...
Az én rózsám azt sugta;
Ne tánczoljak szüretig –
Velem akkor esküszik.

A tél is megérkezék,
És ő nem jő vissza még,
Ha karácsony böjtje is...
Hej, a rózsám be hamis.

Nem köté be a fejem,
S múlt a szüret hirtelen, Sőt még kontyot sem csinált,
Bár a dér a földre szállt.

Farsang is végére jár,
Ejh, nem várok tovább már!
Kis hugommal tánczolok, A legények – álnokok.

Ember György „Vasárnapi Újság”, Budapesta, an XXIX, nr. 30/1882, p. 475.
A lány dala
(Román népdal az Avasból)
Kis madár, be szép a notád,
Mintha mindig azt danolnád,
Hogy a rózsám visszafordul
Kis falunkba a táborbul.

Kis madárka, szállj el gyorsan,
Keresd kedvesemet: hol van?
Mondd, hogy éjjel nappal várom
Sirdogálva a határon...

Azt álmodtam az éjszaka:
Véres volt a rózsám nyaka,
Haja, szeme, két szemöldje
Piros vérbe volt fürödve.

Kiss madár jött... azt dalolta:
Láttam rózsád, – rég megholt a!
Kiért annyit keseregtél –
Soha többé vissza nem tér.

Ember György „Vasárnapi Újság”, Budapesta, an XXX, nr. 5/1883, p. 74.
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Doine şi hore poporale
I.
Ajungă-te, mândră, ajungă
Dorul care mă alungă,
Ajungă-te-un dor cu drag,
Să şezi toată ziua-n prag.
Când a fi pe la ujină,
Să te-aprinzi ca şi-o lumină;
Când a fi cam cătră seară,
Să te topeşti ca şi-o ceară;
Când a fi cam pe la cină,
Să te stingi ca şi-o lumină;
Când a fi de dimineaţă,
Să gaţi cu-a ta viaţă;
Când a fi de către ziuă,
Să fii pusă pe scândură,
Că urât m-ai înşelat,
Nu ştiu, mândră, ce-ai aflat!
II.
În grădină pe cărare
Paguba că-i iarba mare,
Că nu pot horind a mere
La acele floricele,
Să le ud cu apă rece,
Doară dorul mi-a mai trece...
– Trandafir după cetate,
Spune mândrei sănătate,

Că de mine n-are parte,
N-are parte că-i departe...
– Trandafir după hinteu,
Spune la iubitul meu,
Că mie nu mi-e de el –
Ca şi lupului de miel!
III.
Ţucu-ţi, nană, gura ta.
Şi de o ţuci şi de ba!
Ţucu-ţi ochii tei vioi.
Ţucu-ţi, bade, amândoi!
IV.
Să ai, bade, patru boi,
Nu m-aş duce io la voi;
Aibă altul num-o vacă,
Numai ochii lui să-mi placă!
V.
Săraci cărările mele,
Cum creşte iarba pe ele!
Lasă crească,
Boii-o pască;
Crească ca şi gardurile,
Să le bată vânturile,
Ca pe mine gândurile!...

Culese în Sombaciagu, comitatul Bihariei, de Georgiu Ember. „Familia”, Pesta, an II, nr. 25, august 1866, p. 299.
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MARAMA CE-MI ÎNFĂŞOARĂ CĂRAREA
Daniela Cecilia BOGDAN

Pornesc din Ţara Mureşului, călător cu paşi
uşor timizi şi-mi iau din marama de nord a ţării,
prima rostire, ca să pot trece în Ţara Maramureşului.
După ce îmi potrivesc paşii cu ritmul prăvălirii
dinspre iarnă, îmi iau picioarele la spinare şi pornesc
spre oameni şi locuri, spre ape de început curgătoare
şi spre pământurile care, cândva, se vor desface-n
amintiri. Doar aşa îmi voi putea umple desaga de
călător cu drumuri şi lumi tainice.
La subţioară duc mirări şi neastâmpăr. În braţe
port o cruce vegheată de porumbei călăuzitori pentru
că ştiu că acolo unde voi merge este un alt tărâm, o
altă zare şi o altă legănare.
În Ţara Maramureşului nu se poate ajunge
oricum. Trebuie să înveţi tăcerea pământului, glasul
ploilor, poveştile din ascunzişul pădurii, neliniştea
pietrelor ajunse în râuri, freamătul busuiocului din
grădini, drumul melcilor spre veşnicie, clipele din
rugăciunile nopţii şi liniştea albastră a cerului.
Doar aşa poţi înţelege vatra locurilor, cântărind
în balanţa bunătăţii şi a sfinţeniei, viaţa, care face
rotocolul vremii, într-o mărturisire de pătrundere a
gândului curat şi a basmului care trece din „a fost
odată ca niciodată”, în este... aici, ca niciodată... sau
ca întotdeauna.
Mai întâi aştept să-mi mărturisesc păcatele
pentru că nu poţi păşi altfel în locul în care se poate
atinge cerul. Învăţ să fac pâine de casă şi să strivesc
struguri pentru împărtăşania care-mi îngenunchează
nepătrunsul. Îmi fac cruce cu mâna celor ce pot
atinge creştetul luminii, lumină ieşită la vedere,
poposind pe pragul fiecărei case.
Şi ajung... şi merg... şi tot merg...
După neobositele cărări de la margine de hotar
ale satului maramureşean mi-am aşezat ostoirea pe
un vechi trunchi de copac, ce-şi măsoară statornicia
prin semnele de vânt, ploaie şi trecere, îngăduite de
timp. Aici, odihna şi munca locuiesc pe aceeaşi

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

cărare. Din palma hotarului muncit se poate adulmeca truda, iar din căuşul duminicii se soarbe liniştea
înrâuratelor gânduri.
Simt că mă-nvăluie într-o maramă de poveste,
ocrotitor, o mână care a atins clopotul, o mână cu
degetele care se alungesc pentru a atinge fruntea
Golgotei, aplecată spre Duminica ce trece prin
Vinerea Mare.
Aici, oamenii aşteaptă o rânduială fără arginţi,
aici se ascultă vremea, aici se strânge durerea
cântecului necântat, aici se înţelege neînflorirea florii,
aici cocoşul îşi aşteaptă cântecul în blidul din grindă,
aici se prăvălesc în poeme nescrise chipurile strămoşilor, aici ploile bune vor şterge răul, aici vorbele
nevorbite se prefac în înţelesuri, aici marginea de zi
poate să răstoarne lumea.
Nimic nu se pierde şi nimic nu aşteaptă. Timpul, poposind la poarta înţelepciunii, caută cheia de
lemn încrustată cu rozetă pentru a deschide cu
mlădiţa de gând speranţa, nădejdea şi psalmul din
şoapta blândă a Luminii.
În Ţara Maramureşului, dorul nu are hotar. Sub
fiecare fir de iarbă este un umblet şi va răspunde
mereu câte un soldat plecat, al cărui glas veghează la
fiecare început de veşnicie sau câte un străbun, într-un
ceas de smerenie, pentru a întregi istoria neamului.
Stau şi privesc veşnicia, care, aşa cum spunea un
mare poet „e la ea acasă”.
Deja mi-e dor! Mi-e dor de dorul de păduri,
cărări, ape, dimineţi, oameni, poveşti, duminici şi dor
de ducă.
Mai caut şi tresalt a bucurie atinsă de îngerul
locului care-mi arată drumul spre fântâna care s-a
întors acasă. Şi din ochiul ei izvorăsc liniştea,
rugăciunea şi binecuvântarea.
M-am întors.
Şi e atât de bine!
(5 aprilie 2013)
Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

Nord magnetic

43

ICONOGRAFIA BISERICII „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” DIN IEUD-DEAL
muzeograf Marius CÂMPEANU
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Ieudul este o străveche vatră românească a Maramureşului, primele indicii de locuire umană semnalate
aici fiind din epoca bronzului. Localitatea este atestată documentar la 2 februarie 1365, când regele Ludovic I
dăruieşte voievodului Balc şi fiilor săi, Drag,
Dragomir şi Ştefan, moşiile Ieud, Cuhea
(Bogdan Vodă), Vişeu de Sus, Vişeu de Jos
şi altele din jur, confiscate de la voievodul
infidel Bogdan pe care regalitatea maghiară
l-a deposedat de toate drepturile şi privilegiile juridice1.
În sat se păstrează două biserici de
lemn: biserica „din deal”, pe o colină aflată
în dreapta râului Ieud şi biserica „din şes”
situată în centrul comunei. Biserica „din
deal”, cunoscută şi sub denumirea de „Biserica Balcului”, este cea mai veche, fiind
construită potrivit tradiţiei în anul 1364 de
Balcu Vodă2, pe locul unde a fost o pădure
de brazi. Cercetările recente, inclusiv cele
realizate după metoda dendrocronologică, o
plasează în cel de-al doilea deceniu al veacului al XVII-lea3. În turnul acestei biserici,
preotul Artemie Anderco a descoperit un
manuscris, pe care cercetătorii l-au numit
Codicele de la Ieud4. În august 1921, slujitorul maramureşean l-a prezentat în cadrul
unei expoziţii organizate la Sighetu Marmaţiei de Adunarea Generală Astra. În anul
1925, academicianul Ioan Bianu a publicat
sub egida Academiei Române conţinutul
Codicelui în mai multe facsimile, deschizând
astfel calea numeroşilor cercetători care de-a
lungul timpului s-au aplecat asupra lui.
Biserica „din deal” din Ieud

1

2

3
4

În documentele vremii, Bogdan, voievodul „descălecător” şi întemeietorul Moldovei, este numit „necredincios învederat al nostru şi
al regatului nostru” – conf. Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV-XV, Sighet, 1900, p. 27-28.
Prin voinţa regelui maghiar Ludovic I, Balc primeşte demnitatea de voievod, apărând în documentele de cancelarie maghiară cu
titulatura de „voievodul nostru maramureşean” (în Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 56-57). De numele voievodului Balcu se leagă
ctitorirea unor importante aşezăminte ortodoxe din Maramureş, precum mănăstirea Peri (ajunsă la rangul de stavropighie patriarhală
în anul 1391) şi mănăstirea Bârsana.
Ólafur Eggertsso, Alexandru Baboş, Dendrochronological dating in Maramureş with special emphases on objects from the Maramureş museum in
Sighetul Marmaţiei, în „Tradiţii şi patrimoniu”, nr. 2-3, 2003, p. 40-49.
Se păstrează la Biblioteca Academiei Române sub cota 5032. Are 422 de pagini, cuprinde file manuscrise şi tipărite (slavone şi
româneşti coresiene).
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Arhitectura bisericii
Biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din Ieud-Deal a fost construită din grinzi
de brad, având un plan compus din cele trei
compartimente tradiţionale: altar, naos şi pronaos, deasupra căruia se înalţă cu eleganţă turnul
cu foişor. La temelie se află o fundaţie scundă
din piatră cioplită peste care a fost aşezată talpa
groasă şi pereţii formaţi din bârne masive
cioplite, îmbinate în cununi orizontale în
sistemul constructiv „blockbau”.
Absida altarului este decroşată, de formă
poligonală, cu pereţii laterali retraşi în raport cu
linia naosului şi pronaosului. Naosul este de
formă rectangulară acoperit cu o boltă
poliedrică, supraînălţată şi aşezată pe sistemul de
console. Acesta este despărţit de pronaos printrun perete de bârne, în care s-au realizat pentru a
înlesni participarea la slujbele religioase,
deschideri pe ambele părţi, sub forma unor
înlănţuiri de trei ferestre arcuite, unite între ele
cu ajutorul unor stâlpişori. Pronaosul este de
formă rectangulară şi are tavanul drept (tăvănit),
confecţionat din scânduri fixate pe grinzi.
Accesul în sfântul lăcaş se face pe latura de
vest, printr-un portal fără decor, ce se repetă şi la
Planurile bisericii (după Brătulescu)
intrarea în naos. Deasupra se înalţă turnulclopotniţă cu o bază prismatică de secţiune
pătrată şi un foişor în partea de sus prevăzut pe fiecare latură cu câte două arcade. Foişorul este acoperit de
coiful piramidal cu bază pătrată care, prin uşurinţa cu care sfidează legea gravitaţiei şi se înalţă spre cer,
aminteşte de formele curajoase ale goticului european. Deasupra coifului ascuţit se află o cruce cu raze din
fier.
Naosul şi pronaosul au acoperiş dublu, cu pante accentuate către nord şi sud. Între cele două streşini
există câte un rând de ferestre de dimensiuni mici, rolul acestora fiind acela de a lumina bolta naosului. La
extremităţile de vest şi est sunt fixate două cruci din fier forjat, acelaşi tip de cruce stilizată fiind amplasată şi
pe acoperişul altarului. Absida altarului are acoperişul separat adaptat planului poligonal, cu pante abrupte pe
laturile de nord, vest şi sud. Ca proporţie, este mai scund în comparaţie cu acoperişul principal, prezentând o
mică streşină semiconică, spre est, similară celor două de la acoperişul superior al navei. Ambele acoperişuri
sunt solzuite cu draniţă tăiată în unghi ascuţit.
Programul iconografic
Ansamblul iconografic al bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din Ieud-Deal este de tradiţie
bizantină şi este opera zugravului Alexandru Ponehalschi din Berbeşti. Pictura a fost realizată în anul 1782,
înscriindu-se în categoria lucrărilor desăvârşite la maturitate. În anul 1780, zugravul se afla la biserica din
Deseşti, unde pictează tâmpla. Doi ani mai târziu, la biserica din Ieud-Deal, va realiza un complex ansamblu
de pictură tradiţională. Lucrarea se distinge prin bogăţia programului iconografic format dintr-o mare varietate
ornamentală, confirmând faptul că ne aflăm în faţa unei realizări de maturitate, ce încununează ampla sa
activitate pusă în slujba lui Dumnezeu şi a comunităţilor creştine din Maramureş. Pictura murală a acestei
biserici nu păstrează semnătura zugravului, dar în sprijinul datării poate fi menţionată icoana de hram Naşterea
Maicii Domnului pictată de Alexandru Ponehalschi, care păstrează următoarea inscripţie de donare: „Această
sfântă icoană au plătit Şimon Ştefan şi cu fii... ca să le fie pomană lor în veci de veci amin 1782 luna lui ianuarie 12 zile”5.

5

Ioan Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909, p. 122.
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Pictura îmbracă în întregime bolţile şi pereţii celor trei încăperi, suprafeţele largi oferind un câmp generos
desfăşurării unui amplu program iconografic. În altar, pe boltă, este reprezentat Sf. Duh-porumbel intercalat de
doi serafimi, urmat dedesubt, pe peretele estic, de reprezentarea Sf. Treimi. În această tematică sunt
reprezentaţi Iisus Hristos cu crucea, Dumnezeu-Tatăl şi Sf. Duh sub forma unui porumbel. Programul
iconografic al pereţilor absidei altarului, structurat pe patru registre tematice, desfăşoară de jur-împrejur Teoria
Sfinţilor Ierarhi, dar şi scenele simbolice în legătură cu Jertfa sfântă, specifice proscomidiarului (Iisus-Viţă-de-vie)
şi diaconiconului (Viziunea Sf. Petru,
episcopul Alexandriei). Sub timpanele
bolţii, pe latura de nord, sunt reprezentaţi Sf. Evanghelist Matei, Sf. patriarh
Gherman, Sf. patriarh Sofronie, un patriarh
(cu inscripţie ilizibilă), Sf. Ioan
Damaschin şi Sf. Evanghelist Marcu. Pe
latura de sud apar: Sf. Evanghelist Luca,
Sf. patriarh Serghie, Sf. patriarh Anatolie şi
Sf. Evanghelist Ioan. Pe spatele tâmplei,
la extremitatea bolţii altarului cu peretele vestic, este pictată o scenă de glorificare a lui Iisus6. Registrul secundar îi
înfăţişează pe peretele de nord pe
Sf. Ioan mitropolitul, Sf. Andrei şi Sf.
Sava, iar pe latura de est pe Sf. Simeon,
Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore Dialogul,
Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Ioan „milostiv
Pictură parietală din altar, peretele de sud
patriarh”. Peretele sudic este acoperit
în întregime de reprezentarea iconografică Deisis.
Următorul registru este dedicat sfinţilor, ierarhilor şi cuvioşilor, printre aceştia numărându-se mitropolitul
Alexie al Rusiei, mitropolitul Petru al Kievului şi Ioan mitropolitul Moscovei. Aceste alegeri nu par a fi
întâmplătoare, fiind o dovadă a persistenţei credinţei ortodoxe în Maramureş. Succesiunea sfinţilor, de la nord
la sud, este următoarea: Sf. Grigore al Nisei, Sf. Ioan Înaintemergătorul, Silvestru papă al Romei, Sf. mucenic Ignatie,
purtătorul de Dumnezeu, Sf. Alexie mitropolitul Rusiei, Sf. Petru (Movilă) mitropolit de Kiev, cneaz din Vladimir (?), Ioan
mitropolit al Moscovei, Sf. Grigore, sfinţii episcopi Atanasie şi Chiril ai Alexandriei şi sfinţii mucenici Teopempt şi Teotim. În
registrul inferior, pe peretele nordic, sunt reprezentaţi Sf. Vasile, Sf. Silvestru şi Sf. Chiril, iar pe latura nordestică a altarului, pe peretele proscomidiarului, se află scena cu conţinut euharistic Iisus-Viţă-de-Vie („Teascul de
taină”). În spatele Sfintei Mese, pe peretele estic, este reprezentată Buna Vestire, urmată de Sf. Nicolae (un
episod din viaţă), acesta fiind considerat unul dintre apărătorii de seamă ai credinţei tradiţionale. În Buna
Vestire, moment ce semnifică anticiparea şi prevestirea Întrupării, Fecioara Maria este înfăţişată în picioare la o
masă, cu cartea deschisă, în timp ce arhanghelul Mihail vine din dreapta, ţinând într-o mână ramura Bunei
Vestiri şi indicând cu cealaltă cerul7. Pe latura de sud este redată Viziunea (proorocia) Sf. Petru, episcopul
Alexandriei, urmată de reprezentările Sf. Grigore, Sf. Manuil şi a Sf. Teodor. La baza ansamblului iconografic din
altar este desfăşurată o draperie ornamentală.
Tâmpla bisericii din Ieud-Deal, după cum arată istoricul de artă Anca Pop-Bratu, exprimă tendinţele
evoluţiei stilistice ale pictorului maramureşean. Comparând-o cu celelalte tâmple pictate de Alexandru
Ponehalschi, ea oferă o percepţie clară asupra etapei de maturitate artistică, putându-ne ajuta „atât la
circumscrierea, cât şi la receptarea adecvată a operelor sale”8. În cazul de faţă, la fel ca la majoritatea bisericilor de lemn
din Maramureş, suprafaţa tâmplei este împărţită în panouri care păstrează formatul şi dimensiunile obişnuite
ale icoanelor şi se încadrează în registre suprapuse, potrivit programului iconografic clasic, continuându-se în
partea inferioară cu ansamblul icoanelor împărăteşti şi prăznicare.
În centrul registrului superior este reprezentată Răstignirea, Iisus fiind încadrat de cei doi tâlhari legaţi de
cruci. Lângă Sf. Cruce, în partea stângă se află Maica Domnului şi una dintre Marii, iar în partea dreaptă se
Anca Pop-Bratu, Pictura murală maramureşeană. Meşteri zugravi şi interferenţe stilistice, Bucureşti, 1982, p. 33.
Ibidem, p. 32.
8 Ibidem, p. 39.
6
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află apostolul Ioan şi sutaşul Longinus. Sub colina Golgotei, la picioarele lui Iisus, având dimensiuni mari,
apare craniul lui Adam. Scena Răstignirii este flancată de scenele Coborârea de pe Cruce şi Punerea în mormânt. În
Coborârea de pe Cruce, scenă aflată în partea stângă, trupul lui Iisus este dispus pe diagonală faţă de cruce şi este
susţinut de trei personaje: doi bătrâni cu barbă albă şi de un tânăr imberb care pare a fi desprins mâna lui Iisus
din cuie9. Personajele au proporţii mai mici şi nu prezintă inscripţii, iar în fundalul scenei se observă diferite
clădiri ce au turnuri de formă ascuţită, piramidală. Aceeaşi cercetătoare, comparând fizionomiile celor trei
personaje din acest prim episod cu feţele altor trei personaje din scena Punerii în mormânt, ale căror nume apar
notate, consideră că cei doi bătrâni pot fi
identificaţi cu Iosif din Arimateea şi
Nicodim, iar tânărul imberb este apostolul Ioan10.
Registrul al doilea o prezintă în partea mediană pe Maica Domnului, avându-L
pe Mântuitorul prunc într-un medalion
pe piept, încadrată de proorocii Vechiului
Testament care au vestit Naşterea şi Întruparea. Cei doisprezece prooroci sunt în
medalioane, grupaţi doi câte doi, fiecare
purtând filactere şi prezentând o anumită
dinamică a braţelor. Cel de-al treilea
registru, în centru, îl înfăţişează pe Iisus
Hristos (Deisis) binecuvântând cu dreapta
şi ţinând cartea deschisă în stânga, între
Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul.
În spatele tronului, lateral, în poziţii
superioare, sunt reprezentaţi doi îngeri
înaripaţi. Sfinţii Apostoli sunt reprezentaţi
în picioare, grupaţi doi câte doi, în
chenare dreptunghiulare despărţite de
colonete prevăzute cu capiteluri ornate
fitomorf în partea superioară. Registrul
superior este separat de cel median
printr-o bandă decorativă ornată cu
motive vegetale şi chipuri de îngeri, iar
galeria proorocilor de cea a apostolilor
de o bandă vegetală ornată cu motivul
frunzei de stejar. De asemenea, scenele
centrale Deisis şi Maica Domnului sunt
separate de apostoli, respectiv prooroci,
Sf. Hristofor, uşa de intrare în pronaos
de stâlpi arhitecturali în jurul cărora se
desfac sub forma unui vrej meandric frunze de iederă sau de viţă sălbatică.
Naosul are reprezentat pe axul central al bolţii pe Dumnezeu-Tatăl („Cel-vechi-de-zile”) cu ambele mâini
ridicate, având Sf. Duh sub forma unui porumbel aşezat pe piept, flancat de doi îngeri la extremităţi. Tematica
naosului se continuă cu reprezentarea a doi serafimi, primul fiind decorat cu culoare roşie, iar cel de-al doilea
cu culoare albă. Pe pereţii naosului întâlnim clasicul paralelism cu sens moralizator dintre scenele Vechiului
Testament şi Noului Testament. Ciclul Genezei este redat prin şase episoade dispuse în registrul de sus, câte
trei pe laturile de sud şi nord, după cum urmează: Ispita şarpelui, Alungarea din rai, Adam lucrează pământul şi Eva
toarce, Cain îl ucide pe Abel, Cain fuge din faţa Domnului şi Lameh îl ucide pe Cain. În scena Ispita şarpelui, în partea de
sus este reprezentat Dumnezeu-Tatăl. Pentru redarea Firii dumnezeieşti, zugravul foloseşte culoarea albă,
probabil, pentru a schiţa spiritualitatea11, dar şi pentru faptul că Dumnezeu-Tatăl este nevăzut. Protopărinţii
Anca Pop-Bratu, op. cit., p. 40.
Ibidem, p. 40.
11 „Dumnezeu este duh”, spune Mântuitorul (Ioan, 4, 24), aşadar este nematerial şi nesubstanţial.
9
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neamului omenesc, Adam şi Eva, sunt reprezentaţi într-o formă realistă, şarpele încolăcit pe pomul
cunoştinţei binelui şi răului fiind redat mult mai mare în raport cu primii oameni. În Alungarea din rai, Adam şi
Eva sunt izgoniţi din grădina paradiziacă de un înger cu sabie. În cadrul acestei scene apare o neconcordanţă
cu referatul biblic despre rai, diferenţa constând din prezenţa unor elemente de arhitectură în fundalul scenei.
Scenele următoare ilustrează consecinţele păcatului strămoşesc, ieşirea din starea primordială, necesitatea de a
munci, suferinţele, slăbiciunile şi inclusiv apariţia morţii fizice. În costumaţia şi uneltele personajelor (năframa,
şorţul, furca înaltă de tors) sunt recunoscute câteva particularităţi locale tradiţionale. În partea de nord, în
proximitatea tâmplei, apare figurată Pilda bunului samarinean prin intermediul a două episoade pictate. Pe
peretele de vest este reprezentată Înălţarea Domnului la ceruri. Scena este dominată de numeroase elemente de
arhitectură, Iisus Hristos fiind reprezentat central, într-un medalion, flancat de către Maica Domnului şi Sfinţii
Apostoli.
În următoarele două registre, prin optsprezece episoade, este reprezentat ciclul Patimilor. Ciclul debutează
cu Cina cea de Taină, o scenă foarte degradată din care se poate sesiza doar prezenţa câtorva apostoli. Urmează
Spălarea picioarelor ucenicilor, o scenă în care Iisus este redat îngenuncheat, lângă el aflându-se doi apostoli
detaşaţi de grupul celorlalţi, care sunt sugeraţi prin aureole dispuse în perspectivă corală. În Rugăciunea pe
Muntele Măslinilor, apar cei
trei apostoli adormiţi în
timp ce vegheau şi Iisus
în rugăciune, într-un spaţiu închis.
Prinderea lui Iisus
este redată cu toate detaliile, în scene complementare, precum Sărutul lui
Iuda şi Iuda îşi primeşte
banii, ultima fiind o tematică rar întâlnită în iconografie. În acest fragment
sunt redate mai multe
personaje poziţionate în
spatele unei mese, purtând mantii cu gulere mari
de blană, iar pe cap căciuli
îmblănite de modă poloneză. Următoarea scenă
consemnează primul moDeisis (detaliu), pronaos, peretele de vest
ment din înfăţişări, Iisus la
Ana.
Ciclul narativ al Patimilor se continuă pe latura de nord cu scenele Iisus la Caiafa, Batjocorirea (Iisus
îngenuncheat este bătut de trei soldaţi), Lepădarea Sf. Petru, Iuda se spânzură, Iisus la Pilat (în complementaritate
cu Visul soţiei lui Pilat). În Iisus la Caiafa, marele preot al Sinedriului este înfăţişat bătrân, cu barba lungă, pe cap
cu mitra sacerdotală, stând pe un scaun şi sfâşiindu-şi hainele în faţa „blasfemiei” acuzatului. Lepădarea lui Petru
este prezentată în varianta cea mai populară, a dialogului cu servitoarea, în timp ce cocoşul anunţă cea de-a
treia renegare12.
În următorul registru, pe peretele de sud, sunt pictate episoadele ulterioare deciziei lui Pilat: Iisus la Irod şi
Schimbarea hainelor, Flagelarea, Încoronarea cu spini şi Sf. Varvara în temniţă (intercalată în ciclul Patimilor). Ordinea
cronologică a faptelor nu este respectată, unele scene apărând mai devreme sau mai târziu decât ar fi firesc,
sau chiar deloc13. În scena Flagelării, Iisus este legat de un stâlp, în timp ce doi ostaşi îl bat „fără milostivire”14,
urmată de Încoronarea cu spini, în care Hristos este îmbrăcat numai cu o hlamidă roşie şi cu o cunună de spini,
în timp ce ostaşii îl batjocoresc. Amplu desfăşurat, aproape pe toată lungimea peretelui vestic, apare Drumul
Anca Pop-Bratu, op. cit., p. 33.
Din ciclul Patimilor lipseşte momentul alegerii între Iisus şi Barnaba, din scena „Ecce Homo”.
14 Dionisie de Furna, op. cit., p. 115.
12
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Crucii, Iisus încovoiat sub greutate este legat cu o funie şi târât de soldaţi, în faţă apărându-i Veronica care
şterge cu năframa (mahrama) faţa însângerată a Mântuitorului, pe care îi va rămâne imprimat chipul15. Tot în
această scenă, apare Simon Cireneul, care îl ajută pe Iisus să poarte crucea spre colina Golgotei. Cortegiul este
urmat de un grupuleţ de demnitari călări, în frunte cu Pilat, Ana şi Caiafa, îmbrăcaţi în costume specifice
veacului al XVIII-lea. Pilat poartă o mantie largă, cu guler mare de blană şi o „căciulă poloneză”, după moda
boierilor. Acelaşi tip de căciulă este purtat de majoritatea personajelor negative din naraţiunea Genezei:
demnitari, judecători şi soldaţii prigonitori. Urmează pe peretele de nord scenele Răstignirea, Învierea şi Mucenicia
(lapidarea) Sf. arhidiacon Ştefan, primul martir al Bisericii creştine. Ciclul Patimilor se încheie cu Învierea, în acest
episod fiind reprezentate femeile mironosiţe întâmpinate de înger, în timp ce Iisus cel Înviat este redat în
picioare, ridicându-se din mormântul pe care dorm ostaşii de pază.
Registrul inferior al naosului reprezintă un paralelism
între Vechiul Testament şi
Noul Testament, dar şi scene
legate de vieţile unor sfinţi, pe
care le vom enumera în ordinea pictării. Pe peretele de sud
apar: Saul pe drumul Damascului,
Sf. Simeon Stâlpnicul, Filoxenia
lui Avraam, Sf. Ioan, Avraam este
binecuvântat de Melchisedec, Iisus şi
învăţătorul de lege, un sfânt
neidentificat, Prezentarea Fecioarei
Maria la templu şi Sfinţii mucenici
Mardarie şi Evstratie. Scena
Samson omorând leul se află pe
uşa de intrare dinspre pronaos
către naos.
Programul iconografic al
naosului se încheie pe peretele
de nord cu scenele: Înălţarea
Pilda celor zece fecioare (detaliu), pronaos, peretele de sud
Sfintei Cruci, Sf. prooroc Isaia,
Sf. Dimitrie îl binecuvântează pe
Nestor, Mucenicia Sf. Dimitrie (care îl învinge pe împăratul păgân Maxim, după care îl converteşte pe Nestor),
Sf. Dimitrie călare, Lupta lui Nestor cu Lie păgânul, Lie aruncat în ţepi, Decapitarea lui Nestor, Sf. prooroc Ilie şi Diaconul
Filip botează un eunuc. Scenele Diaconul Filip botează un eunuc şi Saul pe drumul Damascului au ca temă majoră
convertirea şi botezul creştin. Din pictura naosului lipsesc scenele referitoare la ciclul copilăriei lui Iisus, viaţa
publică (minunile, pildele şi parabolele) şi la apariţiile de după Înviere, dar şi episoadele referitoare la viaţa
Sf. Fecioare Maria.
Spaţiul pronaosului este dedicat Judecăţii de Apoi şi temelor adiacente. Redactarea iconografică este cea
tradiţională, personajele fiind grupate ierarhic, în registre suprapuse. Compoziţiile se desfăşoară liber pe
suprafaţa pereţilor, nefiind separate prin benzi sau cadre ornamentale. Pe peretele de sud, în registrul superior,
sunt înfăţişaţi cei trei „patriarhi” – Avraam, Iacob şi Isaac – în rai, ţinând în braţe sufletele celor aleşi. Urmează
Parabola celor zece fecioare, temă cu sens escatologic16, a cărei compoziţie dispusă pe verticală este redată prin
intermediul a trei scene: Fecioarele înţelepte (având câte un şervet alb în palme, ţin candelele aprinse), Iisus cu
Biserica-Mireasă – în partea de sus şi Fecioarele nebune (cu candelele stinse, răsturnate) – în partea de jos.
Pe uşa pronaosului este zugrăvit Sf. Hristofor, căruia credinţele populare i-au atribuit un rol protector
împotriva morţii subite. Sfântul îşi înclină capul cu graţie, în stânga ţine un toiag înfrunzit, iar pe umărul drept
stă Iisus copil. Deasupra uşii de intrare în pronaos, în partea mediană a registrului superior, este reprezentată
scena Deisis, în care este redat în veşmântul patimilor Iisus Judecătorul încadrat de doi îngeri care trâmbiţează.
După tradiţia bisericească, chipul sfânt imprimat pe mahrama Veronicăi („icoană nefăcută de mâna omenească” – acheiropoietos) este
prima reprezentare a lui Iisus.
16 Fecioarele înţelepte îi reprezintă pe cei aleşi, iar cele nebune pe cei păcătoşi.
15
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De o parte şi de alta, se află Maica Domnului şi apostolul Ioan, amândoi cu mâinile împreunate în semn
de închinare, la rândul lor încadraţi de cei doisprezece apostoli aşezaţi în jilţuri. În partea de jos, mâna
dumnezeiască ţine balanţa judecăţii, încadrată de Adam şi Eva aflaţi în rugăciune. Reprezentarea lui Moise
deschide întregul şir al „cetelor păcătoşilor” (evrei, turci, tătari şi harapi), fiecare purtând costume specifice
acestor popoare, după moda epocii. În partea opusă, se succedă „cetele drepţilor”: „ceata călugăriţelor”, „ceata
săhaştrilor” şi „ceata călugărilor”, după care urmează Vămile Văzduhului reprezentată prin doi îngeri în zbor, cu
câte un suflet în braţe, răspunzând acuzaţiilor diavolului, în timp ce un al treilea apără cu suliţa un grup de
oameni de furia unui diavol aşezat pe cupola unei biserici. În registrul de jos, în scena Iadului, flăcările Gheenei
îi cuprinde pe cei damnaţi, inscripţionat fiecare cu păcatul său, într-o interesantă cronică a slăbiciunilor
omeneşti: „duhănaşul”, „crâşmarul”, „care lucră în Duminică”, „cine nu-i cu dreptatea”, „mincinosul”, „cijmarul care lucră
rău”, „tâlharu”, „beţivu”, „care au omorât”, „care au omorât cuconi”, „care doarme Duminica şi n-au venit la biserică”. În
extrema stângă a peretelui de vest, este înfăţişată Moartea sub forma unui schelet cu coasă şi greblă şi scena
Învierea morţilor.
Peretele nordic al pronaosului înfăţişează printr-o succesiune de scene martiriul Sf. muceniţe Paraschiva
(Judecarea, Flagelarea, Scoaterea ochilor, Arderea, Tragerea pe roată şi Decapitarea). Redarea muceniţelor din
primele veacuri creştine se continuă şi pe peretele estic, unde apar: Sf. muceniţă Nastasia, Sf. Maria Magdalena,
Sf. Sofia, Sf. Marina, Sf. Xenia, Sf. Elena şi Sf. Veronica. Tot pe peretele de nord, apare scena în care Iisus o
eliberează pe femeia adulteră (pe care fariseii voiau să o lapideze). Alegerea acestor teme care au ca personaje
principale femei poate fi pusă în legătură cu faptul că pronaosul este locul din biserică destinat prezenţei
femeilor la slujbele religioase (poartă denumirea de „biserică a femeilor”). În completarea programului
iconografic al pronaosului, pe peretele de est, deasupra uşii de acces în naos, este scena Buna Vestire, încadrată
de reprezentarea a patru prooroci (proorocul Ghedeon, proorocul Zaharia, proorocul Isaia şi cel de-al patrulea, cu
inscripţia ilizibilă).
Iconografia tavanului întregeşte sensul funerar al
ansamblului pictural din pronaos prin reprezentarea dreptului Enoh (tatăl lui Salem), a
proorocului Ilie şi a evanghelistului
Ioan care au fost „răpiţi” la cer
cu trupul. Înălţarea proorocului
Ilie este asociată cu „a doua
venire” a lui Iisus, iar episodul
cu mantia aruncată de Ilie
ucenicului său Elisei (Proorocul
Elisei învestit de proorocul Ilie)
este interpretat ca o prefigurare a coborârii Sf. Duh
asupra apostolilor la zecime17.
Scena Sf. Ilie hrănit de corb are
conţinut euharistic, fiind totodată şi un exemplu al îndurării divine faţă de cei aleşi,
Proorocul Ilie suindu-se la cer, pronaos, tavan
alăturându-se astfel semnificaţiei escatologice a pronaosului18.
Analizând ansamblul pictural de la Ieud, Anca Pop-Bratu observă că: „naraţiunea se desfăşoară trist şi solemn,
cu bogăţie de detalii, uneori localizatoare; fiecare personaj îşi joacă rolul cu demnitate şi cu un oarecare sentiment al istoricului”19.
În continuare, acelaşi istoric de artă subliniază: „e atâta frumuseţe calmă în fiecare scenă, Iisus e peste tot acelaşi, egal de
frumos şi liniştit în toate momentele Patimilor, totul fiind realizat cu discreţia şi sobrietatea ce caracterizează toate operele de
Anca Pop-Bratu, op. cit., p. 36
Ibidem, p. 36.
19 Anca Pop-Bratu, art. cit., p. 114.
17
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tradiţie bizantină. Istoria se desfăşoară lent, în curbele mari ale compoziţiei, în dreptunghiuri largi, repovestind episoadele
obligatorii dramei, la care fiecare personaj participă cu demnitatea impusă de importanţa momentului”20.
Îmbrăcămintea personajelor este diferenţiată, alternându-se elementele specifice veşmântului bisericesc cu
ale celor tradiţionale sau ale celor după moda epocii contemporane zugravului. Elementele de port popular
apar în croiul şi motivele decorative de pe cămaşa pe care o poartă Iisus copil. Personajele negative,
judecătorii şi călăii din ciclul Patimilor, sunt îmbrăcaţi după moda apuseană: pelerine agrafate în faţă, mantii cu
gulere mari de blană răsfrânte peste umeri şi diferite tipuri de pălării (cu o fâşie lată de blană pe bor sau căciuli
îmblănite, cu calota de postav roşu). Soldaţii poartă pantaloni strâmţi şi cizme înalte, iar pe cap au caschete a
căror formă derivă din bicornul de modă apuseană.
De asemenea, culorile sunt atent folosite, pictorul subliniind cu echilibru liniile principale ale costumului.
Folosindu-se culoarea albă, este redată marginea hainelor, cu contur dublu desenul cizmelor, bordura
mânecilor şi poalele mantalei. Alături de alb, zugravul întrebuinţează o gamă cromatică alcătuită din culorile:
roşu-cărămiziu, albastru-gri, ocru cu nuanţă spre roşu, brun-cald şi verde-măsliniu. Registrele suprapuse şi
marginile pereţilor sunt demarcate prin benzi cu motive decorative de două tipuri: cu motive geometrice şi
motive vegetale. Dintre motivele geometrice, cele mai des întrebuinţate sunt triunghiurile şi romburile, acestea
creând o linie în zigzag, desenate într-o culoare contrastantă cu fondul (roşu-cărămiziu sau negru pe fond
deschis sau alb pe fond albastru-gri). Comentând bogăţia decorului ornamental, Anca Pop-Bratu spune:
„acestea sunt axate pe un vrej meandric cu ondulaţii de respiraţie egală care generează un ritm de val, cu succesiuni uniforme,
permanent vizibil în întreg ansamblul. De pe acest suport se desfac motive vegetale (frunze de stejar, de iederă sau de viţă
sălbatică) desenate liber, cu aceeaşi plăcere grafică pe care o întâlnim în toată pictura de la Ieud. Unduirea frunzelor urmează
ritmul care, intenţionând o desfăşurare decorativă, se întoarce spre mişcarea firească, organică, a modelului originar. Nimic nu
devine sec sau artificial, pentru a fi simplu motiv, dimpotrivă, ornamentul este cel care tinde spre firescul naturii pe care o
interpretează într-un realism moderat”21.
Fundalul scenelor este predominant arhitectonic. Construcţiile sunt grupate, uneori chiar dând impresia
de aglomerare, putându-se observa cele mai variate şi mai pitoreşti forme arhitecturale. Sunt reprezentate atât
clasicele turnuri piramidale şi frontoanele triunghiulare, cât şi acoperişurile baroce cu diferite tipuri de bulbi.
Cele câteva notaţii de peisaj care apar în scena Raiului sau în spatele celor trei patriarhi sunt coline cu forme
ondulate specifice peisajului maramureşean. În cadrul natural paradiziac din ciclul Genezei apar reprezentate
câteva animale. Astfel, şarpele care priveşte cu ochi umani22 este încolăcit în jurul pomului paradiziac, având
dimensiuni mult mai mari în raport cu primii oameni. Mai apar reprezentate alte câteva animale: un leu, un ţap
şi un centaur cu arc şi săgeată. Izgoniţi din rai, Adam şi Eva sunt însoţiţi de un mic elefant şi de un câine care
îi aşteaptă aşezat cuminte. Caii care trag trăsura eunucului sunt acoperiţi cu o mulţime de pete, iar leul pe care
Samson îl biruie „are o figură stranie, descinsă din vreo descriere literară de tipul Fiziologului”23.

Ibidem, p. 114.
Anca Pop-Bratu, op. cit., p. 39.
22 Ibidem, p. 38.
23 Ibidem, p. 38.
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MONUMENTE MEMORIALE DIN ZONA CODRU – JUDEŢUL MARAMUREŞ
Traian URSU

Profesorul şi muzeograful Traian Ursu (1940-2010) a avut ca obiect al activităţii sale, la Muzeul Judeţean de Istorie din Baia
Mare, monumentele istorice – memoriale, de arhitectură, de arhitectură populară – din cuprinsul judeţului. În această calitate,
le-a cunoscut, le-a inventariat, fişa detaliată a fiecărui monument conţinând imaginea acestuia, datele istorice şi semnificaţia lui,
datele tehnice etc. Le-a preţuit, a pledat neobosit pentru cauza lor, a apreciat atunci când a întâlnit respectul pentru ele, a căutat
să convingă despre rostul lor, de câte ori grija pentru monumente lipsea. A cunoscut zona Codru sub aspectele sale istorice,
etnografice, folclorice şi a îndrăgit-o cu deosebire. Şi, în calitate de director la Satu Mare al instituţiei judeţene de cultură care se
numeşte astăzi Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a contribuit la organizarea primei manifestări
ştiinţifice de amploare, privind spaţiul minunat al Codrului: „Contribuţii la cunoaşterea etnografiei şi folclorului zonei Codru”,
Satu Mare, 17-18 octombrie 1975. (Viorica Ursu)

Monumentele memoriale sunt expresia recunoştinţei unui popor, în general, a unei comunităţi, în special,
pentru eroii săi, pentru fiii de seamă care au făcut sacrificii pentru acea comunitate şi pentru Ţara întreagă, sau
chiar pentru omenire.
De la însemne memoriale – cruci, ori simple pietre de căpătâi, plăci memoriale, obeliscuri, busturi, statui,
sau edificii cu astfel de valoare, monumentele memoriale – create, aşezate sau ridicate, îngrijite, împodobite,
respectate – devin locul şi prilejul întâlnirii membrilor comunităţii, a unirii gândurilor lor întru cinstirea
faptelor bune, readucând din când în când în atenţie modele de urmat. Pentru că valenţele educative ale
monumentelor sunt dintre cele mai importante.
Desăvârşirea formării statului naţional român la 1 Decembrie 1918 a fost încununarea unui vis secular de
unitate şi libertate al românilor, care a însemnat şi numeroase jertfe aduse de fiii acestui popor în Primul
Război Mondial. Şi tot astfel, în cel de al Doilea Război Mondial, în care au murit eroic alţi şi alţi ostaşi
români pentru a reîntregi Ţara, în urma rapturilor din tragicul an 1940. În acele pagini de istorie şi-au înscris
cu demnitate numele şi locuitorii satelor din Codru 1.
Cine cunoaşte oamenii şi satele din Codru rămâne impresionat de frumuseţea şi sobrietatea tradiţiilor
populare, de măsura în care istoria, faptele bune şi dăruirea pentru ţară sunt preţuite acolo.
Dacă în prima parte a războiului din 1914-1918, codrenii, ca toţi românii din Transilvania mobilizaţi în
armata austro-ungară, au fost trimişi să lupte pentru o cauză străină lor, în anii de după intrarea României în
război optica s-a schimbat. Dovada au făcut-o miile de români înscrişi ca voluntari pentru a lupta în rândurile
armatei române sau în detaşamentele de voluntari2 constituite din prizonierii de război români aflaţi pe
teritoriul Rusiei şi Italiei.
O formă de luptă împotriva stăpânirii austro-ungare adoptată de populaţia românească din Transilvaia a
fost şi emigrarea spre România şi chiar peste Ocean, în SUA şi Canada. Aceste emigrări au cunoscut o
intensificare mai mare spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, datorită şi faptului că
în Transilvania, în general, pe lângă oprimarea socială, economică, resimţită la ţară din partea grofilor, s-a
intensificat asuprirea naţională, a crescut teroarea la care era supusă populaţia românească din partea
autorităţilor maghiare3. Codrenii au plecat din pricina sărăciei, pe la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele
1

Localităţile din zona Codru, care aparţin acum administrativ de judeţul Maramureş: Arduzel, Ardusat, Ariniş, Asuaju de Jos,
Asuaju de Sus, Băiţa de sub Codru, Băseşti, Bicaz, Budeşti, Ciuta, Corui, Fărcaşa, Gârdani, Mineu, Oarţa de Jos, Oarţa de Sus,
Odeşti, Orţiţa, Rodina, Sălişte, Sălsig, Sirlei, Someş-Uileac, Stremţ, Tămaia, Tămăşeşti, Tohat, Ţicău, Ulmeni, Urmeniş, Vicea.
2
Aurel Vaida, Stegarul legiunii „Horea”, în suplimentul „Maramureş”, decembrie 1977, p. 20.
3
*** Istoria militară românească, Bucureşti, Editura Militară, 1973, p. 223.
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decenii ale veacului trecut, atunci au luat, mulţi dintre ei, calea îndepărtată a Statelor Unite ale Americii, în
nădejdea că vor scăpa de greutăţile pe care le întâmpinau în satele lor. Cei mai mulţi dintre sătenii plecaţi au
revenit după un timp acasă, alţii au rămas pentru totdeauna acolo.
Fenomenul a lăsat numeroase urme în conştiinţa locuitorilor din zonă, regăsindu-se şi în creaţia
folclorică, sporind numărul înduioşătoarelor cântece de înstrăinare4. Aşa sunt, spre exemplu, versurile
populare:
„Cine mere-n ţări străine
Cu doru trăiască bine.
Cine mere-n ţări departe
Cu doru să prindă frate.
Cine nu şti ce-i doru
Margă, tracă vaporu
Deasupra vaporului
Şede maica dorului,
Încălţată cu opinci
Şi străină mulţi voinici,
Încălţată cu papuci
Străină maica de la prunci”5.
Dorul de ţară, de sat, şi legătura care a rămas permanentă cu pământul au imortalizat-o prin monumente
memoriale ce pot fi întâlnite în satele codreneşti: Oarţa de Jos, Oarţa de Sus, Bicaz, Stremţ.
Pe monumentul din Oarţa de Jos se află inscripţia care spune că: „[...] ridicatusau [sic] de fraţii emigranţi
în America” în anul 1910 şi că „Aici au fost aşezat altarul Besericei de lemn”, care la anul 1909 avea 250 de ani
vechime. La fel s-a ridicat un monument şi în Oarţa de Sus „prin fraţii din America în locul sanctuarului din
S. Beserică veche anul 1913”. Aici găsim şi numele celor 16 persoane plecate din Oarţa de Sus pentru a-şi găsi
o soartă mai bună în altă ţară, deoarece pe pământul lor erau socotiţi ca străini, şi de unde să poată trimite
ceva din câştigul lor pentru cei rămaşi acasă.
Cei plecaţi în America au urmărit în permanenţă evenimentele din ţară şi au sprijinit pe diferite căi lupta
pentru unirea cu Ţara. După realizarea măreţului act de la 1 Decembrie 1918, la fel, au contribuit la ridicarea
unor monumente comemorative în amintirea celor ce s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Aşa este monumentul
comemorativ din Stremţ ridicat în anul 1927 din sumele de bani colectate de către Tămăşan Vasile de la cei ce
se aflau în Statele Unite ale Americii6. Monumentul a fost ridicat în memoria celor 15 „eroi morţi în războiul
pentru întregirea neamului”, cum se poate citi pe partea de sus a obeliscului. Monumentul a fost lucrat de
către un meşter din Benesat şi transportat cu căruţele pe locul pe care a fost montat. În anul 1940, după
Dictatul de la Viena, a fost mai întâi incendiat, apoi autorităţile hortiste au dispus mutarea lui din centrul
satului, în cimitir. Va fi readus în octombrie 1944, încă înainte ca hortiştii să fi părăsit satul, prin strădania
învăţătorului Nichifor Măghereşcan, mai târziu, stabilit, ca pensionar, în Gherla.
În satele din zona Codru sunt unele monumente comemorative care cinstesc jertfele aduse de românii de
aici pentru unirea Transilvaniei cu România. Unele din ele au săpat în piatră numele eroilor, altele nu. Unele
sunt din piatră, altele simple cruci, troiţe de lemn aşezate în centrul satului ca semn al respectului acordat celor
ce şi-au jertfit bunul cel mai de preţ – viaţa –, pentru realizarea dorinţei seculare a poporului – formarea unui
stat naţional unitar.
Din fostul judeţ Sălaj, în componenţa căruia intrau şi mare parte din localităţile codreneşti aflate azi în
judeţul Maramureş, au luat parte la Primul Război Mondial un număr de 23.645 de români, dintre care şi-au
jertfit viaţa 2.749 de persoane, invalizi au fost 1.136 şi dispăruţi 1.697. O bună parte din aceste sacrificii
umane revin localităţilor codreneşti. În memoria acestor eroi, localnicii sau statul au ridicat monumente ale
recunoştinţei, ca urmaşii generaţiei ce a înfăptuit Marea Unire să nu-i uite, să-şi amintească întotdeauna că
independenţa şi libertatea Transilvaniei s-au obţinut prin mari sacrificii.
Astfel de monumente găsim în localităţile: Someş-Uileac, Ulmeni, Tămaia, Oarţa de Jos, Stremţ şi
Băseşti.

4

Dumitru Pop, Folclor din zona Codrului, Baia Mare, 1978, p. 17-18.
Ibidem, p. 110-111.
6 Traian Ursu, Monumente memoriale ale emigranţilor români în America, în „Acta Musei Porolissensis”, vol. XVIII, Zalău, 1994.
5
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În comuna Băseşti, se află şi alte patru monumente, acestea ne aduc aminte de George Pop de Băseşti
(1835-1919), personalitate marcantă în lupta dusă de românii din Transilvania pentru drepturi naţionale7. Casa
care i-a aparţinut, muzeu al zonei Codru, inaugurat astfel în anul 1976 şi reorganizat în 1989 ca muzeu
memorial, adăposteşte obiecte şi documente cu valoare documentar-istorică şi memorială care evocă figura
luptătorului memorandist, preşedinte al Partidului Naţional Român din Transilvania, preşedinte al Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918 şi al Marelui Sfat Naţional8. În Muzeul „George
Pop de Băseşti” se găsesc, de asemenea, preţioase obiecte de artă populară specifice zonei etnografice Codru,
amintind astfel preocupările Elenei Hossu-Longin, fiica lui George Pop, neobosită apărătoare şi cultivatoare a
tradiţiilor populare româneşti, în spiritul merituos al ASTREI*.
În parcul din jurul casei, pe un obelisc, se află portretul în bronz al marelui bărbat al neamului. Şi, tot în
memoria lui George Pop de Băseşti, în faţa Primăriei comunei Băseşti, a fost dezvelit un bust din bronz (la
27 noiembrie 1977), lucrarea aparţinând sculptorului Iustin Năstase. Trebuie de asemenea amintit şi faptul că
acest mare om al neamului său se află înmormântat în pământul satului natal, Băseşti, şi că monumentul lui
funerar – monument memorial şi acesta – este un loc de pioasă cinstire a sa, dar şi de aducere-aminte a
tuturor vicisitudinilor îndurate de poporul român sub ocupaţii străine.
Parcă jertfele poporului român nu au fost suficiente în Primul Război Mondial şi, pentru a-şi câştiga
deplina libertate şi independenţă, au fost necesare noi sacrificii – cele aduse în a doua mare conflagraţie
mondială. Şi acestor eroi, la fel, locuitorii satelor codreneşti le-au adus prinosul de recunoştinţă, ridicând în
memoria lor obeliscuri la Oarţa de Jos, Ariniş, Fărcaşa, Sălişte. De asemenea, în localităţile, Gârdani, Fărcaşa,
Stremţ, Orţiţa, Ardusat sunt îngrijite mormintele soldaţilor români căzuţi pe aceste locuri şi care îşi dorm
somnul de veci în cimitirele din satele amintite.
_____________
* De precizat că articolul regretatului profesor şi muzeograf Traian Ursu imortalizează o realitate de dinaintea anului
2009, cea de astăzi fiind una alarmantă în legătură cu starea casei memoriale a ilustrului patriot român George Pop de Băseşti.
Clădirea nefiind în mod curent întreţinută sub aspectul conservării, sunt necesare acum lucrări capitale, de fapt, o restaurare,
pentru a fi salvată de la prăbuşire. (Viorica Ursu)

Casa memorială „George Pop de Băseşti”

7
8

Traian Ursu, Monumente memoriale din comuna Băseşti, în „Acta Musei Porolissensis”, vol. XVII, Zalău, 1993.
Viorica Ursu, Valorificarea muzeală a casei lui George Pop de Băseşti, în „Revista muzeelor”, nr. 1, 1992.
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CU SAVANŢI-ETNOGRAFI ÎN MARAMUREŞ,
ŢARA OAŞULUI ŞI BUCUREŞTI
Pamfil BILŢIU

Eram pe la începutul carierei mele, când, în
cadrul Festivalului de Datini şi Obiceiuri de Iarnă de
la Sighetu Marmaţiei, au început să vină la sesiunile
de comunicări mari savanţi folclorişti şi etnografi:
Mihai Pop, Nicolae Dunăre, Ion Vlăduţiu, Gheorghe
Focşa, Paul Petrescu, Constantin Eretescu. Cunoscându-le opera şi, cum eram novice în cercetarea
culturii populare, m-am apropiat de aceşti prestigioşi
cercetători, i-am provocat la cercetări de teren,
convins că tinerii trebuie să se formeze pe lângă
maeştri. Marele etnograf, de care m-a legat o strânsă
prietenie, cu scrieri nu numai multe la număr, ci şi
valoroase, a fost Nicolae Dunăre, foarte ataşat de
noi, cercetătorii tineri, şi binevoitor în a ne împărtăşi
din bogata sa experienţă.
Am fost împreună
pe teren pe Valea Izei,
Valea Cosăului şi în Ţara
Lăpuşului. La Şieu, pe
Iza, am cercetat o
înmormântare. Am fost
la priveghi, precum şi la
întregul ceremonial de
înhumare. Parcă îl văd
cu fişele în mână, cum
nota minuţios fiecare
secvenţă ceremonială,
insistând asupra celor de
mare
importanţă:
ritualul
bocitului,
Nicolae Dunăre
jocurile de priveghi,
înmormântarea cu uneltele de trebuinţă decedatului,
pomenile funerare. Pe subiecţii cu care lucra nu-i
slăbea din întrebări. Apoi, la Ieud sau în sate de pe
Cosău, precum la Călineşti, Fereşti, cerceta cu atenţie
arta populară, făcea schiţe cu motive, îndemnându-mă
să le fotografiez cu mare atenţie. Era un cercetător
meticulos, notând totul cu lux de amănunte.
În Ţara Lăpuşului am cercetat ceea ce el numea
„specialitatea casei” – păstoritul arhaic de la stânele
montane. Ne-am dus la o stână îndepărtată, tocmai
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

în vârful Hudinului, unde ursul este domn stăpânitor.
Am bătut cale lungă, de zeci de kilometri, împreună
cu o cercetătoare daneză. L-am avertizat însă că vom
avea probleme, deoarece femeia nu era admisă la
stână. Cum mergeam prin pădure, m-am agăţat cu
vârful pantofului într-o rădăcină şi s-a desprins
jumătate talpa. Profesorul era consternat. „Vai,
domnu profesor, ratăm cercetarea! Şi am venit atâta
amar de drum.” I-am răspuns că nu ratăm nimic şi
am scos cuţitul, am tăiat o bucată din cablul magnetofonului portativ şi mi-am legat talpa, apoi, am
pornit-o la drum mai departe. Dar un necaz nu vine
niciodată singur. După nici doi kilometri, am dat şi
cu celălalt picior într-o rădăcină. Aceeaşi poveste.
Savantul tresare şi îi spun să nu se teamă. Mai tai o
bucată din cablu şi dreg talpa şi la celălalt pantof. În
aerul curat al pădurii ni se face o foame de lup. Ne
oprim să mâncăm. Folosim drept masă un trunchi de
brad răsturnat. Noroc că apare un cioban cu un botei
de oi, care strigă alarmat către noi să fugim repede,
că stăm lângă un cuib de viperă. „Doamne, feri, dacă
vă muşcă, în două ore muriţi.” Ne-a întrebat dacă
avem la noi antiviperin. I-am spus că nici poveste de
aşa ceva. Până la urmă ne îndreptăm către stână, cu
ajutorul ciobanului. Pe drum ne mai ies înainte şi trei
urşi. Eram îngroziţi. Ne punem pe rugăciuni. Urşii se
pierd în desişul pădurii. Respirăm uşuraţi. Ajungem
la stână. Acolo, mari probleme că era o femeie cu
noi. Baciul ne-a spus că nici el nu se vede cu nevasta
până la coborârea turmei şi apoi noi cum să-i strâcăm
stâna. Până la urmă o primeşte cu greu să înnopteze
la stână, dar numai la comarnic.
A doua zi, vine baciul la noi foc de mânios. Ne-a
spus că i s-au stricat oile, datorită femeii. Şi trebuie să
facem ce zice el, laolaltă cu ceilalţi ciobani. Şi ne-am
dus noaptea, pe lună plină, dezbrăcaţi total, fără să
vorbim între noi, cale lungă, până unde ştiau ciobanii
că este un bulbuc într-o încrengătură de ape. De
acolo am luat apă de nouă ori cu gura, ne-am întors
cu apa la stână, tot nevorbind între noi, şi am dat-o la
oi. Oile s-au vindecat, iar baciul a fost fericit.
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Am discutat cu maestrul Dunăre că am oficiat un
rit pastoral din componenţa Mioriţei şi i-am recitat
versurile: „Şi pă el că l-o mânat, / După apă-ntre
izvoare, / Facu-i lejea să-l omoare.” După ce am
scris despre acest rit într-un studiu, maestrul a scris
un articol elogios despre cercetările noastre, subliniind că în contextul lor îşi face loc ceea ce el numea
„arheologie spirituală”.
La stână am cercetat diverse aspecte ale păstoritului, pe savant interesându-l latura etnografică:
ustensile, componenţa stânei, instrumentele muzicale
ciobăneşti, echipamentul, hrana etc. Făcea totul cu
lux de amănunte.
La Bucureşti, l-am vizitat de multe ori, uneori ne
întâlneam la Institutul de Folclor. Am discutat mult,
pe baza cercetărilor noastre de pe teren. M-a
încurajat mereu, m-a apreciat şi am avut multe de
învăţat de la maestru.
De savantul-etnograf Ion Vlăduţiu m-a legat tot
o strânsă prietenie. A fost un mare preţuitor al
Maramureşului, un
om foarte prietenos,
ataşat de cei mai tineri colegi întru pasiuni. Am făcut împreună cercetări pe văile
Izei, Vişeului şi Tisei.
Ca şi Nicolae Dunăre, m-a sfătuit să-mi
diversific cercetările
şi să mă ocup de etnografie şi artă populară, care îmi vor da
mari
satisfacţii.
Ion Vlăduţiu
Mereu îmi spunea că
arta populară cuprinde o istorie multimilenară de spirit. M-am convins
mai târziu că a avut dreptate, când am început să
cercetez acest domeniu fascinant al culturii populare.
Pe teren, în vreme ce eu cercetam folclorul,
maestrul explora etnografia. Nu era casă în care
intram, să nu scotocească prin lăzile de zestre, prin
lădoaiele vechi ale sătenilor. Din ele scotea piese de
port de o inestimabilă valoare şi vechime. Le cerceta
cu atenţie şi le făcea fişe, le fotografia. Se interesa de
fiecare motiv, de denumirea populară şi semnificaţia
lui. Am învăţat de la maestru că facem o greşeală
dacă nu-i întrebăm despre semnificaţiile fenomenelor
folclorice pe cei care le creează.
Parcă-l văd cu câtă atenţie cerceta arta populară.
Îl interesau porţile, casele vechi, faţadele de casă
sculptate. Arhitectura caselor îl interesa în mod
deosebit. În opinia sa, cele mai mari documente
etnografice sunt casele ţărăneşti. La Săpânţa l-am
vizitat pe Ioan Stan Pătraş. Îi aprecia originalitatea şi
măiestria, investite în porţi, troiţe şi cruci. Îl considera un meşter-unicat.
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La Bucureşti l-am vizitat de multe ori la locuinţa
sa de pe strada Orlando. Am discutat multe chestiuni
de specialitate, uneori, pornind de la colecţia lui
etnografică foarte valoroasă. Câteodată, mă atenţiona
să nu scriu despre Ioan Stan Pătraş, aşa cum mi-o
cerea meşterul, că va scrie el o carte. N-a mai apucat,
moartea l-a răpus brusc, în plină activitate.
Prietenia cu veneratul etnograf Gheorghe
Focşa s-a cimentat la Sighet, apoi în cadrul tărilor de
teren, pe care le-am făcut împreună la Ieud, Botiza şi
Poienile Izei. Am cercetat înmormântarea la Ieud,
„pas cu pas”, cum îmi zicea maestrul, adică secvenţă
cu secvenţă. Am prins şi obiceiul „Strânsul nepoatelor” de la Ieud şi un botez la Poienile Izei. A rămas
surprins de bogăţia riturilor acestor obiceiuri şi
considera Maramureşul o ţară veche şi un leagăn al
civilizaţiei arhaice. Modest din cale-afară, se înţelegea
de minune cu ţăranii. Îi descosea până-n străfunduri
şi exclama: „Vai, câte ştiu! Şi ce vechi şi bine
conservat este aici folclorul”. Fotografia cu sete tot
ce cerceta: arhitectură, port popular, interioare ţărăneşti, anexe ale gospodăriei etc.
Fiind mai în vârstă, m-am învoit de la serviciu ca
să-l însoţesc în Ţara Oaşului, fiind antrenat în
realizarea volumului II al monografiei zonei de suflet
pentru cercetător. Vreme de câteva zile, am cercetat
la Racşa, Certeze, Cămârzana. A rămas cam dezamăgit că, faţă de Maramureş, satul oşenesc nu mai
era cel tradiţional. Se
modernizase repede, iar
cultura populară se afla
pe un avansat drum al
dispariţiei. Totuşi a
cules multe informaţii şi
mi-a zis că va face o
lucrare complexă. Am
fost şi la două stâne
împreună şi am rămas
surprins cât de mult îl
pasiona păstoritul, atenţionându-mă că, în Oaş,
este străvechi. CeanoGheorghe Focşa
cul, o mică unitate de
măsură a laptelui, îl considera de origine dacică.
La Bucureşti, l-am vizitat acasă, lângă Foişorul
de Foc, dar şi la Muzeul Satului, pe care l-a condus o
viaţă. Am discutat multe şi am aflat multe de la
maestru. Mi-a arătat şi monografia plănuită, dar în
formă nefinită. Era slăbit de ani şi de trudă. I-am
făcut propunerea să o redactez eu pentru tipar. A
ezitat, şi nu ştiu nici azi ce s-a întâmplat cu manuscrisul, căci n-a trecut mult şi maestrul s-a stins din
viaţă. Când ajung la Muzeul Satului, îi aprind la
mormânt o lumânare şi-i aşez la cruce o floare, ca
semn de pioasă amintire şi recunoştinţă.
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DRUMUL CÂNEPII
prof. Traian RUS

Memoria orală a satului Oarţa de Sus păstrează şi acum informaţii interesante despre soluţii pe care
comunitatea le-a găsit pentru a putea supravieţui în perioade grele ale existenţei sale. Mai multe relatări ale
consătenilor mei consemnează modul în care prin anii 1940-1950 îşi asigurau îmbrăcămintea şi lenjeria
necesare familiei. Erau ani foarte grei. Sărăcia se cuibărise aproape în toate familiile satului. Agricultura de
subzistenţă pe care o practicau abia le asigura hrana zilnică. Populaţia crescuse, iar pământul, divizându-se în
loturi din ce în ce mai mici, nu mai putea oferi cele necesare. Venituri din alte surse nu aveau. Războiul şi criza
economică închiseseră şi supapele emigraţiei. Lucruri de strictă necesitate, zahăr, petrol, chibrituri, mărfuri
industriale, îşi procurau doar pe produse agricole, pe ouă în special. Nici vorbă să-şi poată cumpăra haine. Au
fost nevoiţi să şi le confecţioneze singuri, din singurul produs textil la îndemână, cânepa.
„Noi am fost tare săraci. În familia noastă
erau şasă guri de hrănit, iar pământ nu aveam
aproape de loc. Nu aveam nici măcar cât să
ne cultivăm cânepă. Când eram fată meream
păstă Codru, în Ţara Ungurească, la zdrobdit
de cânepă. Acolo să cultiva multă cânepă. Am
ajuns prin mai multe sate. Câteodată ajunjeam
şi la scos cânepa toptită din râu, din Crasna.
O puneam pă lângă garduri, la soare, şi când
era bine uscată ne apucam de zdrobdit. Era
plin de zdrobitoare de cânepă în tăte satile.
Apoi treceam la hecelă1, la periat. Făceam
fuioare. Le călcam în picioare ca şi fie mai
mânânţele2, ca şi le putem peria mai bine şi să
să toarcă mai uşor. Mânuşile3 le făceam
Nana Ruzalia Negrii, 80 de ani
grămezi. Din zece, una era a noastă. Pă aia
puneam fuior mai din bdiu4, o făceam mai
ţăpânucă. Pă zî, cele mai harnice puteam face cam douăzăci de fuioare. Două erau a noaste. Aveam on caier
din două mânuşi. Lucram până ne umpleam un sac. Mâncam ce ne-am pus cu noi. Mai şi căpătam uneori.
Stăteam pe acolo şi câte o săptămână. Luam sacu în spinare şi ne întorceam acasă. Veneam prin Supur, Horez,
Babţa. Drumu ţinea cam două zâle. Sacu era din ce în ce mai greu. Ne rupea şelele. O fost şi femei care de la
o vreme nu-l mai puteau duce. Aşe o păţât Măria Diacului. O vrut să-l arunce. Că nu mai putea. O avut noroc
cu Niculina lui Petcaş, mai învăţată cu lucru şi mai tare. I-o luat ea sacu şi i l-o adus. Rămâneam de mas pă
hecelă = perie pentru curăţat „pozdăriile” de pe fuiorul de cânepă
mânânţăl = mărunt
3 mănuşe = unitate de măsură pentru fuiorul de cânepă (cam cât prinzi cu mâna)
4 bdiu, din bdiu = mai mult, cantitate mai mare
1
2
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unde apucam. Pîn şuri. Odată m-am dus cu Florica Măriii Evii, Florica lui Cohal, cum i s-o mai zis. Ea era
măritată. Io eram fată. Am înnoptat în Dobra, înt-o şură. La casa aceea era on fecior. On fecior tare fain. Şi o
vinit la noi în hăbdişte5. Am povestit ce-am povestit şi de la o vreme prăpădita de Florica o ieşit afară. Am
rămas sângură cu fecioru acela. S-o aruncat pă mine. Deşi era tare frumos, nu m-am lăsat la el. Tare cu greu
am scăpat. N-am vrut să-mi las fetia acolo. Pă Florica n-am iertat-o niciodată. I-o putut fi ruşine.”
„Şi la noi se cultiva cânepă. Da era mai
măruntă şi fuiorul mai aspru. Fuioru din
Ţara Ungurească era mai lung şi mai fin.
Mai mare dragu. Unii nu aveau pământ
să-şi samene. Când răsărea cânepa trebuia
şi fii foarte atent. Trebuia să o păzăşti cam
două săptămâni, pântu că la păsări le era
tare drag colţul răsărit. Veneau în stoluri şi
dacă nu erai atent, odată te trezeai că nu
rămâne nimnica. O păţât destui. Îi puneau
pă prunci să alunje păsările şi pruncii se
mai luau cu joaca şi uitau de cânepă.
Pericolul era mai mare unde câneptiştile
erau izolate. Unde erau mai multe, paguba
Nana Valerica Coţului, 73 de ani
nu era aşa de mare. O fost şi cazuri în care
n-o fost bună sămânţa şi n-o răsărit. Alţii erau mulţi în casă şi nu-şi puteau cultiva cânepă cât să le ajungă.
Ăştia mereau în Ţara Ungurească, la zdrobdit de cânepă. Aduceau câte on sac de fuioare. Mai greu le-o fost
celora care treceau păstă Codru. Drumu era lung şi să mergi cu atăta terheti6 în spate, nu-i uşor pentru o
femeie. Atunci femeile erau mai slabe. Rar vedeai câte una grasă. Acuma îs mai multe grase decât slabe. Cu
cânepa era o problemă şi la cules. O culejeai în două-tri rânduri, după cum să cocea. La urmă rămâneau
haldurii7, pe care era sămânţa. Tare le plăcea la păsări sămânţa de cânepă. Puneam tăt felu de spărietori. La noi
s-o făcut toptile8. Unde erau izvoare. Acolo o băgau la toptit.
„Io am fost după cânepă în Ţara Ungurească când eram fată. Meream mai ales cu
Viorica Petrii Floarii, cu Reghina lui Doliş şi
cu măicuţa, Florica Vironii. Şi noi aveam
câneptişte, dar nu să făce aşa de bine. Nu să
nici toptea tare bine. Fuioru era mai scurt şi
mai aspru. Tare greu să meliţa, iar periatu era
un chin, numa nu să desprindea di pă
pozdării9. Nu ştiu ce soi de cânepă era. Nici
pământu nu era tare bun la noi. În Ţara
Ungurească am fost până pîn Unimăt,
Căuaci, Sărăuad, Kissfalău. Pă acolo. Lucram
tătă zua până ne adunam on sac de fuioare şi
Nana Măria Petrii din Jos, 80 de ani
ne lăcomeam. Numa nu ne învăţam minte să
punem mai puţân. Era şi tare fain fuioru şi lung şi moale. Îţi era mai mare dragu si-l torci. Noi eram tare mulţi
şi ne trăbuieu haine. Că nu aveam cu ce să ne cumpărăm. Mai ales pă vremea Ungariii. Tătă iarna ţeseam şi tăt

hăbdişte = peţit, şedere, vizită
terheti = greutate
7 halduri = tulpini de cânepă înalte şi groase, pentru sămânţă
8 toptilă = baltă, apă în care se topeşte cânepa
9 pozdărie = partea lemnoasă a tulpinii de cânepă
5
6
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nu ne ajunja. Când ne întorceam acasă vineam pîn Supur şi pîn Babţa. Tăte eram zdrobdite10 de atăta terheti.
Când ajunjeam acasă nu mai eram bune de nimnic. Mai târzâu, când o vinit bumbacu, făceam o pânză tare
faină. Şi făceam tăt felu de cipcuri11 şi de tărcături12, de ieşeau neşte spăcele13 şi neşte cămeşi minunate. S-o
ajuns înt-o vreme că s-o făcut concurenţă între femei. Nici nu te lăsau să intri în camera unde era războiu.
Ţâneau secret. Apoi să vezi a doua zî de Paşti când începea danţu! Să aduna tăt satu la şura danţului şi era cum
s-ar zâce amu „parada mozî”14. Tăte să bdiciuleau15 unile pă altile. Era tare fain. Oaminii erau tare nealcoşi16”.
„Aveam cam 20 de ani. Eram deja
măritată, cu doi copii. Nici nouă cânepa nu
ne-o ajuns niciodată. Io m-am dus cu
Mărioara Găvrilii lui Pavăl (a Ilenuţî), cu
Iuli Mitrii, cu Ruzalea Bicăzenii şi cu
Băciucu. Aveam tare multă silvoiţă17, că la
noi o fost tare multe prune în anu ala şi
ne-am dus s-o vindem pă cânepă. Până în
Hodod am mărs pă jos şi ne-am suit pă
cursă până în Supur. De acolo am mărs
păstă nişte câmpuri până în Kissfalău. Am
luat casă de casă, pă la tăte vrajniţăle18,
până ne-am dat tătă silvoiţa. Luam o
mânuşe de cânepă pă două-tri linguri de
Anuca lui Hodor, 67 de ani
silvoiţă. Ne-am umplut fiecare câte-on sac
de fuioare. Ne-am întors cătă Supur. Am înoptat la Mihăieni, la on unchi de-a Băciucului. Oaminii ne-o primit
tare bine şi ne-o uspătat. Io cu Mărioara Ilenuţii am vrut să durnim pă antreu, pă sacii cu cânepa. După mnezu
nopţî ne-o apucat neşte mâncărimi groaznice. Ne-am tăt scărtinat. După o vreme o vinit gazda şi ne-o chemat
în casă, să durnim în pat că s-o făcut frig. Ne-am dus. După ce ne-am încălzît mâncărimile o fost şi mai
cumplite. Când s-o făcut de zuă am văzut că sântem pline de păduchi. N-am zâs nimnic, am mulţămnit şi
ne-am dus la Supur şi ne suim pă cursă până la Hodod. Acolo ne-o aşteptat on car şi ne-o dus până acasă.
Apoi să vezi năcaz pă noi până am scăpat de păduchi. Datu-ne-am cu de tăte, cu fotoghin19, cu deteteu.
Ne-am cotat în cap. Tăte hainile ni le-am opărit cu leşie. Am scăpat tare cu greu, că păduchii ăştia îs tare
rezistenţi şi una-două fac lindini şi să pun pă tăte firele de păr. N-oi uita în veci drumu acela”.
Mereu nostalgic după acea lume dispărută, îi caut mereu amintirile şi poveştile.

(1 februarie 2013)

zdrobdit = epuizat
cipcă = dantelă
12 tărcătură = obiect multicolor
13 spăcel = cămaşă, piesă din costumul popular femeiesc
14 parada mozî = parada modei
15 a bdiciuli = a evalua, a aprecia
16 nealcoş = mândru, fudul
17 silvoiţă = magiun
18 vrajniţă = poartă de la drum, din lemn
19 fotoghin = petrol
10
11
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DRAGI MI-S ŞEZĂTORILE... DIN ŢARA LĂPUŞULUI
Iuliana-Andrea POP

Cutreierând meleagurile lăpuşene, am descoperit că tradiţiile şi folclorul sunt vii încă nu numai
în Maramureşul istoric, ci şi în acest spaţiu cu
adevărat binecuvântat de Dumnezeu. Eu însămi
lăpuşeancă la origine, prin mamă, iubesc aceste
ţinuturi tocmai pentru unicitatea lor, pentru
spiritul aprig al oamenilor şi pentru sacralitatea
care răzbate din fiecare gest şi acţiune, din fiecare
colţ de livadă sau crâmpei de uliţă, de la porţile
tipic lăpuşene, până la pruncul ce joacă încă leapşa
prin ograda bătută de vite. Mă bucur că încă există
locuri unde ştim să fim unici, originali prin noi
înşine, să fim pur şi simplu români.
Un loc aparte aici îl au tinerii, mesagerii dintre
cele două lumi, dintre vechi şi nou, tradiţional şi
modern. Am observat zi de zi că tinerii lăpuşeni
ţin încă la tradiţii, iubesc muzica populară şi nu au
frica de a se mândri cu moştenirea din moşistrămoşi. E drept, tradiţiile îşi găsesc şi aici
răsunetul mai ales cu ocazia sărbătorilor. Se mai
încing hore, se mai ţin chiar şezători, bineînţeles cu
caracter mai modern. Totuşi, cu ajutorul mai
tinerilor mei elevi, lăpuşeni bineînţeles, am reuşit
să reînviem un obicei care avea rolul de a susţine
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socializarea dintre oameni şi, de ce nu, de a crea,
poate, noi familii. Copiii mi-au arătat ceea ce ştiau
de la bunici şi părinţi şi am descoperit că o
activitate de genul şezătorii are numeroase funcţii în viaţa satului, de la cele
practice, cum ar fi cunoaşterea tinerilor
între ei, până la cele magice.
Dar ce este, de fapt, şezătoarea? –
Cu prilejul şezătorii, oamenii satului se
constituiau într-o adevărată instituţie
socială, ca formă de întrajutorare, dar
era şi o ocazie plăcută de a munci şi a
petrece împreună timpul în zilele lungi
de iarnă, de derulare a unor obiceiuri şi
de formare a deprinderilor de viaţă şi de
muncă. Cu timpul, şezătoarea a devenit
preponderent o adunare a tinerilor din
sat, a fetelor nemăritate şi a băieţilor
care îşi căutau „aleasa inimii”. În general
şezătoarea avea loc în casa unor
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gospodari din sat, iar „găzdoaia” îi aştepta
pe tineri cu plăcinte şi colaci, în special în
preajma şi în timpul sărbătorilor. Aceasta
lua parte cu mare plăcere la discuţiile
dintre cei mai tineri, ba chiar îi provoca la
vorbă cu scopul de a afla cât mai multe
despre ultimele evenimente sau de a se
pune la curent cu „bârfele” din sat.
Exemplific cu o posibilă discuţie la
începutul unei şezători, povestită mie de
lelea Varvara din Lunca Morii, din Lăpuşu
Românesc:
– Bună sara, lele Varvară! Am auzit că
şi amu-i un an s-o făcut aci şezătoare şi am
venit să te întreb dacă ne laşi şi anu aiesta.
– Voi lăsa, dară! Ce să fac, şi mie mi-i
drag cu tinerii.
– Atunci, mă duc să strâg tăte fetele.
(Fetele intră în casă, salută şi iau loc pe
laviţă şi pe scaune.)
– Cât de bine om lucra, om hori şi om juca în
sara asta!
– Că bine zici! Da’ badea Ion unde-i?
– Îi dus la vecinu, în poveşti. Tare bine îi plac
şi lui poveştile. Ş-apoi s-o dus să să înţăleagă că
mâni au de dus gunoiu pă pârău. Da’ ce aţi mai
auzât că s-o mai întâmplat pîn sat?
– D-apoi vară-mea o făcut dimineaţă doi copii
gemeni.
– Să le deie Dumnezeu sănătate!
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– La noi o vinit lupii azi noapte. Noroc că o
bătut cânii şi am ieşit afară şi o fugit.
– Nu v-o luat nici o oaie?
– Nu, că n-o apucat.
În general, discuţiile sunt întrerupte ori de
găzdoaie, ori de una dintre fete, care îndeamnă la
cântec şi voie bună. Cele mai talentate dintre cele
prezente iau iniţiativa de a hori ceva, iar în
preferinţele bătrânilor lăpuşeni se pare că este
cântecul binecunoscut în zonă „Pe valea
Lăpuşului”. Toată activitatea este întregită prin
lucrul fetelor, care nu vin la şezătoare numai
pentru a sta la discuţii şi a cânta, ci vin de acasă cu
lucrul de mână pregătit, cu aţă şi ac sau fus, pentru
coaserea unor ciorapi de lână, a unor feţe de masă
în chilim (cusută manual, cu diferite modele,
precum flori, fructe sau frunze, având diferite
semnificaţii) sau chiar a unor articole de îmbrăcăminte la „mândruţ”, cele din urmă fiind cele mai
apreciate şi mai invidiate dintre ele. Toate aceste
„ritualuri”, de altfel, reprezintă un mod de
petrecere a timpului în aşteptarea feciorilor, care
nu merg la o singură şezătoare pe parcursul unei
seri, ci participă la mai multe şi se opresc acolo
unde îşi întâlnesc fata cea mai dragă. Aşteptarea îşi
are, de asemenea, rolul ei simbolic, deoarece fetele
fac previziuni asupra celor care vor veni. Un astfel
de obicei este numărarea parilor de la gard, care
vor arăta statura şi însuşirile fizice ale feciorului
destinat („drept şi subţirel”, „mic şi strâmb” etc.).
De asemenea, foarte interesant este „jocul cu
blidele”, pregătit de găzdoaie din timp, care
ascunde sub diferite farfurii obiecte cu caracter
simbolic; fiecare fată va ridica câte un blid de pe
masă, iar în funcţie de ceea ce va descoperi sub
acesta, îşi va cunoaşte destinul: pâine – bun ca pita,
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monedă – bogat, sare – sărac, mărgele –
bogat şi frumos, cărbune – negru şi
leneş, băţ – strâmb şi hâd, ca vai de el.
Dacă feciorii se lasă prea mult
aşteptaţi, se face apel la elementul
magic. Fetele fac vrăji însoţite de
incantaţii, folosindu-se de obiectele din
jur, cu scopul de a-i aduce pe cei iubiţi
cât mai repede la ele. Însă, vorbim aici
de incantaţii nevinovate, care aveau şi
rolul de a-i distra pe cei prezenţi la
şezătoare:
– Vai de mine, că nu mai vin
feciorii! Haidaţi să facem vrăji că da’
de-or veni.
(O fată se ridică în picioare şi trece
cu firul de la fus pe la celelalte, ţinându-l
deasupra capetelor acestora, rostind o incantaţie.)
– De ce torci? De ce torci?
– Nu torc, că întorc / Feciorii din toate
şezătorile / Să n-aibă stare, nici alinare, / Până în a
noastră şezătoare. / De n-or veni, or plezni, / De
n-or alerga, i-a agâmba, / De n-or intra, or crăpa. /
Să aibă stropşele în obiele / Şi furnici în opinci.
Alte asemenea invocaţii magice sunt cele care
au ca accesoriu sita, care prin forma ei rotundă
reprezintă roata destinului şi puterea sorţii. Fetele
învârt sita prin încăpere spunând următoarele
cuvinte: „Turduluc butuc, / Pe Ion îl aduc” sau
„Du-te, sită, şi te-ntoarce / Mulţi feciori ne adă-ncoace, / Mândri şi de omenie, / Ion, Grigore,
Văsălie / Şi tăţi care mi-s dragi mie”. De
asemenea, în anumite momente, la şezătoare se
numărau stelele, tot în scop magic: „O stea
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cocârstea / Două stele cocârstele, / Trei stele
cocârstele, / Patru stele cocârstele, / Cinci stele
cocârstele / Şase stele cocârstele / Şapte stele
cocârstele / Opt stele cocârstele / Nouă stele
cocârstele / Stea, steluţa mea / Du-te-n lume peste
lume / La ursâtul meu anume / Nu-i da, Doamne,
loc şi stare / Sub aiesta mândru soare, / De-i în
cătane, să vie pă sanie, / De-i la oi să vie pă furcoi,
/ De-i în temniţă să vie pă meliţă”.
Venirea feciorilor produce o mare bucurie în
rândul fetelor, care-i întâmpină: „Când vii, bade,-n
şezătoare, / Nu sta la uşă-n picioare, / Uită-te-n
casă de-a rândul / Şi te-aşază un’ ţi-i gându. / De
ţi-i gându-n altă parte, / Du-te, bade, mai departe
/ De ţi-i gândul de-a rămâne, / Hai, şezi, bade,
lângă mine”. Nici feciorii nu se lasă mai prejos,
salutând fetele, printr-un un cântec popular, de
obicei.
După venirea feciorilor, atmosfera din şezătoare se animă şi mai
mult. Tinerii spun ghicitori, care au
rolul de a verifica, după cum spune
lelea Varvara, „mintea celui care este
cercetat”. Acum este prilejul de a se
ironiza unii pe alţii, în cazul în care
ghicitoarea rămâne fără răspuns. De
obicei, cu acordul gazdei, şi dacă nu
este vreme de post, şezătoarea la
care vin cei tineri se încheie cu un
joc. În postul Crăciunului, se
colindă, moment la care ia parte şi
stăpâna casei.
(După o discuţie cu lelea Varvara a lui Ion a
Putirii, din Lăpuşul Românesc)
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COLECŢIA DE FOLCLOR ÎN MANUSCRIS A AUGUSTEI GAVRIŞ DIN CHELINŢA
prof. Pamfil BILŢIU

Plăsmuirile folclorice, adunate cu pasiune şi
pricepere, din satul natal Chelinţa, pe atunci,
aparţinând judeţului Sălaj, de către Augusta Gavriş,
fiică a acestui sat, pe când era studentă la Facultatea
de Litere din Cluj, ni s-au păstrat într-un caiet
manuscris dictando, format 19x16 cm, aflat în arhiva
Institutului Arhiva de Folclor, din Cluj Napoca, fiind
descoperit de prof. Traian Rus, din Oarţa de Sus.
Textele sunt scrise îngrijit, aproape fără ştersături, cu cerneală neagră, în vechea grafie. Plăsmuirile ne argumentează că, deşi era studentă doar în
anul I sau II de facultate, poseda cunoştinţe de
specialitate şi de tehnica culegerii pe teren a
folclorului, care-i facilitează buna orientare pe teren.
Aşa ne putem explica interesul acordat, deopotrivă,
atât folclorului legat de momentele cruciale ale vieţii
omului: nunta şi înmormântarea, cât şi liricii populare, descântecului, baladelor, obiceiurilor de peste
an. Augusta Gavriş acordă interes şi unor categorii
ale folclorului, puţin cercetate şi cunoscute, care
sporesc nota de interes a manuscrisului: rituri de
neluat feciorii în armată, rituri-interdicţii cu caracter
apotropaic legate de mana animalelor, aspecte de
medicină populară, de magia dragostei.
Trebuie să subliniem, legat de buna orientare pe
teren, modul în care este convinsă de importanţa
neizolării producţiei folclorice de obiceiul care i-a dat
naştere, aşa încât ne-a lăsat şi succinte descrieri de
obiceiuri, pe care le-a consemnat însă prea sumar.
Totuşi ele capătă mare importanţă datorită datelor
preţioase pe care le consemnează legate de obiceiuri
pe care folcloriştii nu le-au înregistrat. Amintim,
pentru ilustrare, vechile forme de pom de Crăciun,
din Chelinţa, din boabe de fasole şi paie înşirate.
Referitor la ordonarea textelor, manuscrisul
debutează cu folclorul rezervat nunţii, intitulat
„Nunta în com. Chelinţa, jud. Sălaj”. În cele 17 pagini numerotate, ale acestui compartiment, după
succintele descrieri ale unor secvenţe ceremoniale,
înregistrează două oraţii de chemare la nuntă, un
fragment de oraţie de colăcărie, oraţia cererii miresei
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de la părinţi, 11 piese reprezentând chiuituri la nuntă
şi o strigătură la jocul miresei.
Compartimentul rezervat înmormântării, după
sumare descrieri ale unor acte ceremoniale, înregistrează un bocet la mamă.
Strigăturilor le acordă un interes sporit, dovadă
cele 22 de piese reproduse din repertoriul curent.
Descântecelor le acordă, de asemenea, un interes
sporit, dar lipsită de experienţă, nu reproduce practica descântatului, văduvind piesele de mecanismul
lor magic, ele devenind astfel doar texte poetice.
Dintre obiceiurile de peste an, Augusta Gavriş
acordă importanţa cuvenită Crăciunului, ca obicei
complex. După succinte descrieri ale unor acte
ceremoniale ale colindatului, autoarea culegerii reproduce 13 colinde, un cântec de stea încadrat tot la
colinde, o mulţămitură la colindă, o urare a colacului,
piesă foarte importantă, care ne întăreşte convingerea
că, odinioară, începutul ritualic al colacului, care
reprezintă miezul magic al obiceiului colindatului
feciorilor, s-a practicat, cândva, pe o arie mai întinsă
a zonei de interferenţă dintre Chioar şi Codru,
cercetările noastre atestându-l şi la Finteuşu Mare.
Printre descrierile obiceiului colindatului, pe care
insistă ceva mai mult, dovadă interesului acordat
complexităţii lui, intercalează şi cinci formule de
urare adresate gazdei, rostite de colindătorii copii la
părăsirea casei gospodarului.
Liricii populare nu i se acordă un spaţiu prea
mare, fiind reprezentată doar de şase hori, la care se
adaugă doar două variante de baladă, catalogate şi ele
la lirica populară.
Compartimentul intitulat „La Anul Nou”
cuprinde practici magice de ursit ale fetelor, precum
şi vrăjuri de ieşirea fetei din ură. Şi în acest compartiment descoperim buna orientare a Augustei
Gavriş, care reproduce şi poezia de certă frumuseţe
şi valoare artistică care marchează vrăjurile fetelor
referitoare la măritat, stimularea dragostei sau ieşirea
din ură. Consemnează şi referiri succinte la colindatul
de Anul Nou al copiilor şi al ţiganilor.
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Dintre obiceiurile de peste an, se opreşte, pe
scurt, asupra obiceiurilor de Bobotează şi Bunavestire. Manuscrisul se încheie cu rituri de neluat
feciorii în armată şi leacuri contra bubelor.
Referitor la datele privind identitatea culegătoarei, prima menţiune o întâlnim la pagina autograf 40,
unde aflăm consemnat „colectate de Augusta Gavriş,
stud[entă]. com. Chelinţa – Sălaj. La capitolul Crăciunul, prima pagină este şi ea autograf, consemnându-ise şi calitatea de studentă, facultatea şi oraşul în care
a studiat, „Augusta Gavriş studentă în litere Cluj
(1935)”.
Încercând să ne documentăm asupra vieţii şi
activităţii culegătoarei, am aflat că s-a născut în 1917,
în satul Chelinţa, aparţinător comunei Ulmeni, dintr-o familie de învăţători, în care a primit o educaţie
aleasă. Tatăl său, Augustin Gavriş, pe lângă calitatea
sa de învăţător de vocaţie, a fost un stâlp al satului,
pasionat pentru muzică în care s-a perfecţionat prin
absolvirea cursurilor de vară („Maeştrii de Muzică”),
pe care le-a frecventat pe lângă Conservatorul
„Gheorghe Dima” din Cluj. Pasiunea pentru muzica
populară i-a insuflat-o şi fratelui Augustei, Emil
Gavriş (1915-1989), viitorul mare interpret, dirijor,
violonist virtuos, compozitor, personalitate marcantă
a muzicii populare româneşti. Însuşi tatăl său
Augustin i-a întocmit fiului său Emil un repertoriu
format din cântece populare, care se cântau în sat1.
Interesul pentru folclor în familia Gavriş a fost la
el acasă. La domiciliul fratelui Augustei, Emil, de la
Bucureşti, în timpul unor vizite, mi-a arătat o arhivă
cu un număr uluitor de mare de piese de folclor,
puse pe note, din Chelinţa natală, precum şi din
multe alte zone ale ţării. În timpul ocupaţiei Ardealului, doinele, jocurile, pe care Emil le-a adunat din
Chelinţa, le-a transcris pe note spre a nu cădea pradă
uitării2.
Cu siguranţă, îndrumările legate de metodologia
culegerii folclorului pe teren, precum şi asupra interesului pentru variate compartimente ale folclorului,
Augusta Gavriş le-a primit de la tatăl său, dar şi de la
dascălii de la universitate, mai ales de la cel care i-a
predat această disciplină. După absolvirea facultăţii,
Augusta Gavriş a funcţionat ca profesoară de limba
română la Liceul „George Coşbuc” din Cluj, unde a
deţinut şi funcţia de director. A fost căsătorită cu
profesorul universitar Ion Ciobanu, profesor de
biologie la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj,
căsătorie din care nu au rezultat copii. Nu deţinem
date dacă pasiunea pentru folclor şi-a exercitat-o şi
după absolvirea studiilor universitare. S-a stins din
viaţă în anul 1991, la numai 74 de ani, vârstă la care
decedase şi fratele său Emil, cu doi ani înainte.

Buna orientare a Augustei Gavriş în culegerea
folclorului pe teren rezidă, nu numai în interesul
acordat diverselor compartimente ale creaţiei
populare, ci şi în grija pentru a nota plăsmuirile
anonime în forme cât mai apropiate de cele în care
i-au fost comunicate de subiecţii anchetaţi. Fără a
nota toate particularităţile graiului local, aşa cum sunt
ele exprimate în folclor, pentru unele forme
preferând grafia literară, Augusta Gavriş a notat
numeroase particularităţi dialectale, fonetice,
morfologice şi lexicale, când a înregistrat plăsmuirile
orale.
Dintre particularităţile fonetice ale graiului local,
Augusta Gavriş notează trecerea vocalei „a” la „e”:
„aşe” (aşa), a vocalei „e” la „i”: „dragostile”
(dragostele), „fetii” (fetei). Autoarea manuscrisului
notează, apoi, trecerea vocalei „e” la „î”: „galbînă”
(galbenă), trecerea aceleiaşi vocale la „ă”: „trizăci”
(treizeci). Mai notează trecerea vocalei „i” la „î”:
„ţîpat” (ţipat), „zîle” (zile). Apoi, trecerea vocalei „o”
la „u”: „încungiurat”(înconjurat), trecerea vocalei „â”
la „ă”: „căte” (câte). De asemenea, notează trecerea
vocalei „u” la „o”: „aor” (aur). Asimilarea vocalelor o
notează aşa cum se produce în graiul local, precum a
vocalei „e” din diftongul „ea”: „ste” (stea), apoi, a
vocalei „a” din diftongul „ea”: „curăţască”
(curăţească), apoi a vocalei „o” din diftongul „oa”:
„tătă” (toată). Mai notează diftongarea unei vocale
înaintea unei alte vocale: „Iuon” (Ion).
Dintre particularităţile consonantice, culegătoarea notează pe „d” protetic, particularitate frecventă în graiul maramureşean: „dafla” (afla), apoi,
trecerea consoanei „h” la „c”: „patriarc” (patriarh).
Mai întâlnim notată trecerea consoanei „h” la „r”:
„Ristos” (Hristos)3.
Din categoria particularităţilor morfologice,
notează forma populară a locuţiunii adverbiale:
„pângă”4 (pe lângă). Notează apoi formele dialectale
de pronume posesiv „so” pentru „său”: „tată-so”
(tătăl său). Apoi formele regionale de pronume
personal „io” (eu), „ii” (ei). Întâlnim formele verbale
de infinitiv populare: „mere” (merge) sau forme
verbale de viitor populare „om mere” (vom merge),
„or mere” (vor merge), „om face” (vom face). Apoi
locuţiunea prepoziţională populară „d-ingă”5 (de
lângă). Nu ezită să noteze formele verbale prescurtate ca şi în graiul local: „mântuie” (mântuieşte).
Studenta în litere ştie acorda importanţa cuvenită
formelor lexicale regionale, pe care le notează consecvent: „bozgoane” (farmece, vrăji), „marhă” (animale), „strujincă” (porţie), „ţintirim” (cimitir), „pălincă”
(rachiu), „hodoroaică, moroaică” (maşină de treierat).

1

Pamfil Bilţiu, Emil Gavriş – personalitate marcantă a muzicii populare
româneşti, în: „Şcoala maramureşeană” , Baia Mare, nr. 26-30,
sept. 2007, p. 26-30.

3

2

Ibidem.
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NOTA REDACŢIEI: În realitate, e vorba de afereza consoanei h.
4
NOTA REDACŢIEI: Corect ar fi p’îngă.
5
NOTA REDACŢIEI: Corect ar fi d’ingă.
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Priceperea autoarei manuscrisului în privinţa
înregistrării folclorului pe teren rezidă şi în
importanţa pe care o acordă explicării cuvintelor
regionale necunoscute, pe care însă o face în
paranteză, în dreptul termenului, în loc să
întocmească un glosar la sfârşitul culegerii.
În privinţa datelor referitoare la identitatea
textelor, Augusta Gavriş notează, cu unele ezitări,
numele, prenumele, vârsta performerilor şi localitatea, fără a consemna anul culegerii lor. Performerii
sunt de diferite vârste, bărbaţi şi femei, în acord cu
aceeaşi bună orientare pe teren a culegătoarei.
Compartimentul poeziei obiceiurilor tradiţionale
este cel mai bine reprezentat în manuscris. Variantele
de colinde se reţin prin varietate tipologică, autenticitate, marcând bogăţia repertoriului speciei, satului
din acel timp. Întâlnim variante de circulaţie largă,
existente şi în zonele etnografice limitrofe: Codru,
Sălaj, Chioar, precum pomul încărcat de rod sau
variantele care sunt axate pe tema relaţiei gazdăcolindători, în care revine obsedanta aluzie la darurile
tradiţionale. „Nouă, gazda ni-i dator, / C-o strujincă
de pălincă, / Nici mai mare, nici mai mică, / Numa
cum să ne-mbătăm, / Că mai bine colindăm.” În
repertoriul de colinde întâlnim şi o variantă de
baladă-colind axată pe tema căsătoriei frate-soră, de
largă circulaţie datorită capacităţii ei de impresionare
şi caracterului ei puternic didactic-moralizator, pus în
slujba eradicării incestului. „Cum cununi soră cu
frate? / Dumnezău îi sus, te-a bate.” Cea mai bogată
producţie de colinde o constituie cea religioasă,
intens propagată de biserică. Sunt colinde de circulaţie, axate pe teme biblice bine cunoscute şi larg
răspândite, precum izgonirea din rai a oamenilor
primordiali. Culegătoarea nu face distincţia şi înregistrează la colinde şi cântecele bisericeşti de colindat,
pătrunse pe cale cărturărească în repertoriul curent:
„Tri păstori din Viflaim”, „În oraşul Viflaim”, „Când
cina Isus la masă”. Din repertoriul de colinde nu
lipsesc unele variante mai rare, cu un substrat mitologic bogat: „Raiul prădat de Iuda”, „Crăciun şi
Crăciuneasă”, „Mănăstirea de tămâie” şi ele de
circulaţie largă în Maramureşul istoric.
Bine orientată pe teren se dovedeşte culegătoarea şi prin importanţa acordată mulţămiturilor
rostite la finele colindatului, în care abundă felicitările
adresate gazdei, specifice sărbătorilor, şi aluziile la
darurile rituale, ca obligaţie ceremonială a gazdei:
„Puică neagră, bagă-n sac, / Scoală, gazdă, dă-mi
colac.” Este de mare importanţă o variantă de urare a
colacului, numită în grai local „tarostea colacului”,
care narează istoria pâinii sacre, de la arat şi semănat,
până la coacerea şi scoaterea ei din cuptor, prezentând multe similitudini cu poezia pluguşorului. Ea
marchează tradiţia milenară a cultivării grâului în
satele de pe valea Someşului. Aceeaşi bună orientare
ne-o dovedeşte culegătoarea şi prin importanţa ce-o
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acordă formulelor de urare, rostite de copii, după
colindat, la părăsirea casei gazdei: „Câţi cărbuni în
vatră, / Atâţea peţitori la fată. / Câte aşchii la tăietor,
/ Atâtea fete după cuptor. / Câţi cucurijori, / Atâţia
peţitori, / La Mărie, în sărbători.” Rezultă că formulele de acest gen erau adecvate la specificul familiei.
Referitor la poezia nunţii, variantele de oraţie de
chemare se încadrează organic în repertoriul zonei
Chioar, individualizându-se prin unele motive, mai
ales cel prin care se face aluzie la caracterul de
petrecere al ceremonialului, aşa cum se manifestă el
în formă sincretică. „Să fie găzduit feştecare, / Tăt cu
mese încărcate, / Cu băuturi şi bucate, / Tăt cu
băuturi domneşti / Şi mâncări împărăteşti, / Să beţi,
să vă mulătiţi, / Până veţi fi destuliţi / Şi-acolo va fi
şi muzică, / Care la om bine-i pică, / Când ceatăra a
suna, / Tăţi or începe-a juca.” Augusta Gavriş
reproduce şi o variantă de oraţie, numită „Cererea
miresei”, de largă răspândire în zona Chioar, Codru
şi Ţara Lăpuşului, foarte îndrăgită datorită dramatismului pe care îl degajă motivele care marchează
despărţirea fetei de casa părintească. Varianta de la
Chelinţa este una contrasă, cu un text mult mai scurt
faţă de alte variante de acest gen, din Chioar, care
abundă în urări adresate noului cuplu: „Dând mâna,
pă după masă, / Laolaltă să trăiască, / Laolaltă să
vieţuiască.”
Strigăturilor de nuntă, care animă ceremonialul
nupţial în Chioar, cu o încărcătură umoristică deosebită, culegătoarea le acordă spaţiul cuvenit. Sunt
piese de circulaţie largă în zonele Codru şi Chioar, şi
sunt legate mai ales de mersul şi întoarcerea de la
cununie, având ca adresanţi personajele principale ale
nunţii: mireasa, mirele, soacra mare, naşa mare, naşul
mare. Respiră un umor savuros variantele care fac
aluzie la soarta viitoarei neveste: „Bucură-te, tu,
mireasă, / Că bota-i pă grindă-n casă / Şi cioplită şi
mezdrită, / Hăpt, p-a ta samă gătită; / Şi cioplită-n
patru dungi, / Pă cât spatele de lungi.” Unele strigături tensionează atmosfera dramatică a despărţirii
miresei de vechea stare: „Rămas bun, măicuţa me,
/Apă bună nu-i mai be, / Adusă de mâna me. /
Ţ-am adus bugăt, măicuţă / Şi-ncălţată şi desculţă, /
Pântru nouă perinuţă.”
Bocetelor li se acordă un spaţiu restrâns, înregistrând doar două piese, cea mai impresionantă prin
încărcătura dramatică fiind varianta de bocet la fată
nelumită: „Dar încotro ne uităm, / Mirele nu ţi-l
vedem, / Ce ginere-am căpătat, / De zestre nu m-o
cercat. / Îi fecioru lutului, / Din fundu pământului.”
Baladele sunt confundate de către culegătoare cu
horile, confuzie justificată dacă avem în vedere că
termenul de baladă în acest spaţiu, ca şi în întreaga
Transilvanie, nu este cunoscut, specia interpretându-se în sfera liricului. Reproduce două variante de
largă circulaţie în Transilvania, datorită puternicului
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lor caracter didactic-moralizator: „Sora otrăvind
fratele” şi „Logodnicii nefericiţi”.
Descântecele fac parte din categorii tipologice de
largă răspândire: „De deochi”, „De speriat”, „De
strigat laptele”, „De dragoste”, „De ieşirea fetei din
ură”. Unele variante pe care le intitulează „De
măritat”, le reproduce la capitolul rezervat obiceiurilor de Anul Nou şi sunt precedate de vrăjuri ale
fetelor, având ca finalitate stimularea dragostei şi
măritişului. Acordând atenţia cuvenită acestei specii,
înregistrează şi unele variante mai rare: „De albeaţă”,
„De celtin”, „De ură-ntre săteni”.
Lirica populară nu este de mare varietate tematică, în afara celor şase piese aparţinând celor de
amărăciune, necaz şi urât, ponderea o deţin cântecele
de dragoste şi de dor, compartimentul cel mai fertil al
liricii populare. Motivistica acestor piese este cea
specifică mai ales nordului Transilvaniei, în care
dragostea este tratată ca într-un roman complex, de
la primii fiori până la împlinirea ei după moarte.
Blestemele care abundă, specifice liricii nordtransilvănene, sunt un reflex al gândirii arhaice,
dominate de credinţele în efectul ritului vorbit:
„Tună, Doamne, şi trăzneşte, / Care nu să vesăleşte,
/ Pă prietena mea cea mare, / Bat-o steaua din
cărare, / Pă prietena mea cea bună, / Bat-o steaua
dingă6 lună / Şi voinţa ei cea bună.”
Strigăturile se remarcă printr-o oarecare varietate
tematică, dacă avem în vedere că reproduce strigături
despre joc, despre strigat, de dragoste, dar şi satirice,
având menirea de a combate anumite metehne
umane: lenea, beţia etc.: „Pentru fetele de-amu, / Nu
să face mălaiu. / Pentru fetele de-acuma, / O bătut
mălaiu bruma.” Strigăturile de dragoste sunt remarcabile prin încărcătura de neîmpliniri, frământări şi
dezamăgiri, în unele fata fiind cuprinsă de dorul
arzător: „De-aici pân la badea meu, / Nu-i nici deal
şi nici părău, / Numai singur doru meu, / Nu-i nici
deal şi nici cărare, / Numai doru meu cel mare.”
Augusta Gavriş face un pas înainte, convinsă că
poezia de ceremonial şi ritual nu trebuie ruptă de
obiceiul pe care îl marchează. Chiar dacă descrierile
sunt succinte, unele capătă importanţă, precum secvenţa nunţii numită „şiratău”, care este o petrecere a
mirilor cu feciori şi fete înainte de nuntă. Secvenţa
fiind specifică zonei Codru, nu este exclusă o
influenţă, satul Chelinţa fiind situat la interferenţa
dintre Codru şi Chioar. Chiar dacă actul chemării
este abia schiţat, Augusta Gavriş descrie obiectul
ceremonial purtat de chemători, un baston împodobit într-un mod foarte interesant cu elemente cu o
mito-simbolistică distinctă: „Mărămi de cap colorate,
busuioc în vârf şi cocoşi [floricele ce se fac din
grăunţe de porumb alb] înşiraţi pe aţă şi paie tot
înşirate pe aţa cu cocoşi.” Dintre secvenţele ceremo6
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nialului nunţii se opreşte la „mersul după mireasă”, la
„mersul după nănaşi”, „cununia religioasă”. Face
referiri la „aruncatul grâului”, la „întoarcerea de la
cununie”, la „aruncatul peste casă a blidului în care a
stat apa cu grâul”. Descrie un ritual particularizant al
acestei secvenţe constând în aruncatul grâului, cu
răsturnarea şi stricatul mesei pe care a stat blidul cu
grâul şi apa. Mai face referiri la ascunderea miresei, la
înconjurul ritual al mesei de către actanţii principali,
rituri specifice nunţilor din Chioar, Lăpuş şi Maramureş. Nu omite descrierea riturilor de amânarea
venirii copiilor, constând din aruncarea în faţa
miresei a unei aţe înnodate cu atâtea noduri care
reprezintă anii până când cuplul nu doreşte să aibă
copii. Mai descrie riturile oficiate de mireasă pentru
influenţarea însuşirilor copiilor din noua familie:
„Mireasa se uită-napoi, când merge la cununie, ca să
samene copiii cu ea.” Descrie călcatul mirelui pe
picior de către mireasă, pentru a-l supune şi pune sub
papuc. Face referiri la jocul ritual al miresei, care la
Chelinţa este însoţit de cântece ceremoniale.
Riturile de înmormântare, deşi descrise sumar,
cuprind unele elemente interesante. În afară de
pregătirea mortului pentru marele drum, căruia i se
pune un ban şi o lumânare, în sicriu cu mortul se pun
păpuşi ca să nu-şi ducă copiii după el. „Dacă este
femeie, îi pune furcă şi fus, să nu să urască singură şi
să nu vină ca strigoaie.” Aminteşte de spargerea
ritualică a unui vas la scoaterea mortului din casă,
care este „hârboi dacă e bărbat şi ulcea dacă e femeie,
numai din lut, ca să nu ducă norocu din casă. Uneori
hârburile se ţin în casă trei zile, apoi s-aruncă-n
grajdi.” Mai aminteşte de darurile rituale date celor ce
scot mortul: găină şi colac la cel ce prinde de cap şi o
ulcea la cine prinde de picioare. Găina se dă ca să nu
ducă alt cap după el. Dintre riturile funerare descrise,
face referiri la tratarea mortului-strigoi, prin trecerea
unui fier înfocat prin coaste, punerea de usturoi în
gura defunctului şi întoarcerea lui cu faţa în jos. Mai
aminteşte de pomana dată copiilor, „un cocuţ cu
ban”.
Succinte descrieri referitoare la jocul duminical,
despre care aminteşte că se juca, vara, în şură, iarna,
în casă. Era un obicei care se bucura de o participare
totală, „toată lumea mere la danţ”.
Informaţiile despre obiceiul colindatului sunt şi
ele sumare. Aminteşte de colindatul copiilor, despre
care notează că „poartă bote şi straiţă”, de formulele
de întrebare asupra acordului gazdei şi răspunsul
acesteia, „mulţămita” rostită la sfârşitul colindatului,
formulele orale, rostite la plecare de copii şi darurile
primite: „cocuţi din făină de grâu”. Se opreşte asupra
colindatului feciorilor, despre care notează că umblă
pe la casele cu fete şi sunt ospătaţi de gazdă. Sunt
interesante unele rituri oficiate la colindatul feciorilor. „La pragu casei cu fete se puneau iţele de la
războiu de ţesut sau se aruncau peste primii colindăBuletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013
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tori grăunţe de porumb, ca să umble peţitorii la fată
ca iţele şi mulţi ca grăunţele.” Nu omite descrierea
unor rituri de stimulare a rodului, pe care le întâlnim
în Maramureş. „Femeia, în ajunul Crăciunului, merge
cu mâinile pline de aluat la pomii din grădină care
n-au rodit, îi freacă cu mâinile şi zice: „Maică Sfântă,
fă, ca să fie pomul încărcat de poame ca mâinile mele
şi ca coveţile de aluat, în ziua de azi. Apoi îl ameninţă
cu o secure că îl va tăia şi îl va pune pe foc dacă nu
va rodi.” Face referiri la vrăjuri ale fetelor de măritiş,
la Crăciun, între care prepararea rituală a turtei
coapte pe vatră, care, mâncată seara, provoacă
arătarea în vis a ursitului. Gătirea ritualică a mesei,
practicată pe larg în Ţara Lăpuşului şi Maramureş,
înregistrează la Chelinţa unele deosebiri. Pe masă,
alături de fân şi sare, nu se pune un colac ceremonial,
ci cel mai frumos cârnaţ. Masa stă astfel gătită până
la Anul Nou, când fânul se dă la vite, iar din cârnaţ
se mănâncă ca să fie un an cu noroc şi bogat.
Dintre obiceiurile de Anul Nou, autoarea face
referiri la vergel, dar este atrasă mai mult de „bozgoanele” pe care le fac fetele pentru stimularea dragostei. Se reţine vraja cu cârnaţul plimbat prin apă,
gest însoţit de descântec: „Sân Văsâi, vărgat, / Dă-mi,
Doamne, bărbat, / Că de nu mi-i da, / Io m-oi
înfrupta /Şi-oi da aceluia care vrea să mânânce.” Mai
descrie o vrajă în care fata ia iţele de la războiul de
ţesut, merge pe ele călare, prin vale, descântând şi
gândindu-se la drăguţ: „Să n-aibă stare şi alinare, /
Cum n-are apa, pă vale / Şi fuşteii-n fire. / Să steie a
plesni, / Până la mine a vini, / Să steie a crepa, /
Până cu mine s-a cununa.”
Între practicile de ghicire a ursitului se opreşte
asupra număratului parilor, punând accent pe
decodificarea fiecărei categorii de par numărat:
„cioturos – văduv cu copii, neted – sărac, scorţuros –
bogat”. Face succinte descrieri legate de moşii de
paie şi cârpe care se puneau în ajunul Anului Nou la
fetele bătrâne şi feciorii tomnatici. Mai descrie o
vrajă „de orândă”, având la bază cultul focului şi care
se oficia la cuptor. „Fata înveleşte focul şi descântă:
Nu învelesc focu, / Învelesc pă dracu. / Fă-te un
şarpe balaur / Şi nu sta în loc, / Până la a mea
orândă / Şi n-o lăsa-n loc, / Până la mine-a vini, /
Cu mine-a vorovi, / Cu mine mâna a da, / Cu mine
s-a cununa.”
Informaţii succinte găsim însemnate despre
obiceiurile de Bobotează, oprindu-se la umblatul cu
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crucea, în care crucerii sunt însoţiţi de ceata copiilor,
care oficiază Chiralexa, obicei însoţit de formule
orale larg răspândite în Transilvania, mai ales în
Maramureş, prin care se performa, în plan magic,
rodul bogat în grâne: „Grâu de primăvară / Şi-n pod,
şi-n cămară, / Şi-n stoguri pe-afară.” Aminteşte de
dăruirea copiilor cu nuci, care sunt aruncate pe jos,
„pe care copiii le culeg, în vreme ce popa blagosloveşte în casă.”
În cadrul obiceiurilor de peste an, Augusta
Gavriş a consemnat două practici ritualice care aparţin de miezul substratului mitico-magic al sărbătorii.
Drept urmare, descrie focurile rituale aprinse „în
grădină sau pe câmp”, precum şi înconjurul casei şi
acareturilor, de către gospodina casei, cu un lanţ, „ca
să nu îngăduie apropierea duhurilor necurate de
gospodărie”.
Importante sunt însemnările Augustei Gavriş
legate de riturile oficiate la scosul animalelor la
păşune, care sunt trecute peste lanţ şi li se pune în
coadă argint viu şi tămâie pentru a nu li se lua mana.
În acelaşi scop, pe spatele vacilor se face cruce cu
„ai” (usturoi) şi leuştean. Notează apoi anumite
practici magice apotropaice, oficiate de către fete şi
feciori. Fetele poartă argint viu la gât, iar feciorii,
cusut la haine. Capătă o importanţă deosebită riturile,
având ca destinaţie neluarea feciorilor în armată,
constând din întoarcerea blidelor, cu gura în jos, şi a
tuturor oalelor din cui. Nu lipsesc informaţiile legate
de medicina empirică. „Pentru a scăpa de bube, cei
ce le au poartă la gât o bucată de pânza unui ciur
părăsit. Când cineva e bolnav, se ţine un vas
deasupra patului, cu gura în jos.”
Manuscrisul Augustei Gavriş capătă o importanţă deosebită prin bogăţia informaţiilor, legate de
diferitele aspecte ale culturii populare locale.
Cunoştinţele de specialitate se reflectă în buna ei
orientare pe teren, atât prin abordarea unor aspecte
necunoscute ale culturii populare locale, cât şi prin
anumite rituri particularizante pentru repertoriul
satului. Capătă importanţă manuscrisul şi prin modul
cum abordează obiceiurile, practicile magice,
credinţele şi superstiţiile, la care se adaugă bogăţia
producţiilor folclorice şi autenticitatea acestora,
legate de diversele compartimente ale creaţiei populare. Este o contribuţie importantă la investigarea
unui sat conservator, de mare vechime şi cu o cultură
populară de mare bogăţie, frumuseţe şi varietate.
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PODU’ MNIRESII ŞI FÂNTÂNA LUI CRĂCIUNAŞ
prof. Traian RUS

Sunt atâtea „poveşti” în Ţara Codrului, încât nu se vor termina niciodată. Unele vin pe neaşteptate.
Mai zilele trecute eram prin Bicaz, cu treburi la medicul meu de familie. În anticameră se aflau vreo cinci
pacienţi. Doi dintre ei erau din Ciuta. Doi ţărani, amândoi trecuţi de 70 de ani. Povesteau despre una,
despre alta, despre boli, dar şi despre lumea de odinioară. Cum sunt fascinat de viaţa de altădată a
codrenilor, de lumea în care, bieţii de ei, săraci şi amărâţi cum au fost majoritatea, lucrau horind. Nana
Ruzalea Negrii îmi povesteşte că şi pe uliţă umblau horind. O lume în care oamenii trăiau fericiţi, o lume
după care tânjesc mereu.
Am ciulit urechea şi, din discuţia celor doi ciutani, am auzit unul dintre cele mai frumoase toponime
din viaţa mea: „Podu Mniresii”. Se exprima unul, mai mărunţel:
– Io, când am fost prunc, n-am trecut de Podu Mniresii. N-am avut nevoie. Moaşa ne aducea pe
lume, iar de boli ne vindecau descântătoarele satului. Ştiau descântece pentru toate bolile. Mai puneam
frunză ori zamă din plante şi toate treceau. Ce să meri până în Cehu la doctor? Pe rană puneam zărnucă1
sau o scrijea2 subţire de clisă3 şi una-două să vindeca.
Celălalt, slăbănog şi mai înalt, îi răspunde:
– Şi io am tăt avut probleme cu buboii şi cu moimele4. Tăt aşe am făcut. Storceam pă ei zamă de ai5
şi puneam frunză, nu ştiu de care, şi treceu. Merem şi la baba Treja [Tereza] să-i alunje cu descântece şi
scăpam.
Îi întrerup, mă prezint şi îi rog să-mi spună, dacă ştiu, de unde vine numele acelui pod.
– Domnule, nu eşti dumneta profesoru’ ala care ai dus Restenirea6 aceia din clopotniţă de la noi să o
pui la muzeu din Oarţa? zice cel mai mărunţel.
– Ba io îs, bată-te norocu!
– Atunci ţi-oi spune, dacă te interesază lucruri de demult.
– Mulţumesc frumos!
„O fost pă vremea comuniştilor, nu tare de mult. La noi în sat era o nuntă. Tocma’ atunci să lucra pă
podu’ de păstă vale. Ala de la intrarea în sat din drumu Băbţii. Podu’ nu era gata şi nuntaşii nu aveau cum
să margă la Bicaz, la Sfat, la cununia civilă. O fost plouată tare mult şi nu puteai mere pă nicări, numa’
păstă pod. Socrii, şi cei mari şi cei mnici, s-o dus la pod. Le-o dus la cei care lucrau acolo şi la inginer şi la
tăţi, pălincă şi mâncare şi de tăte. Le-o cerut să termine podu până sâmbătă, să poată trece. S-o înţăles, şi
pă sâmbătă podu’ o fost gata. O putut mere păstă el. De atunci i-o zâs „Podu Mniresii”. Ciutanii îs
oamini nealcoşi. Ce nuntă o vut fi7 aceea în care mereau la Sfat numai mnirii şi nănaşii? Ce-o vut zâce şi
bdicăzenii? Fără iuitori şi vilfei8 şi neamuri? Tăt satu o vut râde de ei. Aşe, podu’ s-o gătat şi nunta o fost
ca lumea. La cei care o făcut podu le-o mulţumit şi i-o chemat pă tăţi la nuntă”.
zărnucă = plantă vindecătoare (Solamim nigrum): extrage puroiul din rănile purulente
scrijea = felie subţire
3 clisă = slănină
4 moimă = abces uriaş, buboi
5 ai = usturoi
6 Răstignirea
7 o vut fi = ar fi fost
8 iuitori, vilfei = chemători la nuntă
1
2
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***
„Povestea” aceasta mi-a adus aminte de vremea când eram directorul şcolii din Oarţa de Jos. Le-am
cerut elevilor din clasa a VIII-a să-mi întocmească o listă de toponime din localitate. Cea mai bogată listă
mi-a întocmit-o elevul Bogdan Pop, actualmente profesor şi primarul comunei. Era printre elevii cei mai
conştiincioşi. Din lista lui mi-au sărit în ochi două: „Acastauă” şi „Fântâna lui Crăciunaş”.
„Acastauăle” se întâlnesc în multe sate din Ardeal. Din păcate, în prea multe. Au fost locurile în care
în anul 1848, ungurii, în intervenţia lor militară de reprimare a revoluţiei române, au ridicat spânzurătorile
pentru „capii” revoluţiei. Istoria orală îl consemnează şi pe un localnic, Toderaş Rob, spânzurat pentru
„îndrăzneala” de a fi participat la Adunarea Naţională de la Blaj din 3-15 mai de pe Câmpia Libertăţii.
Am aflat apoi şi povestea „Fântânii lui Crăciunaş”, o poveste care m-a emoţionat puternic,
aducându-mi aminte de anii copilăriei.
Să ne imaginăm satul în ziua de Ajun. Pregătirile pentru Crăciun erau îndeobşte încheiate. Mirosea a
cozonaci şi a cârnaţi fripţi. Gazdele aduceau în casă cele trebuincioase pentru colindători. Femeile
trebăluiau prin gospodării, alergând de colo până colo. Fetele, mai ales cele de măritat, îşi mai
„înstruţau”9 casele cu pomi de Crăciun, cu ştergări, cu băniţă10 şi cu brad, cu prime11. Aranjau masa cu
colacul Crăciunului, punând pe ea toate elementele augurale care să le asigure măritişul. Bărbaţii, prin
pivniţe, umpleau canceauăle cu vin şi pălincă, asigurau lemnele de foc pentru sărbători, furajele pentru
animale. Forfotă mare.
Copiii îşi terminaseră repetiţiile, aveau străiţile pregătite şi, după ce trecea amiaza, nu mai aveau
răbdare. La Oarţa de Jos, colindatul pruncilor începe după-masa, cam pe la ora cinci. De pe la trei,
începeau întrebările şi dialogurile:
– Măicuţă, vine Moş Crăciun?
– Vine, dară, sigur că vine.
– Da’, de unde vine?
– De la Cehu, dragu’ mamii.
– Da’, cu ce vine?
– Cu sania, cu caii, cu ce să vie? Mintenaş ajunge în Oarţa.
După un timp, întrebările reveneau:
– Oare pă unde a fi ajunsă?
– Ar putea fi pă la Moara Florii. Moşu-i bătrân, sania-i grea, caii obosiţi. Vine mai anevoie, ai răbdare.
Cei din capătul satului erau cu năsucurile lipite de ferestre.
– Da’, amu unde-a fi?
– Amu suie pă vale. S-a fi oprită la fântână să-şi adepe caii. Ştii tu fântâna aceie de pă vale. Acolo îşi
adapă caii. Puteţi mere, că pă când ajunjeţi voi şi moşu intră în sat.
Începea colindatul.
„Fain o fost,
Puţân o stat,
Şi-apoi iară o plecat.”

a înstruţa = a împodobi (struţ = floare din hârtie creponată sau alte materiale)
băniţă = bucsus (arbust ornamental de grădină)
11 prime = fâşii de hârtie creponată cu care împodobeau bradul, palţauăle de vilfei
9

10
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COMUNA CUPŞENI
cu satele aparţinătoare Costeni, Libotin, Ungureni
Aristiţa BORBEI, Liana POP

Cupşeni
1584 Kupsafalva
1733 Kupsan
1750 Kopseny
1850 Kupcsény
1854 Kupsafalva
Costeni
1603 Kostáfalu
1613 Kosztafalva
1733 Kosteny
1750 Koteny
1760-1762 Koszta

1850 Kosztény
1854 Kosztafalva, Costien
Libotin
1488 Lybathan
Ungureni
1584 Ungurfalva
1627 Ungarfalva
1733 Ungureny
1767 Budafalva
1850 Ungurény
1854 Ungurfalva

(Suciu, Coriolan. Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania. Vol. 1-2. Bucureşti : Editura Academiei, 1967-1968, p. 169,
184, 218, 359.)

Câteva date despre comuna Cupşeni, redate după Kádár József (1901)
După tradiţie, această localitate a fost întemeiată de trei fraţi pe nume Cupşa, care nu au reuşit să se împace,
prin urmare unul a rămas aici, celălalt s-a aşezat în Hollomezo [Măgoaja], iar al treilea s-a stabilit în Mikola [Nicula].
După ei şi-a primit comuna numele.
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Localitatea este aşezată la poalele Muntelui Şatra, pe malurile râului Izvorul Pintii, care se varsă în Lăpuş, în
dreptul localităţii Rogoz, la 59,8 km de Dej, în plasa Târgu Lăpuş.
Era un accesoriu al Târgu Lăpuşului, dar în 1553 nu figura printre accesorii. Localitatea este menţionată astfel
pentru prima dată numai în 1584.
În 1584, Báthory Kristof, la fel ca Sigismund, îi scuteşte pe locuitori, din cauza sărăciei lor şi a pământurilor
puţine şi neproductive, de plata treizecimii.
De la începuturi, locuitorii acestui ţinut au fost agricultori şi crescători de animale. În general, erau mai puţin
harnici şi numai lipsa mălaiului îi silea să meargă departe să lucreze în pădure. Hrana lor de bază era pâinea de mălai
şi mămăliga, pe care o consumau cu lapte şi brânză de oaie. Îmbrăcămintea lor este confecţionată casnic, poartă
sumane negre sau sure, ciorapi albi, opinci şi căciuli din piele de oaie. Ţinuta femeilor este de asemenea alcătuită
din suman, catrinţe şi opinci. Vara, bărbaţii poartă cămaşă din pânză de cânepă, fără guler, cu mâneci largi şi
izmene strâmte, iar bătrânii poartă şi atunci căciuli, iar tinerii pălării tari.
Casele şi le construiesc din bârne de lemn, cu ferestre mici, nu au aproape niciun fel de mobilier şi sunt lipite
cu lut doar în interior.
Biserica de lemn greco-răsăriteană [ortodoxă] a fost construită probabil în anul 1600 şi este consacrată
Sfântului Ilie. Preoţii se trăgeau din familia Cupşa, astfel, sunt amintiţi: Cupşa Istrate, Saxon, Dumitru, Ştefan
(1861), Filemon şi actualul [la data redactării textului] protopop Cupşa Samuel. Clopotele au fost turnate la Cluj, şi
datează din anii 1861 şi 1883.
Este o comunitate greco-catolică, filie a Ungureniului, care are, la fel, o biserică de lemn adusă din Peteritea
probabil acum 60 de ani (1847), reasamblată din lemn de brad în mijlocul localităţii. Are hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”. Registrul matricol datează din 1847. Preoţi: Găvruş Vasile şi actualul Nodiş Ioan.
Din 1857, satul a contribuit anual cu 75 de forinţi la susţinerea şcolii greco-catolice din Târgu Lăpuş. Şcoala
proprie a fost probabil înfiinţată la începutul anilor şaizeci, iar statul a contribuit cu rechizite. Din punct de vedere
educaţional, era unificat cu Costeni.
Localitatea are o climă sănătoasă, este aşezată într-un loc ferit de vânturi, grindina nu-i bate hotarele. Molimele
ocolesc aşezarea, iar localnicii superstiţioşi explică acest lucru prin faptul că odinioară o fecioară în pielea goală a
arat cu doi boi negri o brazdă în jurul aşezării şi de aceea „Ciuma” şi holera nu pot pătrunde aici.
În 1750, partea de teren de la hotare era din cale-afară de neproductivă, deoarece era umedă, străbătută de
izvoare de apă, aşa încât nu era de niciun folos nici utilizarea gunoiului şi nu era deloc propice pentru cultivare. O
treime din suprafaţă era muntoasă, acoperită de păduri şi abia producea ceva, iar cealaltă treime se putea numi un
pic mai bună, dar necesita utilizarea frecventă a gunoiului. Din produsele pământului nu se puteau întreţine, astfel
că erau obligaţi să cumpere cereale din alte părţi. Nu duc la târg cereale. Numai din vânzarea animalelor, pe care
obişnuiau să le vândă în târgurile din Cavnic, puteau să-şi procure banii necesari plăţii impozitelor.
Hotarul localităţii se împarte în două întorsături, cea de sus, peste măsură de îngustă, cealaltă muntoasă,
pietroasă şi putea fi arată numai cu opt boi. Nu se obişnuieşte îngrăşarea pământului cu gunoi purtat cu căruţa, şi
nici nu se poate, doar se îngraşă pământul în urma păşunatului; nu se practică însămânţatul de toamnă. Păşunea
este îngustă şi de aceea închiriază de la vecinii din Libotin şi Lăpuşul Românesc locuri de cosit la întorsături.
Hotarul împărţit în două cotituri este sărac, cu o capacitate de 101½ găleţi, luncile de 184 de căruţe. Dintre
iobagi, cinci au fost mutaţi în altă parte, 28 au fugit. Echivalentul în bani al muncii iobagilor era de 279 de forinţi şi
55 de creiţari.
Hotarul actual este nefertil şi slab, în afară de porumb, ovăz şi cartofi, abia se pot cultiva alte produse. Cresc
vite de rasă transilvană, cai, oi, capre şi porci. Sunt puţini pomi fructiferi: meri, peri şi pruni. Adăpători sunt pârâul
care străbate localitatea, precum şi izvoarele Valea Peştilor, Izvorul Plaiului, Iezeruţ, Izvorul Zdirci şi Ulmilor.
Are o moară cu două pietre şi două cu câte o piatră, primele două fiind proprietatea lui Cupşa Samuel, iar
cealaltă a lui Cureu Pantelimon şi tovarăşul său.
Din 1870, este reşedinţă de district notarial.
Este renumit Muntele Şatra, cu o înălţime de 1041 m, aflat în apropiere, unde, ca într-o fortăreaţă naturală, de
multe ori şi-au căutat refugiu localnicii aflaţi în pericol. Mai târziu a devenit refugiul tâlharilor. Aici îşi avea sălaşul
spaima ţinutului, renumitul haiduc Pintea. De mai multe ori au fost găsiţi ascunşi aici bani de aur şi argint, încă şi în
zilele noastre sunt unii care îi caută. Locuitorii aşezării mai povestesc şi în zilele noastre că de aici, de pe Muntele
Şatra, pornea haiducul Pintea în incursiunile lui. De mai multe ori a jefuit Baia Mare şi pe domni, iar comorile
jefuite le-a îngropat, sub blestem, în vârful muntelui, în preajma locului numit Fântâna Pintii, legându-i pe tovarăşi
la ochi şi purtându-i de ici colo prin toată pădurea şi apoi, oprindu-se într-un loc, i-a pus să sape o groapă mare
unde şi-a ascuns banii, a pus să se acopere locul cu pietre, şi de acolo a plecat împreună cu tovarăşii legaţi din nou
la ochi şi s-a întors acolo numai după mulţi ani. Atunci i-a întrebat pe tovarăşi care dintre ei ar putea să-l ducă la
locul unde au ascuns comoara, căci el nu mai ştie unde este acel loc. Unul dintre feciori s-a angajat să-i arate, dar
Pintea pe loc l-a împuşcat. De atunci oamenii tot caută banii, dar nimeni nu a reuşit să-i găsească, Satana îi păzeşte.
(Traducere din: Kádár József. Szolnok-Doboka vármegye monographiája. Dej, 1901, vol. 4, p. 534-539.)
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Aşezare geografică
Comuna Cupşeni este aşezată în partea central-sudică a judeţului Maramureş şi în nord-vestul Ţării Lăpuşului.
Comuna este compusă din centrul de comună, Cupşeni, şi trei localităţi aparţinătoare: Costeni, Libotin şi Ungureni.
Oraşul cel mai apropiat de centrul de comună este Târgu Lăpuş, la o distanţă de 20 km, iar distanţa Baia MareCupşeni este de 68 km. Legătura cu judeţul Cluj se realizează în direcţia Cupşeni-Gâlgău-Dej, distanţa fiind de
69 km.
Relief
Relieful este alcătuit din forme specifice regiunii de contact a dealurilor din nordul depresiunii Lăpuşului cu
zona muntoasă. Sub aspect hidrografic, comuna este străbătută de pârâul Şătrii.
Agricultură şi zootehnie
În economia suprafeţei cultivate, ponderea cea mai mare revine culturii de porumb. Păşunile şi fâneţele
naturale întinse pe care le deţine comuna favorizează creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor.
Biserici
În cuprinsul localităţilor comunei, funcţionează zece biserici, toate ortodoxe, dintre care şase sunt declarate
monumente istorice. Două sate – Costeni şi Cupşeni – au câte trei biserici, dintre care, două în fiecare sat sunt
monumente istorice. În satul-reşedinţă al comunei, cea mai nouă biserică este din perioada interbelică, dar mai sunt
în sat oameni contemporani cu ridicarea ei. În Libotin şi în Ungureni sînt câte două biserici, dintre care în ambele
sate, una este monument istoric, iar cealaltă este de dată relativ recentă, fiind construite în plin comunism, la
distanţă de trei ani (1977 şi 1980).
 Cea mai veche este Biserica „Sfântul Ilie” din
Cupşeni, construcţie din lemn, datând din anul 1600.
Este conservată în stare bună şi a fost declarată
monument istoric.
 Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” din Ungureni este de asemenea
bine conservată şi este inclusă în lista monumentelor
istorice.
 Urmează, ca vechime, Biserica din lemn cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Libotin,
ridicată în 1818, astăzi, monument istoric aflat în
bună stare de conservare.
 Bine conservată şi monument istoric este şi Biserica
de lemn din Cupşeni, cu acelaşi hram, al „Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din 1848.
 Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”
din satul Costeni a fost ridicată în 1870. Se păstrează
în bună stare şi este, astăzi, monument istoric.
 Tot în Costeni, mai este un monument istoric
eclesiastic: Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel”, veche de 130 de ani
(ridicată în anul 1883), bine păstrată.

Biserica de lemn „Sf. Ilie” din Cupşeni

 Pe lângă cele două biserici din lemn, în Cupşeni s-a construit acum 8o de ani (1933) şi una din cărămidă: Biserica
„Naşterea Maicii Domnului”.
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Pictură din altarul bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Cupşeni

 În Ungureni, de asemenea există o biserică din cărămidă – Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” –
lăcaş de cult mai nou, edificat în timpul regimului comunist (1977).
 Sub guvernare comunistă s-a construit şi în Libotin o a doua biserică (cea veche avea la acea dată 162 de ani):
Biserica „Cuvioasa Parascheva”, ridicată din piatră şi cărămidă în anul 1980.
 Cea mai nouă este Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Costeni, construcţie din
cărămidă, edificată în anul 1990.
Activitate culturală
Activitatea cultural-artistică din comuna Cupşeni a fost intensă în special în anii regimului comunist,
remarcându-se atunci prin numărul mare şi valoarea formaţiilor participante la diferite concursuri din cadrul
Festivalului Naţional „Cântarea României”, unde a obţinut locuri fruntaşe. S-a distins mai ales Corul bărbătesc din
satul Libotin (dirijori în această perioadă: Ioan Perhaiţă, Grigore Leşe şi Marius Hoca).
Profesorul Ludovic Filip a lăsat consemnate câteva date din activitatea de atunci a corului:
– decembrie 1983 – a participat la Cluj-Napoca la spectacolul omagial dedicat Unirii din 1918;
– ianuarie 1984 – spectacol omagial prilejuit de Unirea Principatelor, desfăşurat sub genericul „Amândoi
suntem de-o mamă”;
– februarie 1984 – studioul RTV Cluj-Napoca a prezentat pe scena Căminului Cultural din Libotin un
spectacol precedat de un simpozion la care şi-au dat concursul şi corul şi grupul folcloric din localitate condus de
Ioan Perhaiţă.
Cu o echipă de dansuri condusă de instructorii Maria Nedelcu şi Teodor Filip, la Căminul Cultural din Cupşeni
a fost pus în scenă un interesant obicei folcloric intitulat „Nunta”.
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În satul Costeni, a existat o echipă de dansuri populare condusă de profesoara Elena Tira. Obiceiul folcloric
„Şezătoarea” şi grupul de fluieraşi (instructori: prof. Dochia Buda şi Vasile Buda, muncitor) şi-au făcut ieşirea în
public la Cupşeni, Târgu-Lăpuş şi Baia Mare. În total, erau angrenaţi în activitatea culturală peste 250 de artişti
amatori. Formaţiile artistice de aici au evoluat cu succes la fazele Festivalului Naţional „Cîntarea României”,
prezentând programe educative în comună şi calificându-se pentru etape superioare.
La cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Naţional „Cîntarea României”, 22 dintre copiii de la Şcoala cu clasele I-X
din Cupşeni, reuniţi într-un ansamblu folcloric, conduşi de învăţătoarea Maria Băbuţ, au câştigat locul I la faza
republicană, prezentând obiceiul folcloric „Tiralecsa” (Chiraleisa).
S-a remarcat şi ansamblul de obiceiuri folclorice al şcolii din Cupşeni (instructor înv. Maria Băbuţ). Au căpătat
vechime şi funcţionează şi azi Ansamblul folcloric „Jucăuşii din Cupşeni” (instructor: Victoria Filip), Corul de
bărbaţi „Dacii liberi” din satul Libotin (mentor spiritual şi coordonator: prof. Ludovic Filip, dirijor Nicolae Bude),
Grupul folcloric „Suflet bun” din Ungureni (instructor: prof. Mariana Buda, care l-a şi înfiinţat), Grupul folcloric
„Cânt şi dor” din Libotin (instructor: Ioan Perhaiţă). Ca interpreţi individuali, se disting soliştii locali de muzică
populară Veronica Buda şi Victoria Buda din Ungureni, Vasile Hereş, din Costeni, care cântă inegalabil la
instrumente tradiţionale româneşti de suflat: tilincă, fluier, caval, Gherasim Cârtiţă din Ungureni, interpret la vioară
şi instrumente de suflat aparte, inventate şi confecţionate de el, Anica Butcure, acum foarte în vârstă, interpretă
excepţională a doinei şi a horii cu noduri, mai cântă cu noduri Maria Buda şi Ana Buda, iar Maria Filip din Cupşeni
este interpretă satirică.
La Cupşeni, în fiecare an, de Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, are loc manifestarea culturală populară
„Armindeni între hotare”.
S-a distins, timp de mulţi ani, în mod deosebit, activitatea artistică din satul Ungureni, aflată sub îndrumarea
profesoarei Dochia Buda, activitate continuată acum, cu aceeaşi dăruire, de nora ei, Mariana Buda. Mărturie despre
efortul depus pentru păstrarea, promovarea şi perpetuarea valorilor locale stau participările copiilor şi tinerilor din
Ungureni la Serbările Unirii de la Târgu Lăpuş, la Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă de la Sighetu
Marmaţiei, la Festivalul portului şi cântecului lăpuşean de la Stoiceni şi în multe alte locuri, şi mai ales premiile
obţinute cu diferite ocazii.
De remarcat şi activitatea desfăşurată de-a lungul anilor – prin grija dascălilor din localitate (familiile Tira) – de
formaţia de dansuri populare cu specific local din Costeni, păstrătoare a portului şi datinilor populare, participantă
la diferite festivaluri de folclor judeţene şi interjudeţene şi deţinătoare a multor premii şi menţiuni.
Etnografie. Obiceiuri
Obiceiul străvechi al localităţii lăpuşene Cupşeni, intitulat „Ridicarea Armindenului”, adună tinerii din sat în
faţa Bisericii, pentru împodobirea unui lemn înalt cu cruci, cununi de flori, ştergare şi icoane. Urmând tradiţia,
locuitorii tineri din Cupşeni pleacă la începutul lunii iunie în pădure, unde taie cel mai înalt copac (brad sau fag) pe
care îl pot duce ei înşişi pe umeri. Flăcăii curăţă apoi „trofeul” de crengi, lăsând în vârf câteva pentru a le împleti.
Armindenul (denumirea lemnului şi a obiceiului) este ridicat până la orele prânzului în centrul comunei. Pe tulpină,
tinerii aşază cununi de flori şi coroane cu spice de grâu şi se întrec apoi încercând să urce până sus, punând chiar şi
pariuri. În sâmbăta premergătoare Armindenului, fiecare familie îşi trimite un membru să aducă un mesteacăn tânăr
şi crengi de tei înfrunzite. A doua zi, înainte de răsăritul soarelui, fiecare gospodar pune mesteacănul la poartă şi
crengi de tei la streaşina casei sau a şurii. Tot de Arminden, oamenii îşi împodobesc interiorul casei cu flori de
iasomie şi tei.
În comuna Cupşeni, „împistriţatul” (încondeiatul) ouălor este un obicei aparte, se practică altfel decât în alte
zone geografice ale judeţului. Ouăle proaspete şi mari se spală mai întâi în apă caldă, în care s-au fiert paie de ovăz
(pentru degresare şi colorare într-o nuanţă uşor gălbuie). După uscare, ouăle se fierb câteva minute în apă curată, se
clătesc cu apă rece şi se şterg cu o cârpă de bumbac. Vopselele industriale se dizolvă în apă şi se fierb cu oţet şi
sare. Se încălzeşte puţin oul şi suprafaţa lui se împarte în mai multe registre, trecând uşor condeiul cu ceară pe
deasupra şi conturând diferite motive: „pui” (picăţele, buline), „păşituri”, „cârlige cu pui”, „peteică cu cârlige”.
Ouăle se introduc apoi în vopseaua galbenă, apoi în cea roşie şi, în sfârşit, în vopseaua albastră. După colorare, se
şterg urmele de ceară cu o cârpă de lână şi ouăle se ung cu o bucată de slănină, pentru a căpăta luciu.
Din anul 2005, se desfăşoară anual Festivalul portului şi cântecului popular lăpuşean, la Cupşeni.
Personalităţi
Ioan Boga, preot, militant anticomunist, născut în comuna Cupşeni. În perioada 1951-1955 a fost închis la Sighet.
Mircea Ioan Boga, născut în Libotin, la 28 iunie 1955, este actualmente primarul comunei Cupşeni, membru al
Partidului Democrat-Liberal; corist în Corul de bărbaţi „Dacii liberi” din Libotin; studii postuniversitare de
Administraţie publică.
Ana Buda a lui Ştefan din Ungureni, talentată interpretă a horilor din grumaz, sau a horii cu noduri, cum i se mai
spune. A evoluat pe scenele din Baia Mare, Târgu Lăpuş, Stoiceni, obţinând premii şi diplome.
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Indrei Buda, preot, născut la 1 ianuarie 1955, în Ungureni, iconom stavrofor, paroh al Bisericii „Sfântul Andrei”
din Baia Mare.
Ioan Buda, inginer, născut la 15 noiembrie 1956, în localitatea Ungureni. Este preşedintele Asociaţiei „Ţara
Lăpuşului”.
Ioan Buda, jurist, ofiţer, născut la 29 august 1964, în localitatea Cupşeni. Din 26 ianuarie 2010, este inspector
general al Poliţiei de Frontieră Române.
Niculai Buda, preot, născut la 6 decembrie 1954, în satul Ungureni. Iconom stavrofor, paroh al Parohiei
„Naşterea Domnului” din Cluj-Napoca. Din anul 2004 a îndeplinit funcţia de protopop al Protopiatului Ortodox
Cluj II, iar acum este inspector eparhial la Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
Nicolae Bude, dirijorul Corului de bărbaţi „Dacii liberi” din Libotin; născut în 14 aprilie 1978; licenţiat în
Teologie – Asistenţă socială; profesor de religie şi muzică, un timp, la Liceul „Petru Rareş” din Târgu Lăpuş; în
prezent consilier pe probleme sociale la Primăria Cupşeni.
Gherasim Cârtiţă, din Ungureni, interpretează melodii populare la taragot, fluier şi tilincă – instrumente
confecţionate de el însuşi; este şi interpret al „horilor cu noduri”.
Todor Cupşa, cioban, creator de folclor din Cupşeni, membru al Cercului literar din Lăpuş. S-a distins prin
compunerea spontană a strigăturilor în timpul dansului popular. În cadrul Cercului literar, s-a ocupat de programul
brigăzii artistice.
Ioan Filip, pietrarul din Cupşeni, şi-a transformat propria curte într-o veritabilă expoziţie-muzeu, unde pot fi
admirate, între altele: o masă rotundă cu picior, pietre de moară, un acoperiş pe fântână şi propria-i cruce, căreia va
trebui să i se pună inscripţia.
Ion Filip, interpret de muzică populară, născut la 27 mai 1956, în satul Libotin. A participat la diverse concursuri,
câştigând mai multe premii: premiul al III-lea, apoi premiul al II-lea şi titlul de laureat al Festivalului Naţional
„Cântarea României” (în 1979 şi 1981), premiul I la Festivalul „Primăvara băileşteană” (în 1981), premiul I la
Festivalul „Cântecul adâncului”, de la Petroşani (în 1983).
Ludovic Filip, absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj, a fost profesor de limba şi literatura română. În 1980, a
înfiinţat Corul bărbătesc din Libotin.
Maria Filip compune povestiri satirice, pe care ulterior le interpretează, desprinse din propria-i experienţă de viaţă,
iar eroii sunt oameni din satul natal. Participantă activă pe scenele Festivalului Naţional „Cântarea României”. A
fost distinsă cu Medalia de argint la Festivalul de satiră şi umor de la Arad în anul 1983.
Nicolae Filip, inginer, născut la 26 iulie 1948, în satul Libotin, în familia Filip Toma şi Varvara, descendent al
nobilei familii Filip de Lăpuş. A decedat la 26 decembrie 1997.
Pavel Hereş, meşter cojocar din Costeni, căutat pentru cojoacele sale nu numai în satele Ţării Lăpuşului, ci şi în
multe sate din Ţara Chioarului: Făureşti, Lăschia, Copalnic Mănăştur, Şurdeşti, Ciocotiş, dar şi mai departe.
Vasile Hereşi, talentat rapsod şi constructor de instrumente muzicale. Ca material, preferă lemnul de prun. Îi
place să cânte mai ales la instrumentele confecţionate de el.
Ioan Lucian, originar din satul Costeni, pasionat de poezie, creator şi de strigături, aducându-şi aportul la „zestrea
folclorică” al satului.
Radu Munteanu, zugrav popular din secolul XVIII, realizator de pictură bisericească murală şi de icoane, născut
în satul Ungureni. În anul 1782, în Biserica de lemn din Ungureni, şi-a pictat autoportretul într-o reprezentare
votivă, ca ctitor, ţinând macheta bisericii în mâini. Picturile sale au fost identificate în numeroase localităţi din
Maramureş şi Lăpuş, iar o parte din ele se află în muzee. „Eminent reprezentant al ultimei etape, rusticizante, din
istoria picturii medievale româneşti. Desenul său e plin de vervă, compoziţiile clare, coloritul armonios” (Vasile
Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 211).
Ioan Perhaiţă, născut în 21 septembrie 1951 în Libotin; studii de interpretare instrumentală la acordeon făcute la
Şcoala Populară de Arte „Liviu Borlan” din Baia Mare; corist în corul de bărbaţi „Dacii liberi” din Libotin, dirijor
al aceluiaşi cor în perioada 1991-1993 şi corepetitor când dirijori au fost Grigore Leşe şi Marius Hoca; întemeietor,
în 1980, al Grupului vocal feminin „Cânt şi dor”; profesor la şcoala din Libotin; director, o vreme, al Căminului
cultural din Cupşeni.
Doru-Nicolae Perţa, născut la 1 noiembrie 1980, în Libotin; licenţiat în Filologie şi master; profesor la Şcoala
Cupşeni; corist în corul de bărbaţi „Dacii liberi” din Libotin; poet; publicist.
Nastasia Pop a Lupului, ţărancă din Cupşeni, interpretă de excepţie a „horii-n grumaz”.
Dumitru Rusu, învăţător, a înfiinţat Cercul literar din comuna Cupşeni, având, la rândul său, o anumită înclinaţie
spre poezie.
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Din folclorul comunei Cupşeni
Cupşeni
Mioriţa
(variante)
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face!
Fă-mă roata stelilor
Pe drumu muntenilor;
Că am un drăguţ muntian
Cu pană de măieran,
Cînd păşe, pana clăte,
Sprîncenele dup-ace;
Cînd intra di-afară-n tindă
Struţu lui joacă pe grindă,
Cînd intra din tindă-n casă
Struţu lui joacă pă masă,
Subt o cruce de mătasă.

(Informator: Pintea Maria, 81 ani, Cupşeni;
Culegător: Vasile Latiş)

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

Nu-i omuţu acela
Să-nveţe murguţu-a sta
Vine saru păcuraru
Şi-i sare la murgu-n spate,
Sare-n vînt
Sare-n pămînt,
Sare apa jumătate,
Jumătate nu o poate...
Măi, murguţ, murguţule!
N-ai mîncat un car de fîn
Să mă scoli, murgule-n vînt,
Nici două de otavă
Să mă scoli, murgule-n slavă!
(Informator: Ungur Ioan, 48 ani, Ungureni
Culegător: Vasile Latiş)
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Costeni:
La poartă, la Ţiligrad,
Zuorel de zuă
Şede-un fecior de-mpărat.
Să roagă la maică-sa,
Să-i deie pă soru-sa,
Hai cu mine-n cununie!
– Io, frate, atunci oi vini,
Pă când tu mie mi-i face

Pod de-aramă, păstă vamă,
Pod de-arjint, păstă pământ.
Tăt atunci şi nici atunci,
Când tu, frate, i-i chema,
Sfântu’ Soare nănaş mare,
Şi Luniţa nănăşiţa,
Găinuşa socociţa.

(Bilţiu, Pamfil. Sculaţi, sculaţi boieri mari. Cluj-Napoca : Dacia, 1996, p. 274. Informator: Lucian Dochia, 66 ani, 1987, Costeni.)

Libotin
Noi umblăm şi colindăm
Şi nimic nu căpătăm.
De ni-ţ da, de nu ni-ţ da
Altu nu v-om colinda
Că ni-i scurtă gubiţa,
Ne temem c-om îngheţa
C-am trecut peste Gutâi
Din Ţara Lăpuşului
Ş-am venit tăt colindân[d]
De la noi din Libotin.

(Colecţia Georgeta Maria Iuga. Memoria Ethnologica, 3, nr. 8-9,
iul.-dec. 2003, p. 887.)
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Mândră-i lelea-n sărbători
Cum îi ruja între flori
Harnică mi-e la jucat
De nu afli alta-n sat.
Da-n zilele lucrătoare,
Mai mândră-i ca orice floare
Că la lucru-i ne-ntrecută
Nici de zece, nici de-o sută.
(Auzit în satul Libotin de Chira Vera. Albina, 64, nr. 732,
3 ian. 1962, p. 6.)
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 50 DE ANI. EVENIMENT CULTURAL BĂIMĂREAN
Extrase din articole ale ziarului „Pentru socialism”
Laviniu ARDELEAN

Joi 21 noiembrie 1963 – O conferinţă a scriitorului Eusebiu Camilar la Baia Mare
În seara zilei de 19 noiembrie a.c. sala de conferinţe a Casei de Cultură a Sindicatelor s-a dovedit
neîncăpătoare. Veniseră oameni ai muncii, elevi de la cursurile de zi şi serale, studenţi, pentru a asculta
conferinţa scriitorului Eusebiu Camilar, membru corespondent al Academiei R. P. Române, intitulată
„Mihai Eminescu – luceafărul poeziei româneşti”.
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Libotin – satul oamenilor liberi

PROFESORUL LUDOVIC FILIP
Doru-Nicolae PERŢA

Cum îl văd eu pe profesor? Iată:
„Este un iubitor până la patimă al limbii române”, acestea sunt vorbele unor foşti elevi, astăzi
bărbaţi în toată firea, despre profesorul Ludovic Filip, „mare dascăl din zona Lăpuşului”. Dragostea
pentru limba română şi forţa tânărului profesor au reuşit încă de la început să atragă copiii spre
frumuseţea limbii române. Profesor de excepţie, Ludovic Filip a transformat cabinetul de limba română
într-o „Sală a metaforelor”. Şi-a dat seama că problema cea mai grea cu care se confruntă este formarea
la elevi a gândirii în imagini, a limbajului figurat. Gândul care îl însoţea permanent a dat şcolii o înfăţişare
de sărbătoare: „Înţelegerea limbajului artistic porneşte de la metaforă. Prin întreaga ambianţă spirituală
realizată, prin imagine şi culoare, sculpturi, zadii, motive de pe porţile maramureşene, citate dense cu o
deosebită încărcătură semantico-afectivă, Sala metaforelor va contribui la incitarea gândirii metaforice”. Plin
de iubire pentru lume, Ludovic Filip este cel care a iniţiat alcătuirea unui cor bărbătesc în repertoriul
căruia existau vreo cincisprezece vechi cântece patriotice româneşti, legate de mari evenimente din istoria
neamului, ferite de folclorizare. „Barbaţi ai acestui sat au fost contemporani cu cei care şi-au lăsat viaţa pe
câmpurile dreptăţii naţionale. Aceste simţăminte adânci ne-au condus la înjghebarea formaţiei corale”
declara profesorul în presa vremii. Păstrate în inima şi în gândul oamenilor, cântecele interpretate de cei
80 de liboteni aveau un mesaj profund revoluţionar. Bărbaţii din Libotin aveau şansa ca printre ei să fie
bătrânii corului, oameni trecuţi prin focul războiului. Lucizi şi plini de înţelepciune, ştiau de bună seamă
ce-i judecata dreaptă şi preţuiau bunătatea. Atenţie, vă rog, generaţii viitoare, la avertismentul sever
formulat de strămoşii nostri la adresa duşmanilor cuceritori. Textul unuia dintre cântece redă o situaţie
dramatică: în 1917, pe frontul de la Mărăşeşti, generalul neamţ Mackensen a încercat să pedepsească
semeţia în luptă a românilor şi puterea lor de sacrificiu. A fost învins. Românii au luptat fără seamăn,
ulterior şi-au cântat victoria:
„Mackensen cu stat-majorul
Şi cu oastea lui întreagă
Au crezut că pun piciorul
Pe Moldova noastră dragă.
De vor încerca vreodată
Pământul a ni-l călca
Le vom da pământ în gură
Până ce-i vom sătura.”
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Tunetul celor 80 de voci s-a auzit peste Ţara Lăpuşului, Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, ClujNapoca. „Frumoşii haiduci” au descălecat şi în Bărăgan, iar în Basarabia (loc. Străşeni) sala i-a aplaudat în
picioare, vibrând la apariţia corului din Libotin. Un tânăr de excepţie, interpret al „horii în grumaz”, dirija
la acea vreme „bărbaţii ce au cutremurat zarea”. Acesta era Grigore Leşe, profesor pe atunci la Lăpuş.
Când susţineau spectacole în localitatea Libotin, sala care îi găzduia devenea neîncăpătoare. Mulţumită
domnului profesor, libotinenii au fost onoraţi, nu o dată, cu prezenţa unor invitaţi de neuitat: scriitorii
clujeni Vasile Rebreanu, Horia Bădescu, Cornel Udrea, Radu Ţuculescu sau actorul Florin Piersic. O altă
izbândă a fost aceea de a propune amenajarea unui teren de handbal şi atragerea spre practicarea acestui
sport „nu numai a elevilor ci şi a tinerilor din sat”. Gândul a luat amploare... Sprijiniţi de suficienţi
oameni inimoşi s-a născut „Stejarul Libotin”, singura echipă sătească în campionatul judeţean şi singura
echipă sătească având teren bitumizat (din 1983). Succesele handbaliştilor sunt demne de laudă, „Stejarul
Libotin” clasându-se la fiecare sfârşit de campionat pe unul din primele locuri. Eram impresionat de forţa
cu care aruncau mingea înspre porţi componenţii echipelor prezente pe terenul din sat şi de salutul
adresat galeriilor. Mai ştiam că n-aş vrea să fiu în teren adversar al căpitanului echipei „Stejarul Libotin”,
Aurel Perţa, un jucător „tenace, oricând gata să se dăruie în luptă până la epuizare”. Anii au trecut...
Domnului profesor Ludovic Filip îi încredinţez gândul care să pecetluiască prietenia noastră:

Zorii
„Cocoşul sunt eu!”,
îmi strigau ochii tăioşi ai profesorului.
Din ziua aceea nu mai port cu mine
chibrituri moi;
Astăzi ne aşezăm împreună la masa tăcerii
Focul îl facem dintr-o strângere de mâini
Şi-n clocot aruncăm coloane brâncuşiene.

Tristeţi, regrete?
Nu-mi pare rău de nimic,
Numa după lume-on pic.
Că ea mi-o iertat bugăte
Ş-amu le-oi lăsa pă tăte.
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CORUL DE BĂRBAŢI „DACII LIBERI” DIN LIBOTIN
Ioan PERHAIŢĂ

Foarte curând după actul Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, în ziua
de 5 decembrie a aceluiaşi an, la Târgu
Lăpuş s-a organizat o mare adunare
populară, în scopul de a informa locuitorii despre marele eveniment. Forţele
reacţionare maghiare însă au provocat
un masacru în rândul populaţiei româneşti din Lăpuş. În memoria victimelor de atunci, libotinenii au avut
iniţiativa organizării unor manifestări
culturale periodice. La acestea participa de fiecare dată colonelul în
rezervă Aurel Vaida, din Baia Mare, un
mare istoric, care prezenta materiale
legate de eveniment. Un grup coral
format din veterani de război împlinea
manifestarea prin emoţionante cântece
patriotice. De aici, ideea înfiinţării unui
cor bărbătesc.
Profesorul Ludovic Filip, sprijinit de mai tinerii
pe atunci Gheorghe Bodea, Leon Perţa şi Ioan
Perhaiţă, face demersurile şi reuşeşte să adune peste
80 de bărbaţi. Dar mai era nevoie de un dirijor. Se
face apel la Grigore Leşe (pe atunci profesor de
muzică la Şcoala din Lăpuşul Românesc), care
primeşte propunerea. Încă de la început, în repertoriul corului au figurat cântece ale Marii Uniri, ale
Războiului de Independenţă etc., precum: „Hora
mare”, „Ardealul”, „Drum bun, toba bate”, „Haideţi,
fraţi, cu arma-n mână”, „Noi suntem bravi eroi”,
„Ginta latină”, „Treceţi, batalioane române,
Carpaţii”.
Urmează debutul corului care, în ziua de
30 noiembrie 1980, urcă pe scena fazei locale a Festivalului Naţional „Cântarea României”, cu un număr
de 83 de participanţi. Presa locală a apreciat apariţia
corului de bărbaţi din Libotin ca fiind o revelaţie a
festivalului. Debutul a fost urmat de participarea la
alte manifestări artistice, toate încununate de succes.
Un moment deosebit l-a constituit schimbul de
experienţă cu corul mixt din localitatea Ciocile,
judeţul Brăila. Prima deplasare a făcut-o Corul de
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

Corul de bărbaţi din Libotin - 1980

bărbaţi din Libotin, care a susţinut un concert pe
scena Căminului Cultural din comuna brăileană. Cum
era firesc, brăilenii le-au întors vizita. De ambele
părţi s-a dovedit o bună organizare, primire impecabilă, dar, mai cu seamă, spectacole de înaltă ţinută
artistică.
Multrâvnita întâlnire cu poetul Adrian Păunescu
şi membrii Cenaclului „Flacăra” s-a produs în două
spectacole: la Baia Mare, unde Corul din Libotin s-a
bucurat de aprecieri, atât din partea organizatorilor,
cât şi din a numerosului public din Sala Sporturilor
„Dacia”. Aici, corul a avut şi peripeţii: de exemplu, a
fost un moment în care, la al doilea spectacol, poetul
Adrian Păunescu, dând o altă interpretare versului
„Ca să trecem graniţa” din cântecul „Hora mare”, i-a
scos din scenă pe corişti. Revenindu-şi, dar şi la
insistenţele publicului, Păunescu reintroduce corul în
scenă, dându-i posibilitatea să prezinte întreg repertoriul pregătit pentru această ocazie.
Spectacolele aniversare de la Târgu Lăpuş şi Baia
Mare dedicate lui Nicolae Sabău le-au prilejuit întâlnirea cu mari reprezentanţi ai folclorului românesc,
dintre care o amintim pe Mărioara Murărescu. Acestea sunt doar câteva din momentele principale ale
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anilor ’80, când corul a evoluat sub bagheta dirijorilor Grigore Leşe şi Marius Hoca.
Nu pot fi omise din istoria corală libotineană
spectacolele „Acusticon” de la Radio Cluj, alături de
actorii Florin Piersic şi Ovidiu Iuliu Moldovan,
umoristul Cornel Udrea, interpreţii de folclor Sava
Negrean-Brudaşcu, Veta Biriş, Dumitru Sopon, sau
spectacolul de 1 Decembrie 1990 în prezenţa şi cu
participarea cantautorului Tudor Gheorghe.
În perioada postdecembristă, activitatea corului
continuă.
În martie 1992, corul pleacă în turneu în
Republica Moldova, avându-l ca dirijor pe Ioan
Perhaiţă, directorul, din acea perioadă, al Căminului
Cultural din comuna Cupşeni. După prima noapte de
cazare, la Mănăstirea Căpriana, a prezentat un
spectacol la Casa de Cultură din oraşul Streşeni, în
prezenţa prim-ministrului Mircea Druc. A doua zi,
sculptorul lăpuşean Alexandru Perţa-Cuza depune o
troiţă în satul Căinari, în memoria poetului Alexei
Mateevici, eveniment la care corul din Libotin încântă publicul cu repertoriul său.
Corul a mai participat la câteva manifestări culturale – la Băseşti, Şişeşti, Stoiceni, sub conducerea
aceluiaşi Ioan Perhaiţă. După pensionarea acestuia, în
1993, are loc o întrerupere a activităţii corale.
Se mai mobilizează o dată, cu prilejul sărbătoririi
zilei de 5 decembrie, în anul 2001, la Târgu Lăpuş.
Din ianuarie 2007, Corul din Libotin se reactivează, sub bagheta tânărului profesor Nicolae Bude.
În urma unor acţiuni de mobilizare întreprinse de
profesorul Ludovic Filip împreună cu tânărul Nicolae Bude, cel care avea să preia bagheta dirijorală, în
ziua de 28 ianuarie 2007, se dă startul primelor
repetiţii. „Sunt fericit să pot spune: Corul de bărbaţi
din Libotin redivivus!” – declara atunci omul de
cultură, profesorul Ludovic Filip, principalul iniţiator
al întregii activităţi corale din Libotin. La întrebarea
„Cum este să înfiinţezi un cor?”, profesorul Filip a
spus: „Şi uşor, şi greu. Uşor, când te poţi baza pe
solidaritatea oamenilor, pe dragostea lor de neam şi
ţară. Mai uşor când 95% dintre corişti sunt foştii mei
elevi. Acum, la un nou început, îi rog pe toţi să
găsească aici întreaga mea gratitudine!” Relansarea
oficială a Corului de bărbaţi din Libotin se produce
în data de 9 februarie 2007, pe scena Casei de
Cultură din Târgu Lăpuş, în cadrul spectacolului „La
izvor de cântec românesc”.
TVR Cultural transmite, în ziua de 3 iunie 2007,
un reportaj cu şi despre Corul de bărbaţi din Libotin,
realizat de cel care i-a fost, la un moment dat, dirijor,
profesorul Grigore Leşe.
Neuitate rămân spectacolele de la Suciu de Sus şi
Groşii Ţibleşului, precum şi schimburile de experienţă dintre libotineni şi artiştii din cele două localităţi lăpuşene.
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De un succes remarcabil s-a bucurat corul în
data de 26 august 2007, cu ocazia participării la
Festivalul Naţional „Samus”, o manifestare tradiţională de la Dej.
Anul 2007 se înscrie în anii de glorie ai corului din
Libotin cu două manifestări de excepţie, ambele la
invitaţia şi cu participarea profesorului şi artistului de
renume naţional, Grigore Leşe. Prima prezenţă este
cea de la Cluj-Napoca, din ziua de 18 octombrie, pe
scena Festivalului Naţional al Cântecului de Cătănie,
unde cântecele corului au fost răsplătite cu îndelungi
aplauze din partea unui numeros public. A doua
manifestare ar putea fi considerată ca fiind cea mai
mare realizare, dat fiind faptul că evoluţia corului s-a
produs pe scena Operei Române din Bucureşti. Un
spectacol inedit, la care au participat şi alte formaţii şi
rapsozi din ţară, cu selecţia marelui om de cultură
lăpuşean, spectacol care a fost organizat de Sânziana
Pop, director al revistei „Formula AS”.
Acestor ample manifestări ale anului 2007,
precum şi celor menţionate anterior, li se adaugă
participarea la festivalurile comunale de la Lăpuş şi
Strâmtura, ca şi la un spectacol organizat în scop
caritabil la Casa de Cultură din Târgu Lăpuş.
În anii următori, se înscriu în palmaresul corului
libotinean participări la festivalurile tradiţionale de la
Târgu Lăpuş, Lăpuş, Cupşeni, Vişeu de Sus („Veniţi,
creştini, la Viflaim”) etc.
Un moment deosebit, de care coriştii îşi amintesc cu drag, a fost ieşirea pe Valea Vaserului, într-o
zi geroasă de februarie a anului 2012, unde, alături de
Grupul Folcloric Feminin „Cânt şi dor” din Libotin
şi de marele actor maramureşean Claudiu Pintican,
au susţinut, în staţia Paltin, un adevărat regal de
poezie şi cântec. Nu trebuie omis faptul că grupul
feminin i-a însoţit la multe acţiuni, unde, alături de
cor, a prezentat folclor autentic lăpuşean. Acest grup
are aceeaşi vârstă cu corul bărbătesc şi s-a bucurat de
succese deosebite.
Printre prezenţele corului în viaţa culturală şi
spirituală, se mai înscriu, în anul 2012, participarea la
un concert de pricesne, la Căminul Cultural din
Rohia şi la Festivalul Cântecului şi Portului Lăpuşean
– Cupşeni, ediţia a VIII-a.
Corul de bărbaţi din Libotin a fost solicitat şi la
emisiuni ale unor televiziuni, astfel, participând la
transmisii live la posturile Maramureş TV şi Hora
TV din Zalău.
De-a lungul acestor ani, repertoriul s-a îmbogăţit,
incluzând şi cântece din folclor, precum: „Cine-o zâs
dorului dor”, „Bucovina”, „Nu-i lumină nicări”,
„Nicio sărbătoare nu-i”.
Corul a primit binemeritatul nume „Dacii liberi”
la propunerea preotului Valentin Perţa.
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„SĂRBĂTOAREA PORTULUI ŞI CÂNTECULUI POPULAR” DE LA CUPŞENI
Dialog cu prof. NICOLAE BUDE, dirijorul Corului de bărbaţi „Dacii liberi” din Libotin
realizat de Angela Monica JUCAN

Pe când primăvara se pregăteşte să se preschimbe-n vară, a devenit o tradiţie ca în hotarul satului Libotin să se organizeze
„Sărbătoarea Portului şi Cântecului Popular” a comunei Cupşeni (de care aparţine administrativ Libotinul). Anul acesta,
serbarea a avut loc în 18-19 mai. Prin bunăvoinţa domnului profesor Nicolae Bude, consilier pe probleme sociale la Primăria
Cupşeni şi dirijor al Corului de bărbaţi „Dacii liberi” din Libotin, am aflat mai multe despre acest festival popular.

Cine, când a iniţiat Sărbătoarea Portului şi Cântecului Popular din Cupşeni?
Sărbătoarea comunei Cupşeni a luat naştere în anul 2005, la iniţiativa consilierului
local Ioan Buda, director, în acea vreme, al Şcolii din Ungureni, şi cu susţinerea
primarului de atunci şi de azi – libotineanul Mircea Ioan Boga.
Unde se petrece?
Locul în care se desfăşoară sărbătoarea nu a fost ales întâmplător. Este o intersecţie
acolo a drumurilor care duc spre satele comunei şi este chiar un epicentru rutier al
comunei Cupşeni (localnicii îi spun foarte frumos: Crucile Drumului). Totuşi,
pământul de acolo este al Libotinului. Locul unde e scena e al lui Andronic Ferenţ,
căruia îi chiar place şi e fericit că poate fi util în acest fel. Pe partea cealaltă a
drumului, vizavi de scenă, unde se instalează bazarul cu obiecte de artizanat, jucării,
podoabe etc., e terenul lui Mircea Bota. În dreapta scenei – zona bufetelor de
campanie – este proprietatea doamnei consilier local Silvia Sima. Toţi sînt libotineni,
nici unul nu primeşte bani, nu se supără de stricăciuni (minore, de altfel), toţi trei
găzduiesc cu bucurie serbarea.

Nicolae Bude

Când are loc? Este vreun motiv special pentru care s-a optat pentru această dată?
Serbarea noastră are loc întotdeauna în week-end-ul cel mai apropiat de sărbătoarea creştină a Sfinţilor Mari
Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena, adică în preajma zilei de 21 mai. După părerea mea
şi a multora din comună, mai este cea mai frumoasă lună, o primăvară împlinită, predispunând la bună dispoziţie, e
o lună plină de verdeaţă şi speranţă, şi tocmai de aceea este şi foarte potrivită pentru manifestarea noastră culturală,
pe de o parte asigurându-ne un fundal de verde natural minunat, pe de alta, concordând cu speranţele noastre de
renaştere a obiceiurilor de demult. Prima ediţie a început chiar în ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, care s-a potrivit
să fie în acel an sâmbăta, iar ziua a doua a fost în Duminica Slăbănogului de la Vitezda, zi de bun augur şi aceasta,
pentru că, atât o „tulburare a apelor” în scop de întremare – a valorilor de civilizaţie ale comunei Cupşeni (Costeni,
Cupşeni, Libotin, Ungureni) – am intenţionat să producem şi noi, cât şi să lansăm către consătenii noştri îndemnul,
în accepţie culturală, bineînţeles, Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă!, să nu aştepte „om” care să le intermedieze interesele.
Ziua Sfinţilor Constantin şi Elena s-a nimerit să fie în anul 2006 duminica, iar sărbătoarea comunei noastre a
coincis atunci şi cu Duminica Samarinencei, al cărei tâlc este izvorul sacru, spiritual, dătător de viaţă veşnică, cu
care am putea asemăna moştenirea culturală din bătrâni. În 2011, din nou 21 mai a fost sâmbăta, iar a doua zi a fost
Duminica Samarinencei. Anul acesta, sărbătoarea începută ca de obicei, sâmbătă, s-a încheiat în duminica a treia
după Sfintele Paşti – a Mironosiţelor: a celor care descoperă Învierea, şi iarăşi trebuie să constat puterea de bun
augur a acestui aranjament temporal, pentru că am văzut că într-adevăr reînvie gustul pentru tot ce ţine de tradiţia
din părţile noastre, lucru pe care ni-l şi propusesem, din capul locului.
Chiar vroiam să vă întreb de obiectivele pe care vi le-aţi fixat. Care sînt? Au rămas aceleaşi, de la început? S-au mai schimbat, în
timp?
Obiectivele sînt stricte, au fost bine conturate de la început şi nu avem de gând să ne abatem de la ele. Unul din
obiective este păstrarea şi transmiterea mai departe, generaţiilor care vin după noi, a portului popular din satele
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noastre. Altul este promovarea cântecului popular şi a jocului de la noi, fiindcă dorim să nu lăsăm să se piardă
creaţia folclorică şi mai ales hòrea-n grumaz, care este, ca tehnică de interpretare, o marcă de identitate a acestei zone
lăpuşene. Alt obiectiv este păstrarea obiceiurilor legate de sărbătorile creştine, de momentele cardinale ale anului
agropastoral, de muncă, de principalele momente ale vieţii omului, ca şi a unor obiceiuri cu caracter ludic.
Destinaţia principală a tot ce facem sînt generaţiile tinere, cu care şi începem sărbătoarea, întotdeauna ziua de
sâmbătă fiind rezervată copiilor, care se prezintă cu „înscenări” de şezătoare, cu măsurişul oilor, cu diverse jocuri,
cântece etc. Adulţii încheie sărbătoarea, duminica. Festivitatea de duminică se deschide cu intrarea spectaculoasă a
călăreţilor. Este un moment care precedă parada portului popular. (În satele comunei noastre, mulţi oamenii au şi
astăzi cai. Pentru sărbătoare, se caută cei mai buni călăreţi disponibili şi cei mai frumoşi cai.) Anul acesta, la
propunerea profesorului Nechita Băbuţ, am avut prima ediţie a concursului culinar de guiaş (gulaş), care este o
mâncare tradiţională la noi şi se pregăteşte la înmormântări şi pomene (parastase); concursul a fost o reuşită şi
dorim să-l menţinem şi în următoarele ediţii. Acestea trei – port, folclor, obiceiuri – sînt principalele obiective ale
demersului nostru cultural, care încă de la prima ediţie, din 2005, a înregistrat o participare de masă în raza comunei
noastre. Dar avem şi alte obiective, pe care nu le considerăm de mai mică însemnătate, ci mai degrabă auxiliare,
cum ar fi stabilirea de contacte culturale cu vecinii noştri lăpuşeni, cu interpreţi populari din alte zone
etnofolclorice ale actualului judeţ Maramureş, ca şi cu alţii, din regiuni mai îndepărtate; de asemenea, încercăm să
ne facem cunoscuţi cu bogăţia creaţiei spirituale şi materiale tradiţionale, să ne afirmăm identitatea culturală unică
în lume, să ne achităm onorabil de harurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu; am vrea să-i contaminăm şi pe alţii cu
„patima” de a-şi valorifica patrimoniul spiritual local, încât cu toţii să facem într-o zi o Românie ideală.
Rezultate?
În 18-19 mai anul acesta, a fost ediţia a noua a sărbătorii comunei Cupşeni. La scară cronologică, nouă ani sînt mai
nimic, iar instalarea unor deprinderi are nevoie de timp. Şi totuşi, pot spune că în aceşti doar nouă ani s-a câştigat în
mod clar ceva. Nu ţintim la readucerea în viaţa de zi cu zi a portului popular, pentru că nu mai sînt condiţiile sociale
rurale de altădată, când viaţa satului era semiînchisă. Acum, tinerii de liceu merg la şcoală la oraş, destui dintre ei
urmează apoi facultăţi, mulţi lucrează la oraş, chiar dacă continuă să locuiască în sat. E normal ca, în mediu urban,
să se îmbrace orăşeneşte şi aceasta să devină obişnuinţă şi acasă. Însă tot mai mulţi, de toate vârstele, vin la Biserică
în port popular, la fel se îmbracă în alte zile de sărbătoare creştină sau laică. Portul strămoşesc e considerat
îmbrăcăminte de preţ, care se pune în momente festive. Şi nu se face din vreo obligaţie, ci din propriu impuls. E
ceva fantastic la Crăciun, când îmi intră-n casă colindătorii îmbrăcaţi în cioareci ca de daci şi căput autentic
libotinean, cu cuşmă de oaie pe cap şi, de multe ori, şi în opinci! Şi ce cămeşi au, şi ce curăle late – ca
străstrăbunicii. La Libotin şi în celelalte sate ale comunei Cupşeni, portul popular nu e doar costum de scenă şi nici
sărbătoarea noastră nu e numai un spectacol. Putem vorbi de rezultate pozitive şi vom face şi mai mult. E adevărat
că se ţese acum foarte puţin, mai sînt, poate, două-trei războaie la care se mai ţese, în Libotin, şi la fel e şi în
celelalte sate ale comunei noastre. Deocamdată, costume populare încă mai avem gata confecţionate şi sînt în sat şi
rezerve de materiale ţesute în casă, dar ne gândim la ziua de mâine, când se vor uza, şi avem un proiect de înfiinţare
a unor ateliere meşteşugăreşti, unde tinerii să poată învăţa meseriile tradiţionale din zona noastră.
Cine ce atribuţii are în organizarea sărbătorii?
Sărbătoarea Portului şi Cântecului Popular de la Cupşeni este realizare a Primăriei în colaborare cu Consiliul local,
şi cu participarea şcolii. Conducătorul manifestării este Nechita Băbuţ, directorul Şcolii Cupşeni, care lucrează în
colaborare cu Constantin-Laurenţiu Dragomir, viceprimarul comunei – Nechita Băbuţ fiind coordonator, iar
Laurenţiu Dragomir „executant” (între multe altele, viceprimarul se ocupă de încheierea în lumini a fiecărei zile de
sărbătoare – sâmbătă seara, cu focul de tabără, pentru care el „e” inclusiv cu adusul cetinii de brad, iar duminică
seara, cu artificiile). Eu, fiind consilier al Primăriei pe probleme sociale, am ca sarcină principală, la această
sărbătoare, organizarea premierii soţilor care au împlinit 50 de ani (şi, uneori, mai mulţi) de căsnicie: fac invitaţiile,
pregătesc un chestionar, merg la fiecare acasă, notez răspunsurile cu datele personale, le înmânez invitaţiile,
redactez pe urmă textul prezentării pe care o voi face în faţa publicului. La spectacol, particip cu corul de bărbaţi
„Dacii liberi” din Libotin, pe care îl dirijez. În cele două zile de sărbătoare, am, de asemenea, în atribuţii tot ceea ce
ţine de sonorizare. Primarul comunei, Mircea Ioan Boga, e suveran peste noi, supraveghează, monitorizează, are în
vedere absolut totul, se ocupă de masă, de invitaţi şi de alţi participanţi etc., are un rol foarte important în
menţinerea sărbătorii, care, la un moment dat, pe pretexte financiare invocate de unii, a fost cât pe ce să fie
suspendată, dar primarul a făcut tot posibilul să se păstreze acest act de cultură, a reuşit să convingă şi să paralizeze
pornirile prea materialiste ale „opozanţilor”. Ne mai ajută unii consilieri locali, dau o mână de ajutor care ne prinde
foarte bine şi unii animatori culturali, dintre care l-aş numi în mod special pe Ioan Perhaiţă, gata oricând să
contribuie cu experienţa sa şi cu multiplele sale calităţi la reuşita activităţilor din comună, cu deosebire, a celor din
Libotin. Scenograf este Victoria Filip, referent cultural la Primărie (ea e responsabilă cu programele culturale de la
Cupşeni). Ca să nu ne stresăm în ultimul moment şi ca totul să iasă cât mai aproape de ce dorim, avem nevoie cam
de două săptămâni. Dar, la nevoie, ne-am putea descurca şi într-o săptămână.
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Cu ce solişti sau formaţii colaboraţi? Sînt numai din Lăpuş sau şi din alte zone?
Artiştii se mai schimbă. Vin şi din alte zone, nu numai din Lăpuş, ne interesăm să aducem şi interpreţi de marcă, de
obicei, reuşim, dar mulţi dintre ei ne sînt inaccesibili, din cauza onorariului, prea mare faţă de posibilităţile noastre,
pe care îl pretind. De mai mulţi ani, prezentatorul spectacolului de duminică este Andrei Bărbos, directorul Casei
de Cultură din Baia Sprie, care vine şi ca interpret de muzică populară şi e însoţit de ansamblul de dansuri populare
„Dor călător” şi de alţi artişti. Colaboratori fideli ai noştri şi care vin numai din prietenie sînt Rafila Bărbos din
Fânaţe (comuna Cerneşti) şi Onişor Pop din Groşii Ţibleşului.
Cu ce s-au prezentat anul acesta în spectacol satele comunei Cupşeni?
Libotinul şi Ungureniul sînt profilate pe cântec, Cupşeniul e neîntrecut la joc, din Costeni, vine întotdeauna Vasile
„Fluieraşul” (Hereş), cu un program special la fluier şi trâmbiţa lui fermecată. Spectacolul de duminică, 19 mai a.c.,
a fost deschis de corul de bărbaţi „Dacii liberi”, cu un concert de cântece patriotice şi de cătănie. Tot din Libotin,
grupul de femei „Cânt şi dor”, dirijat de Ioan Perhaiţă, a prezentat cântece din zonă. Din Ungureni, a venit un
foarte valoros grup de femei mai în vârstă, care cântă fără egal hòrea-n grumaz (grupul e condus de profesoara
Mariana Buda); tot din Ungureni, a fost prezent în spectacol Gherasim Cârtiţă, cu cântece interpretate la fluier şi la
vioară. Din Cupşeni, a participat o bună formaţie coregrafică, al cărei instructor este Victoria Filip. Pe lângă dans
popular, satul Cupşeni a „jucat” şi o nuntă populară – desigur, comprimată, prezentându-se momentele ei
principale.
Ce vi se pare mai dificil în realizarea acestei manifestări culturale?
N-am simţit să fie ceva dificil. E multă muncă, pe care o facem, de nouă ani, într-o echipă, întotdeauna aceeaşi, ne
mai ajută consilierii locali, dar sarcinile principale revin primarului, viceprimarului, directorului şcolii şi
subsemnatului. Însă pasiunea compensează efortul, pe care nici nu-l mai ţinem minte. Lucruri imposibile nu ne-am
propus niciodată, aşa că sîntem stăpâni pe situaţie. Nu prima dată a fost mai greu, ca investiţie în muncă, ci la
fiecare ediţie am făcut mai mult decât la precedenta, ca să fie tot mai bine. Toţi cei patru sîntem foarte exigenţi şi
cu noi, şi cu alţii, ţintim la calitate şi la profesionalism. Cea mai grea ediţie a fost cea de anul acesta, dar şi cea mai
frumoasă, aşa încât, din greutate, la final, n-a mai rămas nimic – au fost mulţi invitaţi, cu atâţia e mai dificil să te
încadrezi în program, trebuie să acorzi atenţie tuturor musafirilor şi nu poţi neglija nici simplii participanţi etc., etc.
Cum cântăriţi succesul?
În aplauze. În prezenţa spectatorilor, al căror număr impresionant ne stimulează să continuăm. În atracţia în
evidentă creştere a tineretului către folclorul autentic, către portul popular, către tot ce înseamnă zestre spirituală şi
materială din satele Cupşeniului. La sfârşit, facem o evaluare şi discutăm dacă şi unde am greşit şi cum s-ar fi putut
evita lucrurile mai puţin izbutite. Oricât te-ai strădui, perfect nu poate să reuşească, aşa ceva ar fi neomenesc. Dar
nu imperfecţiunile sînt ceea ce caracterizează sărbătoarea noastră. În mod cert, de la an la an, am crescut valoric.
La anul va fi a zecea ediţie. Vă gândiţi la ceva deosebit pentru marcarea încheierii primei decade?
Nu vom face nimic special. La fiecare ediţie ne-am concentrat să fie reuşită. Nu vrem să schimbăm profilul şi să se
ajungă la o degenerare a sărbătorii. Avem un program bine trasat de la început şi nu ne abatem de la el. Adulţii şi
copiii au fiecare câte o zi din sărbătoare şi le dăm importanţă egală. Manifestarea începe cu un Te Deum oficiat de
preoţii satelor comunei (anul acesta au fost trei: pr. paroh Gheorghe Cucu din Libotin, pr. paroh Gheorghe Martin
Maftei din Ungureni şi pr. paroh Ioan Hojda din Costeni – pr. paroh Samoilă Nodiş din Cupşeni nu a putut veni).
Premierea celui mai autentic port popular e unul din cele mai importante puncte din program şi mizăm pe efecte cu
bătaie lungă. Se premiază din fiecare sat câte două persoane (un adult şi un copil), în total opt. Premiul constă într-o
diplomă şi o sumă modică de bani. Această recunoaştere conduce vizibil spre o recuperare de identitate, pentru că
stimulează foarte mult purtarea hainelor tradiţionale, numai şi numai ale noastre în univers şi în moda tuturor
timpurilor, şi confecţionarea de noi costume care respectă tehnica de lucru străveche, modelele decorative şi croiul
din bătrâni; se folosesc materiale naturale, se revine la vopselele vegetale, se realizează totul manual sau se reiau
vechile ustensile; se cultivă gustul estetic al simplităţii, în sensul de neîncărcare ornamentală şi evitare a stridenţelor.
Având obiect, s-ar putea să se reînsufleţească relaţiile socoieconomice de şezătoare sau clacă. De aici, putem spera
mai departe, la redobândirea culorii idilice a satului – fără a ne izola de lumea modernă. În ce priveşte muzica, tot
pe asta lucrăm. Vrem să scoatem din lada de zestre a satului întreg cântecele cântate de bătrâni – şi, har Domnului,
avem, chiar şi copiii vin cu multe „noutăţi” din vechime, încredinţate lor de bunici. Jocul, la fel: îl promovăm
numai în forme nealterate. Punem în scenă obiceiuri, tot ca ele să nu se piardă ca obiceiuri şi să redevină obiceiuri.
Nu dorim doar să conservăm ceea ce mai există, ci să şi folosim, şi să înmulţim, în specificul satului, să lăsăm şi noi
moştenitorilor noştri o avere culturală bogată şi valoroasă.
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CĂ NU-I OM CA MOROŞANU’, NICI ROMÂN CA LIBOTEANU’
Membrii Corului Bărbătesc „Dacii liberi” din Libotin1
Aristiţa BORBEI
Liana POP

Augustin BOGA (Gusti)
S-a născut la 26 septembrie 1975, în Libotin. Este absolvent al cursurilor gimnaziale şi a
rămas în sat, să se ocupe de gospodărie, de pământ, de animale. Este unul din cei mai
buni gospodari din Libotin, fiind iscusit şi chibzuit în toate. Pe lângă putere de muncă,
pricepere şi îndemânare, Dumnezeu i-a dat şi harul cântatului – aşa a ajuns în cor: ca să-şi
multiplice talantul, dar şi din admiraţie pentru tatăl său, care şi el a fost corist, şi din
dorinţa de a-i urma exemplul. Ca toţi libotinenii, este un om credincios, păstrător al
Dreptei Credinţe, dar Gusti Boga nu doar frecventează Biserica, ci, de 20 de ani (adică de
când avea 18 ani), este şi paracliser la Biserica Ortodoxă „Cuvioasa Parascheva” din
Libotin.
Augustin Ovidiu BOGA
Este din zodia Fecioarei (a persoanelor conştiincioase şi meticuloase), născut în 27 august
1979, în Libotin. A absolvit o şcoală profesională cu profil de construcţii şi lucrează în
meseria sa, la firma Stoneco S. R. L. Îi place în special tencuitul, care-i oferă mai multă
libertate de exprimare a înclinaţiei lui spre migală; se ţine mereu la curent cu noutăţile în
domeniu, urmăreşte ce modele mai apar pe piaţă, străduindu-se să fie în pas cu gustul
publicului de azi. Atracţia pentru cor este şi la el o moştenire de familie, fiindcă şi tatăl său
a fost corist. În timpul liber merge cu prietenii la câte o partidă de fotbal.
Gheorghe BOGA
Un om serios şi foarte harnic, născut în Libotin, la 4 februarie 1991 (în zodia
Vărsătorului – zodia care dă cei mai generoşi oameni). Este absolvent de liceu, dar
momentan lucrează, de aproape un an, ca muncitor necalificat la S. C. Taparo S. R. L.
din Târgu Lăpuş (întreprindere care produce articole tapiţate – canapele, fotolii etc.). A
intrat în cor în urmă cu doi ani, confirmându-şi talentul (are o voce foarte bună, lucru
remarcat încă din anii de şcoală). În cor are un verişor, aproape de-o vârstă cu el – Ilie
Boga. O altă pasiune a lui, pe lângă cântat, este fotbalul, pentru care adesea îşi rupe câte
ceva din timp.
Ilie BOGA
S-a născut în 6 iulie 1990, în sensibila zodie a Racului. A absolvit liceul, iar acum lucrează
ca şofer la o firmă de prelucrare a lemnului din localitatea Rogoz (nu departe de Libotin).
Activează în cor de trei ani. Ce l-a atras mai mult sunt cântecele patriotice pe care corul din
Libotin le promovează. Este şi un foarte bun dansator, preferă dansurile populare, dar nu
face parte din vreun ansamblu coregrafic.

1

Informaţiile sunt culese în data de 14 aprilie 2013.
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Ioan BOGA (Ionu lu’ Iosob)
Este născut în 28 iunie 1955 (ca actualul primar al comunei, corist şi el, plus coincidenţa
de nume!) în Libotin. A absolvit şcoala generală din satul natal şi a lucrat în construcţii.
Acum este pensionar şi se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor. S-a înscris în cor
chiar de la înfiinţarea lui, pentru că repertoriul se profila încă de atunci a fi compus din
cântece patriotice, pe care-i face plăcere să le interpreteze. Pe scenă (cel puţin) apare cu o
căciulă autentică (fără bordură), purtată cu vârful răsfrânt.
Mircea Ioan BOGA
Născut la 28 iunie 1955 în Libotin. Din 2004, este primarul comunei Cupşeni (în care este
cuprins administrativ Libotinul). Are studii postuniversitare de administraţie publică şi este
membru al Partidului Democrat-Liberal. Poartă cu mândrie Tricolorul. Din copilărie a fost atras de muzica
corală ascultându-i, cu diverse ocazii, pe bătrânii satului interpretând cântece patriotice.
De multe ori, ei îi spuneau: „noi am trăit pe front ceea ce cântăm”. Nu a uitat aceste
cuvinte, a înţeles că acele cântece nu trebuie lăsate să se piardă, şi iată că s-au strâns 33 de
ani de când e în cor – de-atunci, din vara anului 1981, când, la propunerea profesorului
Ludovic Filip, nu a stat pe gânduri şi s-a alăturat imediat coriştilor, între care, pe-atunci,
era şi socrul său. Ca primar, este un bun manager, atent la tot ce se întâmplă în
comunitatea sa, interesat întotdeauna de problemele oamenilor şi implicat în a le
rezolva, îi place ca programul de lucru să fie respectat şi să nu se piardă timpul. Acasă,
are o gospodărie mare, ţine şi animale (în acest moment – 12 iunie 2013 – are trei vaci
şi patru porci). După orele de serviciu îl găseşti la coasă, la fân, la sapă. De nepoate, are
timp mai mult seara – Sonia-Maria are nouă ani şi este elevă în clasa a II-a, iar IuliaVeronica are trei ani. Îl ajută mult la câmp soţia sa, Veronica, acum pensionară. Fiica lor, Suzana, este
învăţătoare, căsătorită cu economistul Adrian Perţa. Locuiesc toţi împreună în, Libotin.
Nicolae BUDE, dirijorul corului
S-a născut la 14 aprilie 1978, în Baia Mare, dar este libotinean. A urmat cursurile
Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, apoi
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii de Nord Baia Mare, secţia Asistenţă
socială. A lucrat o perioadă în învăţământ, predând religie şi muzică la Liceul „Petru
Rareş” din Târgu Lăpuş, dar a renunţat la catedră în favoarea problemelor administrative
ale comunei sale. Actualmente, este consilier pe probleme sociale al Primăriei Cupşeni.
Este căsătorit din 2007 cu Crina, profesoară de istorie la Şcoala Cupşeni, şi au trei copii:
Ioana, de 7 ani, Petru, de 5 (mic, ca vârstă, dar mare meloman – toată ziua ascultă
înregistrări pe CD –, probabil, curând îl vom vedea în cor, chiar era să fie într-o zi, dar...
n-a fost gata costumul şi s-a văzut nevoit să renunţe, pentru moment), şi Maria, de un
an, împlinit în 24 aprilie 2013. Pasiunea pentru muzică l-a determinat, în anul 1991 (la 13 ani!), să intre în corul
bărbătesc din Libotin. Peste 16 ani (28 ianuarie 2007), va deveni dirijorul aceluiaşi cor, pe care, de fapt, îl va
relansa şi, după nici două săptămâni de la preluarea baghetei, va fi împreună cu coriştii pe scena Casei de
Cultură din Târgu Lăpuş, înscriind un prim succes în noua „serie” a acestei formaţii. La şcoala părinţilor a
învăţat să fie creştin adevărat, s-a deprins să aibă o conduită ireproşabilă, a învăţat să respecte munca (are
chiar şi bivoliţe, ca mulţi din consătenii lui, şi o căpriţă), să preţuiască şi să recunoască valorile culturale
strămoşeşti şi şi-a cultivat puternice sentimente patriotice. În şcolile teologice toate acestea s-au rafinat, s-au
conştientizat, s-au consolidat. Din toată cultura acumulată, marea pasiune rămâne muzica.
Teodor BUDE (Budeanu)
Nu este rudă cu dirijorul. S-a născut în 7 ianuarie 1947, în Libotin. A absolvit o şcoală
profesională cu profil agroindustrial şi a fost, până la pensionare, tractorist (în anii
regimului comunist, în Libotin a fost CAP, deci a avut larg front de lucru), iar acum, ca
pensionar, se ocupă tot cu agricultura şi creşterea animalelor. Se încadrează în generaţia
mai veche de corişti, având deja 30 de ani de participare la activitatea corală. Din cor a
făcut parte şi un verişor de-al lui. Este o fire veselă, deschisă, comunicativă, binevoitoare.
Printre hobby-urile sale, se numără, pe primele locuri, autoturismele.
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Gavril DEMIAN
Născut în Groşii Ţibleşului la 21 aprilie 1949, a ajuns în Libotin prin căsătorie şi s-a
naturalizat aici. Este absolvent de şcoală profesională, specializat ca mecanic auto,
meserie în care a şi lucrat, şi încă cu multă pasiune, fiindcă, pur şi simplu, îi plac enorm
maşinile şi a ajuns să le cunoască perfect. Acum se bucură de pensie, dar... nu stă:
munceşte în agricultură şi ţine şi animale. Plăcerea de a cânta l-a determinat să intre în cor
încă de la înfiinţare, din anul 1980. Este un bun coleg şi, la rândul lui, are parte de
prietenia celorlalţi membri ai corului.

Constantin-Laurenţiu DRAGOMIR
S-a născut în 6 martie 1973, în Cupşeni. Este viceprimar al comunei. A urmat Liceul
Silvic din Câmpulung Moldovenesc şi a lucrat 13 ani în acest domeniu, ca pădurar, apoi
s-a înscris la Facultatea de Psihologie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, filiala din
Baia Mare, este licenţiat în Psihologie şi a făcut un masterat în Evaluarea, formarea şi
consilierea psihologică a personalului. Face parte din cor din anul 2007 (de la reactivarea
lui), încercând, în acelaşi timp, să atragă noi membri, ca să se lărgească ansamblul şi să fie
cât mai mulţi din sat implicaţi în perpetuarea acestei arte şi în transmiterea sentimentelor
patriotice prin cântec. Ca psiholog, îi ajută pe tineri să se orienteze corect în viaţă, îi
încurajează să se străduiască să-şi cultive talentele şi aptitudinile. Este de părere că „în
societatea noastră există riscul de a te simţi exilat într-o lume în care totul este
bagatelizat”. Citeşte mult, este la zi cu noutăţile din domeniul filosofiei şi al disciplinelor învecinate, dar mai
are o pasiune – motosportul, mai exact, Formula 1.

Ioan FERENŢ
Născut în Libotin, la 24 iulie 1960. A absolvit şcoala generală de zece clase şi a lucrat ca
miner la Băiuţ, în exploatarea minereurilor feroase şi a zăcămintelor aurifere. Acum este
pensionar. I-a plăcut întotdeauna să cânte, are o voce frumoasă, aşa că s-a hotărât uşor să
intre în cor. Era destul de curând după înfiinţare, în anul 1982, iar el avea 22 de ani. A
adunat până acum 31 de ani de activitate corală. Este un om energic (zodia Leu), harnic,
oricând ocupat cu ceva, interesat de nevoile familiei, îşi cultivă pământul, îşi îngrijeşte
animalele, îşi întreţine gospodăria. Are o mentalitate moromeţiană şi ochi albaştri.

Augustin FILIP
Verişor al dirijorului. Născut pe data de 23 august 1967, în Libotin. Este absolvent de
şcoală profesională, calificat în meseria de sondor. În cor a intrat încă de la începuturile
acestei formaţii. Din copilărie era fermecat de cântecele pe care mai târziu avea să le
cânte cu corul şi îl impresionau mai ales versurile lor înălţătoare. Copiilor lui le-a dat o
bună educaţie, bazată pe morala creştină, şi le-a inspirat cultul pentru Neam şi Ţară.
Coriştii Ovidiu şi Ioan Nicolae Filip sunt băieţii lui, iar Florin Filip îi este nepot.
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Constantin FILIP (Costică din Libotin)
S-a născut în 23 iulie 1948, în Libotin. A absolvit şcoala profesională de electricieni
minieri şi a lucrat ca electrician, în mină la Băiuţ. Acum este pensionar. Mare amator de
muzică populară şi de marşuri patriotice, a intrat în cor încă de la înfiinţarea lui. Se
consideră un „om de treabă”, iar atunci când are un pic de timp liber, când nu are de
lucru la câmp, se refugiază pe marginea unei ape cu undiţa în mână. Este singurul corist
necăsătorit (dacă nu-i luăm în calcul pe cei foarte tineri) şi singurul care nu ţine animale –
doar peşti în cratiţă, dar nu pentru mult timp. Un unicat în cor.

Florin FILIP
Născut în 13 septembrie 1989. Nepot al lui Augustin Filip. Student la Facultatea de
Construcţii din Baia Mare, pregătindu-se să devină inginer constructor. De opt ani, este
membru al corului, în care a cântat şi tatăl său. În familie a auzit adesea cântece
patriotice şi a avut de timpuriu afinitate pentru acest gen de muzică. Este un tânăr serios,
cu aplecare spre studiu şi predilecţie pentru ştiinţele exacte. Îi place mult şi sportul, în
special fotbalul.

Ioan Nicolae FILIP
Elev, cel mai mic membru al corului, în vârstă de 7 ani, născut în
17 septembrie 2005. Avându-i în cor pe tatăl său, Augustin Filip, şi pe fratele Ovidiu,
fiind şi nepot al dirijorului, i-a însoţit de când era foarte mic la concerte şi a asistat la
repetiţii, aşa încât, pe nesimţite, a învăţat cântecele şi reuşea să le reproducă perfect. Cu
repertoriul ştiut şi pentru că are şi talent muzical, a fost cooptat la un moment dat ca
membru al corului – iubit de toţi. Îi plac la fel de mult dansurile – populare şi moderne.
Este deosebit de isteţ şi de pe acum face totul cu seriozitate şi responsabilitate –
dovadă şi rezultatele şcolare excepţionale.
Mihai FILIP (Mihaiu Tomii)
Un tânăr născut de ziua lui Păcală – la 1 aprilie 1985, în Libotin. Patronimul Mihaiu
Tomii provine de la numele bunicului: Toma. A absolvit zece clase, s-a specializat în
domeniul construcţiilor, dar lucrează ca pompier (chemare firească pentru un nativ al
unei zodii aflate sub semnul Focului: zodia Berbecului) în Târgu Lăpuş, angajat la S. C.
Cortez Force Târgu Lăpuş (firmă profilată în servicii de protecţie şi gardă, care asigură şi
protecţie contra incendiilor). S-a înscris în cor în anul 2008. Bunicul Toma a fost şi el
corist, iar acum este în acest ansamblu coral şi fratele lui mai mare, Nicolae. Este
pasionat de muzică şi pescuit şi îi place să călătorească. După orele de serviciu, se
întoarce la meseria lui „de bază”, lucrând „pentru un ban în plus” în construcţii. Deci
are o putere de muncă de invidiat.
Nicolae FILIP (Nicolae a Tomii)
Este fratele cu 13 ani mai mare al lui Mihai Filip. Născut pe data de 17 decembrie 1972,
în Libotin – tot în zodie de Foc, ca Mihai, dar Săgetător. A absolvit şcoala generală de
10 clase, şi a rămas în sat. Este fermier, ocupându-se cu cultivarea pământului propriu şi
cu creşterea animalelor. Lucrează şi în construcţii. L-a atras spre cor mai degrabă mesajul
cântecelor promovate de această formaţie, dar, desigur, un rol important l-a avut
exemplul bunicului corist – Toma. Este o persoană sociabilă, care leagă repede prietenii.
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Niculae FILIP (Niculae a lui Alexa lui Irimie)
Născut în data de 7 august 1949, în satul Libotin. Absolvent al unei şcoli tehnice de
silvicultură, a lucrat ca maistru forestier. Acum este pensionar-agricultor şi crescător de
animale. Este un om vesel, oricând dispus să participe la reuniuni care se lasă cu agape şi
la alte distracţii. În afară de înzestrarea muzicală pe care o are, disciplina şi corectitudinea
membrilor corului l-au determinat să intre în rândul acestora, încă de la înfiinţarea
corului. Se declară un om „foarte mulţumit de familie, cu credinţă în Dumnezeu, dar
supărat pe lumea de acum şi pe situaţia din Ţară”.

Ovidiu FILIP
Fiul coristului Augustin Filip, fratele mai mare al mezinului corului – Ioan Nicolae –,
nepot al dirijorului. Născut în 18 septembrie 1990. Este student la Centrul Universitar
Nord din Baia Mare, Facultatea de Fizică – unde s-a înscris din pasiune pentru domeniul
informatic, mai ales. Cântă în cor de opt ani, urmându-şi vocaţia, împlinindu-şi talentul, şi
cu conştiinţa datoriei de a păstra şi perpetua moştenirea culturală rămasă de la bunici. E
mare amator de călătorii. În „două” cuvinte, poate fi descris ca fiind o persoană
conştiincioasă, ponderată şi modestă.

Teodor FILIP (Hipu)
Porecla Hipu i se trage de la meseria bunicului, aceea de şef de coloană la cai. Este
cumnat cu dirijorul (căsătorit fiind cu sora acestuia). S-a născut în 28 septembrie 1961.
Este absolvent de şcoală tehnică de silvicultură şi a fost maistru de parchet. Actualmente
e pensionar, dar se ocupă de gospodărie, lucrează în agricultură, creşte animale. Însufleţit
de iubirea de Ţară, este membru în cor de 30 ani, încă din perioada armatei, şi, din
acelaşi simţământ, în anii postdecembrişti a intrat în Partidul România Mare. Om cu
iniţiativă, cu calităţi de lider şi foarte serios. Îi place sportul, în special handbalul. Are un
frate – pe Ioan Filip – care prin anii ’80 a fost solist vocal în Ansamblul Naţional
„Transilvania” din Baia Mare.

Ioan PAMPA (Şefu’)
Libotinean născut la Târgu Lăpuş, în 24 noiembrie 1979. Absolvent de şcoală
profesională, lucrează în construcţii. Bunicul şi plăcerea de a cânta l-au determinat să intre
în cor (destul de recent: în anul 2011). Este un om sincer, spontan, prietenos, în
compania căruia te simţi bine. Un talent deosebit. I se zice Şefu pentru că a fost
conducătorul trupei de „ruani” (ceată de feciori din cartierul Ruoaia din Libotin). Are şi el
ca hobby sportul. Poartă foarte corect (cu ţuguiul la locul lui) o cuşmă (căciulă) în model
tradiţional. Şi e cel mai înalt din cor.
Ioan PERHAIŢĂ
Născut în 21 septembrie 1951, în Libotin. A absolvit Şcoala Populară de Arte „Liviu
Borlan” din Baia Mare, secţia de interpretare instrumentală, unde a studiat acordeonul.
A lucrat în învăţământ, ca profesor, şi, o perioadă, a fost directorul Căminului Cultural
din Cupşeni. În domeniul muzicii s-a lansat în anul 1980, atunci când a înfiinţat un grup
folcloric feminin. A fost dirijorul corului de bărbaţi din Libotin între anii 1991-1993 şi
corepetitor în vremea când dirijori au fost Grigore Leşe şi, mai târziu, Marius Hoca.
Pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de tatăl său, care şi el a făcut parte din cor. A
fost cu corul în multe turnee, unul dintre ele (memorabil) fiind în anul 1992, în
Basarabia. Acum este corist, sub bagheta dirijorului Nicolae Bude. Om cu o vastă
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cultură, intelectual de înaltă clasă, se ocupă cu plăcere şi pricepere şi de agricultură. Este un om calm, foarte
corect, implicat cu tot sufletul în ceea ce face, generos, îşi acordă oricând, oricui, dezinteresat, ajutorul.
Augustin PERŢA (Gusti lui Dănilă)
Este decanul de vârstă al corului, născut la Libotin în 11 ianuarie 1940. Mulţi dintre noi
ne-am dori să-l întâlnim zilnic pe Gusti lui Dănilă, pentru că în ziua aceea o să ne
„meargă bine”. Gusti lui Dănilă este coşar (hornar, în vocabularul libotinean şi
ardelenesc, în general) şi a practicat această meserie în Cavnic. Se declară un om paşnic
şi pasionat de gastronomie. „Merg de bucătar la nunţi şi pomeni”. Şi am mai adăuga:
este un om cu un simţ al umorului foarte dezvoltat. În cor s-a înscris încă de la
înfiinţare, adică din 30 noiembrie 1980, bineînţeles, din pasiune pentru muzică şi
privilegiat de vocea sa deosebită.
Doru-Nicolae PERŢA
nimic nu mă poate scoate din ritmul acesta: / toamnă, iarnă, primăvară, vară
(Doru-Nicolae Perţa, Puiul de urs)
Născut la 1 noiembrie 1980, în satul Libotin. Este licenţiat în Filologie la Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi şi-a completat studiile cu un masterat la
Universitatea de Nord din Baia Mare. Este profesor de limba română la Şcoala Cupşeni.
Impresionat de bogatul palmares al corului şi dintr-o datorie de familie, deoarece din
cor au făcut parte tatăl, bunicul şi un unchi al lui, s-a orientat şi el spre muzica corală.
Este şi poet, şi publicist. I-au apărut articole în cotidianul băimărean „Graiul
Maramureşului” şi poezii în revistele culturale clujene „Tribuna” şi „Echinox”; el
redactează tot ce trebuie scris „de către cor”. Dublu premiat pentru poezie la Festivalul
Naţional de Literatură „Vasile Lucaciu” de la Cicârlău, ediţia a XVIII (2012). Este interesat şi de arta
cinematografică şi e pasionat de sport. Cuvintele care îl caracterizează sunt loialitatea şi tenacitatea.

Alexandru-Valentin SIMA (Sandu)
S-a născut în 29 iulie 1969, în Târgu Lăpuş. De loc, este din Drăghia, şi s-a stabilit mai
târziu în Libotin, căsătorindu-se aici. Are studii medii, este calificat în specialitatea
constructor-finisor şi lucrează în meseria sa – în construcţii, ca finisor. Corist a devenit
în anul 2005, fiind atras de atmosfera plăcută din cor şi de faptul că acolo cânta şi
socrul lui. În afară de muzică, pentru care a făcut pasiune, îi place şi sportul.
O întâmplare hazlie, din anul 1984, relatată de primarul comunei Cupşeni, domnul Mircea Ioan Boga:
„În emisiunea Antena vă aparţine, emisiune a cenaclului Flacăra, ne-au filmat pe scena Casei de Cultură din Baia
Mare, dar înregistrarea nu a mai fost difuzată din pricina domnului Hegeduş, care ocupa o anumită funcţie în
Ministerul Culturii şi ne-a „cenzurat”. Unul dintre corişti, pe nume Ioan Boga (Ionu Purcelului), a aşteptat cu
sufletul la gură difuzarea emisiunii, uitând de animalele care se întorceau de la păşune. Acestea i-au intrat în
grădina de legume, în straturi, făcând „ravagii”. Replica lui Ionu Purcelului, asemeni personajului antologic
Zorba Grecul, cu atitudinea sa senină asupra problemelor vieţii, a fost următoarea: Nu-mi pare rău că mi-au
mâncat curetiul, regret că nu ne-au dat la televizor.”
Şi încheiem cu câteva versuri emblematice pentru Libotin, comunicate de dirijorul corului, domnul Nicolae
Bude (versuri din care am şi extras titlul acestui material):
Vai, săracu neamu nost,
Niciodată n-o fost prost;
Neamu nostru de prin lume
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Că nu-i om ca moroşanu,
Nici român ca liboteanu!
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LA CRUCILE DRUMULUI
Sărbătoarea Portului şi Cântecului Popular, ediţia a IX-a, Cupşeni – 19 mai 2013
Angela Monica JUCAN

Bagă de seamă asupră-ţi şi păzeşte-ţi cu putere sufletul; să nu uiţi nimic din lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi şi să nu-ţi iasă ele de la inimă în
toate zilele vieţii tale; şi să-i înveţi pe fiii tăi şi pe fiii fiilor tăi (Deuteronomul 4, 9).

Duminica Mironosiţelor 2013, în capătul „celălalt” al Libotinului.
Un larg plai încercuit de coline încununate de
păduri deasupra cărora Dumnezeu trăsese în ziua
aceea o prelată senină, prin urzeala căreia soarele
strecura bogăţie de căldură şi lumină. Ca răspuns
pământesc-pământean, urcau în slăvi splendori de
glas şi imponderabilele armoniilor instrumentale.
Fuioarele umane se-nfăşurau în leagăn de joc şi
vârtejuri de poale stăvilite de zadii. Totul era cântec
şi-ncântec, descântec de rele, zise în formula
bunătăţii naturale a stăpânilor din moşi-strămoşi ai
acestui meleag (drept-de-drept, care sute de ani le-a
fost uzurpat).
De fapt, nu pe celălalt ar fi trebuit să-l pun între
ghilimele, ci cuvântul capăt, pentru că locul în care
eram nu e în sens propriu un capăt ca limită, ci un
căpătâi pentru satele comunei Cupşeni (Libotin,
Ungureni, Costeni, Cupşeni), o piatră de hotar de
călăuzire, un punct de întâlnire, de încrucişare, de
comunicare, de prietenie şi împrietenire, de împărtăşire, de împăcare, de vecinătate, intersecţie de
orizonturi culturale. S-a făcut că am fost şi eu pe-acolo
tot dintr-o comunicare, mai de departe, prin telefonul
fără fir. Invitaţia domnului dirijor, consilier pe
probleme sociale la Primăria Cupşeni şi, în 18-19 mai,
responsabil cu sonorizarea, profesor Nicolae Bude a
fost atât de din suflet, încât (eu, care nu merg nicăieri
nici cu colegii) a trebuit să ajung şi, într-un ceas bun,
am ajuns (cumva) acolo, în locul pe care eu îl
identific mai mult cu Libotinul decât cu întregul
ansamblu rural Cupşeni sau cu vreunul din celelalte
sate care-l formează – Libotin, sat pe care l-am
cunoscut infinitezimal (mai mult un fel de-a spune)
înainte de a fi fost pe-acolo, sat pe care l-am găsit, în
Duminica Purtătoarelor de Mir, poleit cu strălucirile
amiezii şi l-am traversat cu bucuria de a fi întâlnit pe
strada lui principală, totuna cu şoseaua, case din
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bârne (negre), încă în uz, construite într-o dulcesărată geometrie, o atmosferă rustică care îşi făcea
loc chiar în curţile mai „orăşenizate” şi peste tot
multliniştitoarea clorofilă în nu ştiu câte nuanţe. O
Împărăţie a Păcii pe pământ mi s-a părut.
Praznicul era în toi când am sosit şi eu acolo, în
Crucile Drumului comunei Cupşeni, unde m-am
trezit dintr-o dată în mijlocul unei mulţimi istorice,
pentru că îmbrăcămintea publicului marca un traseu
în timp, de la vechiul port lăpuşean, până la cea mai
modernă ţinută, şi indica unele aspecte conjuncturale
legate de moment (haine de vară), de împrejurări,
după nevoile şi interesele fiecăruia (unii în haine
comode, de toate zilele, pentru o petrecere de mai
multe ore în câmp, alţii, dimpotrivă, în îmbrăcăminte
purtată la „ocazii” – haine de timp deosebit, haine de
sărbătoare), de evoluţia tehnică (haine din materiale
ţesute în casă ori fabricate industrial; haine din fibre
naturale sau artificiale) şi de stadiul preferinţelor (pe
scala dintre trăinicia lucrului îndătinat şi moda
trecătoare); la fel şi încălţămintea: de toate, într-o
istorie cuprinsă între opincă şi sandaua cu toc de
15 centimetri, sau între piele şi „înlocuitori”.
Interesant a fost că această istoricitate vestimentară şi
pantofărească nu a fost stridentă, decât la prima
impresie, după care începeai să distingi continuitatea
(care, desigur, porneşte dintr-un început). Legătura
dintre generaţii a fost solid asigurată de acel început
din bătrâni, de straiul tradiţional – pe care-l poartă cu
maiestuozitate oameni de toate vârstele, organizatori,
spectatori şi artişti, şi tare bine le stă copiilor – şi de
perenul gust etnofolcloric care ne-a adus pe toţi aici,
indiferent de zona socială în care ne clasăm acum,
după educaţie, studii, ocupaţie, după reşedinţă, după
anii adunaţi.
Ce m-a cucerit total a fost scena. Era o deschidere spre o vreme de sub vreme şi spre un tărâm
îmbălsămat în amintiri, uitări, vis, mit. AncadraBuletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013
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mentul era ca o poartă de primire, dintr-o parte, şi de
intrare, din alta, într-un univers pe care-l ştii de
undeva, în care ai trăit cândva aievea sau în somn –
în mod sigur, pentru că subconştientul îţi trimite
puternice semnale că el ştie, că el a fost, că vine de-acolo. Pe stâlpii acestei porţi spre memorie erau
cioplite sigilii enigmatice azi, încifrate în contururi
hieratice, antropomorfe sau, poate, helioantropomorfe, mărci ale domeniului Feţilor-Frumoşi şi al
Cosânzenelor. Puternice semne înfuniate, unele
aducând a labarum, săpate în lemn îţi duceau gândul
în înalturi divine. În centrul vieţii de om, te cobora
un decor împrumutat de la nunţi – două tipuri de
steag de nuntă: unul părând a fi o machetă de zestre
făcută din năfrămi suprapuse fixate cu o batistă şi
legate cu brâu – ceva cum nu se putea mai nimerit şi
comprimat exprimat, amintind de trecerea-venirea
generaţiilor, de predarea ştafetei, de moştenire, or,
tocmai asta a făcut obiectul acestei sărbători cupşeneşti: s-au reactivat rezervele culturale ale satului, s-a
adus tot ce s-a strâns din strămoşi, spre a se da în
primire succesorilor. Grinda scenei era împodobită
cu alt tip de steag de nuntă – o botă cu ciucuri –,
asemănător cu (sau ca) cel de căluşari – probabil
îndeplinind o funcţie apotropaică. Pereţii scenei erau
din lână ţesută-n ţoale şi peretare după străvechi
modele – o sugestie extraordinară de securitate, de
cămin dacic, de refugiu sigur, readus din străfundurile vremii. Scândura podiumului ridicat aproape
de înălţimea unui om a asigurat acustica pasului de
joc, bătând din acelaşi afund de vreme. Vasăzică, nu
eram în faţa unei scene obişnuite, ci în a uneia rituale,
care, cu totul, a format cadrul cel mai potrivit pentru
emisarii valorilor materiale şi spirituale veritabile
lăpuşene veniţi la rampa căreia nu i-au trebuit
reflectoare, cel ceresc fiind suficient şi funcţionând
perfect. În tot timpul programului, această scenă
magică a potenţat enorm efectul de dare a timpului
înapoi, interpreţii căpătând de-a dreptul aură de daci.
Prezentatorul spectacolului a fost domnul
Andrei Bărbos, directorul Casei de Cultură din Baia
Sprie, care a venit şi în calitate de interpret de muzică
populară. Spectacolul a fost un complex de cântec şi
joc, animat de solişti vocali şi instrumentali, de
formaţii corale, coregrafice, instrumentale, de lângă
care publicul nu s-a dezlipit, stând în picioare lângă
scenă o după-amiază întreagă, deşi erau destule bănci
în „sala”-grădină. Totul a fost impresionant,
încântător, tulburător. Costumul popular, ca şi felul
de a fi purtat, a etalat o frumuseţe rară – gust, bunăcuviinţă, augusteţe şi discreţie la un loc, alb predominant, reţinere în culori, fie temperate în intensitate,
fie, cele mai vii, cu măsură folosite. Am realizat acolo
că portul popular e ca o icoană. Are erminiile lui, fără
a bloca libertatea de creaţie artistică, încât fiecare
piesă, deşi respectă regulile ariei culturale în care se
încadrează (respectiv regulile tipului de icoană), este
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unicat şi, invers, libertatea nu anulează identitatea. Iar
identitatea are felul ei tăcut-grăitor de a se exprima
doar pentru iniţiaţi. Şi totuşi, şi cei care nu au „ochi
de văzut” beneficiază de mesajul iconic (din icoană
sau din elementul vestimentar), care pune o pecete
de apartenenţă în mintea oricui l-a recepţionat. O
informaţie latentă, dar care nu e fără efect. Aşa se
explică prezenţa la Crucile Drumului a atâtor tineri
îmbrăcaţi după jurnale pariziene. Degeaba. Mirajul
străin e mult mai slab decât chemarea către propria
matcă. De aceea e mai mult decât meritorie ideea şi
perseverenţa organizatorilor acestui festival etnofolcloric care la anul va împlini un deceniu, fiindcă au
grijă ca aceşti tineri moderni să aibă unde veni, să-şi
recunoască izvodul, să regăsească izvorul curat şi
analeptic, să aibă posibilitatea de a se reface după
epuizantele şi otrăvitoarele experienţe – tentante, dar
care nu sînt în firea lor. Pot spune că la Crucile
Drumului din Cupşeni trufia împopoţonării a fost de
departe învinsă de mândria gătelii naţionale. Meritul
este în egală măsură al iniţiatorilor de acum nouă ani
ai serbării, al organizatorilor din fiecare an, al crainicilor generaţiilor îndepărtate în timp, al participanţilor receptivi la mesaj.
Pe primarul comunei Cupşeni – domnul Mircea
Ioan Boga, libotinean – l-am văzut mereu în
mişcare, în „culise”, să dea o indicaţie, în „stal”, să
vadă dacă totul merge cum trebuie, să se-apleceasupra unui copil să-i spună ceva, pe scenă, să
răsplătească o cântăreaţă cu o floare, să adreseze un
cuvânt spectatorilor, să evidenţieze organizatorii (pe
el omiţându-se, bine-nţeles), să dea diplome, să
mulţumească participanţilor. Toată ziua, într-o cămèşă imaculată-omătie, cu broderie în alb (ton în ton) –
superbă, prinsă într-o „cură lată” (cură se pronunţă cu
ă deschis, accentuat) şi cu clop negru împodobit cu o
floricică naturală care a rezistat fără să se ofilească. Şi
cu un suflet care tezaurizează pentru toată comuna şi
pentru toată stirpea românească dragostea de Neam,
de Ţară, de loc natal, de înaintaşi şi de urmaşi; că
pentru cei care ne vor înlocui se străduieşte: să le lase
zestre de identitate salvatoare în globalizarea care
vrea să ne topească, să le lase model de purtare,
ereditatea unei inimi româneşti, conştienţa magnitudinii obârşiei, învăţătura de a nu risipi averea
părintească. Ar trebui nu Primăria Comunei Cupşeni,
ci Ministerul Iubirii de Patrie să i se dea.
Domnul Nicolae Bude, prim-organizatorul –
nici nu ştiu cum să-i zic, că-i de toate, eu în calitatea
de dirijor l-am teleîntâlnit prima dată –, a fost, cred,
cel mai solicitat, şi fizic, şi psihic, el trebuind să
regleze sunetul, să asigure sincronizarea, să pregătească condiţiile optime când pentru interpretare live,
când pentru play-back, să fie pe scenă să instaleze
microfoane, boxe, să-ntindă fire, să retragă microfoane, să... nu se mişte de la panoul de comenzi al
staţiei de amplificare din cortul de vizavi de scenă, să
Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

Libotin – satul oamenilor liberi
nu încurce butoanele, să nu „dea” prea tare, nici prea
încet, să răspundă la întrebări, să asculte indicaţiile
instructorilor artiştilor, să recepţioneze semnale, să
fie atent la ordinea intrării în rol a interpreţilor, să-şi
păstreze calmul, să nu greşească nimic, să nu obosească. Şi aşa a făcut timp de două zile (pentru că
manifestarea a început sâmbătă, cu serbarea copiilor
comunei Cupşeni).
Deşi totul a gravitat în jurul scenei, centrul
manifestării a fost kilometrul Crucile Drumului.
Venind dinspre Libotin, spectacolul s-a localizat în
stânga drumului, dar şi dreapta a fost ocupată – de o
piaţă înfiripată din tejghele la care se vindeau „ace,
brice şi carice”. Tot în dreapta a fost instalat un uriaş
tobogan gonflabil Mickey Mouse-esc – o atenţie a
organizatorilor pentru copii, care, la rândul lor, i-au
dat atenţie şi nu l-au lăsat neutilizat. Răscrucea se
vedea bine, pentru că drumurile erau mărgelate pe
distanţe mari de maşini care îşi aşteptau stăpânii.
Poliţiştii şi jandarmii erau în activitate, fluidizau
circulaţia, în rest, nimeni nu le-a creat probleme, doar
că s-a pierdut-găsit-predat jandarmilor un telefon
mobil, iar păgubaşul era necunoscut. Cu puţină
încredere, la Cupşeni s-ar putea reveni la obiceiul
măturii în uşă. Şi nu pot să nu menţionez faptul că
n-am văzut nici (măcar) un ţigan.
Din nou în stânga. În spatele scenei, se întindea
până la poala dealului un câmp în zadie făcută în
camaieu de verde: o dungă de secară, una de iarbă,
alta de trifoi – mai departe n-am fost. Din secară, am
sacrificat un spic şi mi l-am adus acasă. Nu ştiu de ce
am simpatizat-o imediat. Nu mai văzusem până
atunci secară. Nici n-aş fi ştiut ce e dacă nu mi-ar fi
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spus Rafila Bărbos. Pe urmă am aflat de la Sandu o
mulţime de lucruri care fac numai cinste secarei. Mi-a
spus multe şi despre trifoi (trifoi n-am luat). Pe scurt,
ce am înţeles din lecţia agrobotanică a lui Sandu este
că zadia vegetală din spatele scenei a fost şi ea
creatoare de cadru adecvat sărbătorii din Cupşeni,
fiind esenţă a duhului locului şi a creaţiei populare –
rezistenţă, tenacitate în afirmare, productivitate chiar
în condiţii dure (cum a fost istoria noastră), binefacere, reconfortare. Ca pentru organism extractul
din cornul secarei, cântecul popular e tămăduitor
sufletesc. Ca trifoiul care lasă în urma lui teren
prielnic altor plante, îmbogăţind în mod natural solul
cu azot eliberat în forma cea mai asimilabilă şi
nenocivă, la care toate plantele răspund pozitiv,
artiştii populari de pe scena de la Crucile Drumului
au oferit participanţilor la sărbătoare cea mai bună
hrană spirituală. Pe organizatorii festivalului i-aş asemăna atât cu secara modestă, răbdătoare şi care nu se
lasă doborâtă de furtuni, cât şi cu trifoiul care produce nectar cules apoi de albine. Ei s-au angajat
acum nouă ani în întreprinderea demnă de stimă, dar
temerară de a repune folclorul şi etnocultura în drepturi, îşi duc cu consecvenţă mai departe misiunea
asumată, descoperind generaţiilor de astăzi şi de
acum înainte nectarul averii culturale a seminţiei
naţionale. (primul din dreapta-faţă, în fotografia
alăturată)
Pe la înmuguritul stelelor, am luat-o către casă,
cu povestea aşezată-n gând; în altă zi, m-am apucat
s-o scriu, iat-o, însă decantarea cuvintelor nu mi-a
reuşit nici pe departe pe măsura acelei zile greu de
uitat, în mare parte închise în spicul meu de secară.

Mulţumiri domnului profesor Nicolae Bude pentru invitaţie.
Mulţumiri pentru consultaţiile de specialitate domnului profesor Pamfil Bilţiu şi colegilor mei, Livia Grigor şi Alexandru
Ioan Roman.
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IN MEMORIAM
Dorel CÂŢU

La început de februarie, o dată cu sărbătorirea Întâmpinării Domnului, pentru locuitorii satului Finteuşu
Mare a avut loc un eveniment deosebit: dezvelirea bustului celui ce a fost dirijorul corului din această
localitate timp de 27 de ani, şi anume profesorul Valentin Băinţan.
Mi-am propus ca pe parcursul acestor însemnări să nu rostesc nume, cel puţin nu numele persoanelor în
viaţă. Nu pentru că n-ar merita, dimpotrivă, toţi cei la care voi să mă refer merită cu prisosinţă acest lucru,
doar că materialul acesta ar avea aerul unui banal articol de ziar, unde mai pui faptul că o minte omenească
poate greşi prin omitere, făcând mai mult rău decât bine.
Totul a început în data de 18 noiembrie 2011, când corul a răspuns invitaţiei de a cânta la dezvelirea
bustului celui ce a fost marele român Vasile Lucaciu, în oraşul Satu Mare. A fost o manifestare deosebită, pe
care noi, corul din Finteuşu Mare am deschis-o prin interpretarea imnului României şi a imnului Europei. Am
mai cântat şi alte cântece, desigur, dintre care îmi amintesc cu multă plăcere Doina lui Lucaciu. Au participat
mai multe formaţii, oficialităţi, a avut loc sfinţirea bustului, toate cele ce se petrec în astfel de ocazii. Am
cântat ulterior pe scena Operei din Satu Mare, în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 150 ani de la
înfiinţarea „Asociaţiunii ASTRA”, am cântat şi la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, în aceeaşi
zi, dar pentru noi, cei din cor, s-au întâmplat două lucruri deosebite. Se pare că facem impresie destul de bună
pe unde trecem. Pentru că am primit invitaţia de a participa la dezvelirea unui alt bust al unei personalităţi, în
Zalău. Şi pentru că unul dintre organizatori ne-a oferit un cadou deosebit: a dorit să ne răsplătească prin
realizarea unui bust al lui Valentin Băinţan pentru a-l amplasa în satul nostru.
Este uimitor cum trăirile induse de ceea ce cântăm pot să unească atâţia oameni! Noi suntem cunoscuţi
prin cântecele patriotice interpretate. Fără a fi ultranaţionalişti, aşa cum unii vor să creeze impresia, noi
încercăm să fim ceea ce suntem, să ne păstrăm valorile, să ne amintim istoria, să ne cultivăm limba, să ne
conservăm tradiţiile. Şi tocmai de aceea mai cântăm şi prelucrări folclorice, cântăm pricesne, cântăm colinde,
participăm la liturghii... Toate
acestea, împreună, ne dau o forţă
aparte, ce rezonează cu inimile
românilor de pretutindeni, degajând o energie ce ne absoarbe,
apropiindu-ne în acelaşi timp de
cei ce ne înconjoară.
Am fost în multe locuri cu
acest cor (iar eu încă sunt „tânăr”
membru al corului), dar peste tot
oamenii ne-au primit cu o căldură
aparte, mult peste politeţea de
circumstanţă a gazdei faţă de oaspete, de parcă am fi fost membri
ai aceleiaşi familii. Pentru că suntem membri ai aceleiaşi familii:
familia românilor, indiferent unde
s-ar afla ei.
Pe nesimţite, timpul a trecut.
Acel cadou, la început o simplă
Dezvelirea bustului lui Valentin Băinţan
promisiune, a început să prindă
contur.
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S-a decis amplasarea bustului în faţa grădiniţei din sat. Pentru că grădiniţa – de fapt fosta grădiniţă – este
locul în care îşi desfăşoară în prezent activitatea corul din Finteuşu Mare. Aşadar a sosit momentul în care să
facem şi noi pregătirile necesare. Prin munca proprie şi alte tipuri de contribuţii ale oamenilor şi ale unor inimoşi
prieteni ai noştri, „grădiniţa” a primit
o altă faţă (curăţarea porţiunii de la
stradă de pomi şi alte plante ce îşi
duceau traiul pe acel loc, schimbarea
gardului, refacerea şanţurilor, realizarea unei alei de acces la monument,
realizarea soclului pe care urma să fie
amplasat bustul, realizarea unui
pavaj de piatră şi tot ceea ce am
considerat că trebuie şi se poate face
cu mijloacele noastre relativ modeste).
2 februarie 2013. A sosit momentul marelui nostru eveniment.
Toate cele sunt pregătite. Dimineaţa ne-a rezervat însă o surpriză:
norii acopereau tot cerul, plângând
deasupra noastră cu lacrimi mari şi
multe, fără a se putea bănui măcar
că se vor opri prea repede.
Pregătire pentru sfinţirea bustului lui Valentin Băinţan

Iar eu, personal, m-am trezit
fără voce, la propriu, orice vorbă rostită părea sâsâitul unui gânsac pus pe harţă. Cum să mai cânt? Am
aşteptat prea mult această zi pentru a renunţa atât de uşor, am hotărât prin urmare că nu voi îmbrăca ţinuta
corului, voi participa la acest eveniment „sub acoperire”. Mi-am luat soţia, aparatul de fotografiat
(propunându-mi să surprind „trăirile” colegilor mei şi ale invitaţilor, nu doar simple poze) şi am plecat.
Am rămas extrem de plăcut impresionat: ploaia se pare că a fost invitatul nostru surpriză de care nu s-a
speriat aproape nimeni. Am remarcat mai întâi numărul mare al finteuşenilor ce au ţinut să participe la această
manifestare – tineri, persoane mature, persoane în vârstă, mulţi copii. În spatele monumentului aşteptau
colegii mei, coriştii. Infiltrându-mă mai adânc în mulţime am descoperit oameni politici ai vremii: senatori,
deputaţi, primari, consilieri locali sau judeţeni. Am zărit oameni cu potenţial economic ai zonei. Televiziuni,
reprezentanţi ai presei scrise, fotografi. Poliţia locală. Au fost prezenţi oameni de cultură, profesori, prieteni ai
corului nostru sosiţi unii nu tocmai
de aproape (Baia Mare, Satu Mare,
Timişoara), prieteni ai celui ce a fost
Valentin Băinţan. Au dorit cu toţii
să fie alături de noi în aceste
momente emoţionante.
Bustul a fost dezvelit de către
autorul său moral, prietenul nostru
din Satu Mare împreună cu primarul
oraşului Şomcuta Mare.
Părintele din Finteuşu Mare a
sfinţit noul monument.
Alocuţiunile rostite au fost
poate mai scurte. Murmurul ploii a
asigurat efectele speciale (atât sonor,
cât şi vizual). Dar cei mai mulţi
dintre invitaţi, chiar şi în aceste
condiţii, au ţinut să exprime ceea ce
îi leagă de corul nostru, de Finteuşu
Mare, de profesorul Băinţan.
A fost acordat titlul de „CetăDepunere de flori
ţean de Onoare” unor personalităţi
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cu o carte de vizită impresionantă, ce pe parcursul ultimilor douăzeci şi cinci de ani au fost mereu alături de
acest cor, spiritual şi material.
Au fost depuse jerbe şi coroane de flori la
monument, în timp ce corul a cântat câteva din
piesele datorate fostului său dirijor.
A fost o manifestare de excepţie.
Am încercat să insist mai puţin asupra
desfăşurării efective a evenimentului, detaliile
pot fi găsite în presa scrisă şi materialele filmate
ale acelor zile. Am dorit însă să surprind
complexitatea momentului, prezenţa unui public
extrem de eterogen, dar numeros, chiar în
condiţii meteo nefavorabile, public ce reprezintă
auditoriul nostru. Am dorit să subliniez
tenacitatea bărbaţilor din cor, a celor ce au ţinut
în spate vreme de câteva ceasuri bune (şi nu este
aceasta singura dată) nişte gube îmbibate de apă.
Mi-a apărut mult mai interesant contrastul
dintre portul celor din cor (cu gubele şi cuşmele
Fragment din axa timpului
lor, ce te poartă cu gândul la obârşia acestui
neam) şi ţinuta celor prezenţi în public, invitaţi,
familiile lor, vecinii lor. Contrastul între istorie şi contemporaneitate. Contrastul între mentalităţile trecutului şi
ale prezentului. Între valorile trecutului şi ale prezentului. Între atitudinile trecutului şi ale prezentului.
Contrastul între ţinuta coriştilor şi umbrelele cu care ei se apărau de ploaie, umbrele care mi-au amintit că
trăim aceste vremuri din care noi, cei din cor, încercăm să nu ne uităm rădăcinile.
Amplasarea bustului lui Valentin
Băinţan este doar un început. Pentru a fi
consecvenţi, trebuie să alăturăm acestui
monument şi numele celorlalţi dirijori ai
corului, pe parcursul celor nouăzeci şi cinci
de ani de existenţă: Nistor Dragoş,
Gheorghe Pop, Roman Sadoveanu, Valeriu
Coteţi, trebuie să amintim şi alte persoane
ce au făcut posibilă „naşterea” corului,
chiar dacă nu l-au dirijat, şi anume pe Valer
Dragoş şi Gavril Bogdan, dar mai ales
trebuie menţionaţi cei ce pe parcursul
vremii şi-au unit vocile într-una singură –
cea a corului – şi care acum se „odihnesc”
lângă biserică, cum spun bătrânii satului.
„Mai mult de două coruri au plecat dintre noi”
mai spun aceştia, condensând în câteva
vorbe scurgerea nemiloasă a timpului.
Corişti cu o mică parte din invitaţii lor
Este un proiect pe care va trebui să îl
realizăm în timp, punându-ne astfel la loc
de cinste înaintaşii, pe cei ce ne-au lăsat această moştenire pe care trebuie şi dorim să o ducem şi să o
transmitem mai departe: corul bărbătesc din Finteuşu Mare.
Dar până atunci, profesore Valentin Băinţan, îţi mulţumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi.
Dumnezeu să te odihnească. Amin.
Finteuşu Mare, 15 februarie, anul de graţie 2013
P. S.

Consider că aparatul meu foto şi-a făcut destul de bine treaba. A ieşit o altfel de poveste, cu oameni,
atitudini, ipostaze... Neavând însă acordul persoanelor imortalizate şi fiindu-mi relativ dificil să îl obţin, îmi
este greu să v-o dezvălui. Materialul este ilustrat doar cu poze „de eveniment” sau al unor persoane care sigur
nu se vor supăra pe mine că i-am arătat lumii.
acelaşi Dorel Câţu
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IN MEMORIAM VALENTIN BĂINŢAN
Andrei DRAGOŞ
Cerul plângea cu lacrimi mari ale stropilor de ploaie, vântul rece şi neprietenos ne biciuia feţele cu rafalele
sale, o mare colorată de umbrele între care parcă s-a rătăcit o pată albă de culoare, gubele coriştilor, care
umpleau centrul localităţii Finteuşu Mare.
Era 2 februarie 2013, când Asociaţia Corală a Bărbaţilor din Finteuşu Mare a organizat manifestarea de
dezvelire a bustului în memoria profesorului, dirijorului şi omului de cultură Valentin Băinţan. În faţa casei
corului, pe un piedestal din gresie de Curtuiuş, realizat de firma „Vali-Mar” din Şomcuta Mare, a fost aşezat
bustul din bronz realizat de sculptorul Valentin Ciobanu din Satu Mare, lucrare sponsorizată de doctorul
Cornel Palfi.
Era sâmbătă, zi de sărbătoare, „Întâmpinarea Domnului”,
când la Finteuş s-a adunat lume multă pentru a cinsti memoria
celui care timp de 50 de ani, din care 27 la Finteuşu Mare, şi-a
dedicat viaţa promovării dragostei de ţară şi de Dumnezeu prin
cântecul coral. Printre stropii de ploaie, au răsunat acordurile
imnului naţional, apoi preotul paroh al satului (pr. Gheorghe
Pop) a făcut rugăciunea de sfinţire a monumentului. În vuietul
vântului şi cântecul stropilor de ploaie ce cădeau necontenit peste
marea de oameni, moderatorul acţiunii, profesorul universitar
doctor Victor Bercea de la universitatea clujeană, preşedintele
Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România, a dat
prilejul doritorilor să-şi exprime gândurile şi omagiile dedicate
personalităţii lui Valentin Băinţan.
Emil Marinescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Maramureş Mass-media locală spunea: Corul de aici, din localitate,
corul nostru, dăinuie deodată cu România Mare, noi astăzi ne
întâlnim aici într-un moment de emoţie patriotică şi respect
datorită acestor oameni. Corul este parte şi face parte din istoria
României Mari. Apogeul lui s-a datorat marelui profesor, om de
cultură, dirijor şi mare patriot Valentin Băinţan, în memoria căruia
ne-am întâlnit astăzi aici. Nichita Stănescu spunea în 23 aprilie
1980, la o întâlnire cu corul: „Dacă cântecele voastre ar avea mâini,
aş săruta mâinile cântecelor voastre”.
Cătălin Cherecheş, primarul Municipiului Baia Mare: Astăzi
ne-am adunat să facem un act simbolic. Acum, când valorile de
netăgăduit sunt răsturnate, aceşti oameni adevăraţi, bărbaţi
adevăraţi, s-au gândit la ce înseamnă simbolurile noastre, modelele
noastre să rămână mai departe în sufletul copiilor noştri. Valentin
Băinţan a fost şi este pentru Maramureş un simbol, este pentru
România un simbol, deci este datoria noastră să-l comemorăm, să-l aducem în faţa celor care trebuie să ducă
mai departe simbolurile noastre. Valentin Băinţan a ştiut să adune oamenii care au iubire de Dumnezeu, care
au iubire faţă de Ţară, şi lucrul acesta este un exemplu, este o datorie pe care noi trebuie să o ducem mai
departe. Noi, cei tineri, trebuie să învăţăm de la dumneavoastră, cum dumneavoastră aţi învăţat de la Valentin
Băinţan, să cinstim Ţara şi pe Dumnezeu. Noi, maramureşenii, trebuie să facem acest lucru pentru binele
României, pentru binele Ardealului. Să ne ajute Dumnezeu să avem tăria să ne recunoaştem înaintaşii şi
valoarea lor.
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În prim-plan: primarul oraşului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi primarul oraşului Şomcuta Mare, Florin
Talpoş

Doctorul Cornel Palfi, sponsorul bustului: Ne-am adunat să-l cinstim pe Valentin Băinţan, un personaj
important al Maramureşului şi al României. Corul din Finteuş este un păstrător al tradiţiilor şi cântecelor
româneşti, pe care le-au transmis din tată-n fiu, au menţinut în sufletul românilor dorinţa de libertate. Ce se
întâmplă demonstrează că Corul din Finteuş nu aparţine Maramureşului, ci aparţine tuturor românilor de
pretutindeni. Noi l-am adus pe Valentin Băinţan din trecut în prezent, şi de aici este plasat în viitor, în
circuitul valorilor nepieritoare ale poporului român.
Profesor universitar doctor Radu Motica, decanul Facultăţii de Drept de la Universitatea de Vest din
Timişoara: Plânge cerul după Băinţan, plângem şi noi, Dumnezeu să-i ţină memoria o veşnicie. Cu astfel de
oameni, istoria va rămâne şi va fi transmisă generaţiilor viitoare. În continuare, Radu Motica a citit fragmente
dintr-o scrisoare adresată lui Valentin Băinţan de marele compozitor Mircea Neagu.
Nicolae Sabău: Întotdeauna mi-a dat sfatul să nu uit de Tricolor. Şi acum îl am aproape de inima mea.
Îţi mulţumesc, acolo unde eşti, pentru că ai fost alături de ceea ce scumpul nostru Ţăran Român a creat şi
ne-ai ajutat să promovăm aceste nestemate pentru proslăvirea neamului românesc. Vei rămâne veşnic la loc de
cinste în galeria marilor patrioţi români.
Liviu Titus Paşca, senator: L-am cunoscut şi mi-a făcut deosebită plăcere să ne întâlnim să ascultăm
mesajul transmis din scenă de Corul din Finteuş sub bagheta sa. Fie ca faptele domniei sale să ne călăuzească
pe noi, ale căror trăiri actuale sunt mai puţin expresive în concertul european. Este foarte bine să ne
respectăm şi cinstim înaintaşii.
Florin Tătaru, deputat: Pe mine m-a încântat istoria Corului din Finteuşu Mare care a cântat pentru
prima dată la 1 Decembrie 1918 la Şomcuta Mare, unde chiorenii erau adunaţi să afle Hotărârea Marii
Adunări de la Alba Iulia, care consfinţea formarea României Mari. În 1976, când Adrian Păunescu a venit la
Finteuş, a descoperit aceste minunate cântece patriotice, pe care le-a lansat în emisiuni muzicale şi spectacole
scenice, moment care a redeşteptat spiritul naţional. Felicitări pentru tot ce aţi făcut şi faceţi în memoria lui
Valentin Băinţan. Prin toate acestea dovediţi că sunteţi o emblemă naţională.
Ioan Tuhuţiu, preşedintele Asociaţiei Cultural-Patriotice „Avram Iancu” filiala Maramureş: Oamenii
aceştia trebuie să-şi găsească locul în sânul societăţii noastre, spunea Teodor Stan, primul preşedinte al
Asociaţiei, deoarece ei exprimă prin cântec ceea ce noi promovăm, acel românism pur şi curat. Finteuşenii
devin din 1995 membrii Asociaţiei şi participă la acţiunile locale şi naţionale. Valentin Băinţan rămâne un
model de moralitate, de bun român, avea un optimism aparte. Iată că a făcut această legătură peste timp, că
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cei din Finteuşu Mare îl cinstesc. El îşi doarme somnul de veci aici, în vatra Chioarului, la Finteuşu Mare. Iată
că finteuşenii ştiu să-şi respecte valorile şi înaintaşii, dovadă este acţiunea de astăzi. Cinste întregii comunităţi,
pentru realizarea acestui eveniment, iar memoria profesorului Valentin Băinţan să rămână veşnic în inimile
noastre.
Florin Talpoş, primarul oraşului Şomcuta Mare: Felicit pe finteuşeni pentru ce au realizat azi aici.
Evenimentul are menirea de a-l comemora pe dirijorul Valentin Băinţan, care 27 de ani a modelat vocile
finteuşenilor, perioadă în care corul a cunoscut cea mai mare audienţă. Evenimentul de astăzi are menirea de a
crea o punte între generaţiile de astăzi şi cele viitoare, pentru a înţelege rolul culturii în păstrarea identităţii
noastre naţionale.
Scrisoarea domnului Voicu Enăchescu, dirijorul Corului de Cameră „Preludiu”, preşedintele Asociaţiei
Naţionale Corale din România: Vă mărturisesc că sunt deosebit de emoţionat ştiind că rândurile mele vor fi
citite la dezvelirea bustului unui om de cultură, al unui animator neîntrecut al vieţii corale din România, al
unui mare patriot. Sincer, nu ştiu exact ordinea în care ar trebui să enumăr calităţile acestui om de excepţie,
care a fost Valentin Băinţan. Am avut prilejul de a-l fi admirat la pupitrul corurilor din Ardusat şi Finteuş.
Calitatea artistică şi mesajul transmis mă impresionau de fiecare dată. În toamna anului 1992, la iniţiativa
directorului Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare, domnul Valeriu Buciu, am fost
împreună cu Corul de Cameră „Preludiu”, timp de o săptămână, atât în faţa publicului din Baia Mare, cât şi în
alte localităţi din Maramureş. Am beneficiat atunci din plin de personalitatea enciclopedică a regretatului
Valentin Băinţan, care în calitatea sa de secretar literar al ansamblului, ne-a însoţit în toate deplasările noastre
şi ne-a încântat cu elocinţa sa. Un moment pe care sunt convins că nu numai eu, dar nici coriştii din
„Preludiu” nu-l vom putea uita vreodată a fost întâlnirea de suflet prilejuită de concertul comun pe care l-am
susţinut alături de formaţia corală bărbătească din Finteuş. Aş dori ca de acolo, de sus, Valentin Băinţan,
privindu-ne, să fie mândru de tot ceea ce a realizat şi să-i determine pe urmaşii lui să continue, peste ani, opera
pe care el a început-o sădind în inimile oamenilor dragostea pentru muzică, pentru frumos, pentru Ţară.
Andrei Dragoş, dirijorul Corului Bărbătesc din Finteuşu Mare: „Dăruind vei dobândi”, spunea Nicolae
Steinhardt, monahul de la Rohia. Am dăruit publicului prin cântec cel mai nobil sentiment pe care-l poate
avea omul, dragostea de neam, de Ţară şi de bunul Dumnezeu. Sunt 95 de ani de când străbunii noştri şi-au
unit inimile, gândurile şi glasurile pentru a proslăvi prin cântec neamul românesc şi pe Bunul Dumnezeu.
Trecut-au anii, au trecut şi ei în eternitate, iar noi, urmaşii lor în totul şi în toate, ne străduim să ducem mai
departe crezul cu care ei au început această măreaţă misiune. În fruntea lor, a acestor oameni credincioşi,
deoarece numai cei care au credinţă pot reuşi, pot promova un asemenea sentiment, s-au aflat personalităţi
marcante ale timpului: învăţătorul Nistor Dragoş, de la începuturi, de la 1 Decembrie 1918, până în decembrie
1944, când a trecut în eternitate prea devreme, datorită unei apendicite acute, învăţătorul Gheorghe Pop, din
1945 până în 1968, în paralel cu Roman Sadoveanu, care a dirijat până în 1972, învăţătorul Valeriu Coteţi, din

O parte din membrii Corului Bărbătesc din Finteuşu Mare care au susţinut concertul coral
(rândul din faţă, de la stânga la dreapta): Ionuţ Marian Sadoveanu, Valer Zamfirescu,
Valeriu-Nistor Dragoş, Gheorghe Coteţ, Ioan Fătul
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1972 până în august 1976, când în faţa noastră a apărut unul din cei mai talentaţi, devotat truditor şi iubitor al
cântului coral din Maramureş, profesorul Valentin Băinţan. A fost omul care şi-a contopit existenţa cu acest
mod de exprimare artistică, cântul coral. A dirijat timp de 50 de ani la Ardusat, Cicârlău, Băseşti, Valea
Chioarului, Şomcuta Mare, Baia Mare – dar unde nu a pus umărul la promovarea mişcării corale din
Maramureş? – şi s-a oprit aici, la noi, la Finteuş, unde timp de 27 de ani ne-a însufleţit cu toate darurile pe care
Dumnezeu i le-a dăruit, şi apoi a plecat să se odihnească puţin acolo sus, în cimitirul satului, ca să mai facă o
repetiţie cu cei plecaţi anterior în corul îngerilor cântători. Pentru toate acestea şi pentru multe altele,
Dumnezeu i-a dăruit acest simbol al existenţei sale pământeşti întru cântec.
Minunate au fost şi intervenţiile moderatorului Victor Bercea, care au făcut legătura între luările de cuvânt
ale vorbitorilor.
A urmat concertul coral susţinut de Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare, în timpul căruia participanţii la
manifestare au depus jerbe de flori la monument.
În partea a doua a acţiunii, a avut loc decernarea titlurilor de Cetăţean de Onoare al satului Finteuşu Mare
profesorilor universitari doctor Radu Motica şi Dorel Juleanu de la Universitatea de Vest din Timişoara. La
solicitarea membrilor Corului Bărbătesc din Finteuşu Mare adresată Consiliului Local al Oraşului Şomcuta
Mare, s-a hotărât să fie acordate titlurile de Cetăţean de Onoare pentru cele două cadre universitare. Primarul
oraşului Şomcuta Mare, Florin Talpoş, a citit hotărârea Consiliului local, după care Radu Motica şi Dorel
Juleanu şi-au citit curriculum vitae. A urmat un Laudatio făcut de profesorul Andrei Dragoş, în care au fost
expuse motivele pentru care cei doi profesori primesc titlul de Cetăţean de Onoare. A fost scos în evidenţă
faptul că au trecut 25 de ani de când Radu Motica şi Dorel Juleanu au realizat un parteneriat cultural între
Universitatea de Vest din Timişoara şi Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare, a fost amintit faptul că Senatul
Universităţii de Vest din Timişoara a acordat în 6 decembrie 2010 corului Diploma Honoris Causa pentru
întreaga operă dedicată spiritului naţiunii daco-romane, întru înveşmântarea gloriei istorice a poporului nostru
în strălucirea muzicii. Au fost amintite multitudinea acţiunilor comune realizate la Timişoara sau la Finteuş,
prietenia şi relaţiile ce s-au statornicit între familiile finteuşenilor şi personalităţi din Timişoara. Primarul
Florin Talpoş a înmânat diplomele de Cetăţean de Onoare al localităţii Finteuşu Mare domnilor Radu Motica
şi Dorel Juleanu.
Ploaia şi rafalele reci de vânt ne-au umplut de frig, dar sufletul nostru a rămas cald primitor şi plin de
respect faţă de prietenii noştri de azi şi de demult, faţă de cei care au contribuit în timp la prosperitatea
spirituală şi materială a satului Finteuşu Mare.

Decernarea de titluri de Cetăţean de Onoare al localităţii Finteuşu Mare domnilor Radu Motica şi Dorel Juleanu
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TIMIŞOARA, DECEMBRIE 2012
Andrei DRAGOŞ

După anul 1980, estul Europei cuprins de flagelul comunismului intră într-o perioadă de profunde
transformări, care au culminat cu revoluţiile de eliberare de sub comunism din anul 1989. În această perioadă,
şi România, stat care făcea parte din blocul comunist, se afla într-o criză economică, politică şi morală din care
nu se vedeau perspective de ieşire. Ţara a fost confruntată cu mişcări spontane de respingere a regimului
comunist totalitar, dictatorial şi represiv, mitul partidului comunist ca avangardă a clasei muncitoare a dispărut
definitiv, amintim mişcările care au avut loc în Valea Jiului în vara anului 1977, mişcările de la Braşov din
noiembrie 1987, care au culminat cu marea revoltă populară din decembrie 1989. La aceasta, o contribuţie
esenţială au avut-o strategiile de liberalizare promovate de Gorbaciov în U.R.S.S., cunoscute sub numele de
„perestroica” sau „glasnost”, mişcările sindicatului „Solidaritatea” din Polonia şi fantastica personalitate a
Papei Paul Ioan al II-lea, primul şi cu siguranţă ultimul papă provenit dintr-un stat cu regim comunist,
personalitate care a cunoscut în profunzime toate ororile, toate opresiunile pe care s-a bazat acest sistem
impus prin violenţă şi brutalitate şi care a dispărut şi a pierit în mod violent şi brutal.
În perioada 15-16 decembrie 2012, Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare a fost invitat la Timişoara de către
Parohia Ortodoxă Română „Iozefini”, preot Ionel Popescu, care a susţinut material şi financiar întreaga
acţiune, şi Asociaţia „ALTAR” (Asociaţia Luptătorilor din Timişoara Arestaţi în Revoluţie), preşedinte Virgil

Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare în Biserica Parohiei Ortodoxe Române „Iozefini” din Timişoara
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Hosu, originar din Corminiş – Sălaj, pentru a marca 23 de ani de la declanşarea mişcărilor de eliberare de sub
comunism din decembrie 1989. Sâmbătă, 15 decembrie, ora 18, a avut loc în Casa de Cultură a Studenţilor din
Timişoara un concert în deschiderea căruia corul din Finteuş a prezentat un recital de muzică patriotică –
„Cântece care ne-au însoţit istoria” –, concert în care este prezentată istoria poporului român prin cântec. A
urmat recitalul de colinde susţinut de Costel Busuioc, românul care a uimit Europa cu inconfundabila lui voce
de tenor, actualmente solist al operei din Timişoara. Concertul a fost încheiat de finteuşeni, cu cele mai
frumoase colinde din Maramureş. Mesajul concertului, costumul interesant şi deosebit a finteuşenilor au făcut
ca publicul spectator să ne aştepte în foaierul sălii de concert pentru contacte şi discuţii mai apropiate.
Duminică, 16 decembrie, ora 9.30, am participat la realizarea Sfintei Liturghii în Biserica Parohiei „Iozefini”,
fostă catedrală mitropolitană. Liturghia a fost oficiată de PreaSfinţia Sa Paisie Lugojeanul, Arhiereu vicar al
Mitropoliei Banatului, însoţit de un sobor de preoţi, la care corul a dat răspunsurile. La încheierea Sfintei
Liturghii, corul a susţinut în biserică un recital de colinde. În sala Operei din Timişoara, au început la ora 17
manifestările organizate cu prilejul împlinirii a 23 de ani de la începutul mişcărilor de eliberare a României de
sub comunism, urmate de un spectacol în cadrul căruia corul din Finteuşu Mare a susţinut un recital de
muzică patriotică şi colinde. Domnul Virgil Hosu a înmânat corului diploma şi placheta omagială 23 de ani de
la Revoluţia din Timişoara.
Corul din Finteuş a încheiat o nouă acţiune în oraşul eliberării noastre de sub comunism, prin grija
Bunului Dumnezeu şi a unor iubitori de neam, care au considerat că o manifestare de comemorare a celor
care au contribuit decisiv la răsturnarea regimului comunist din România trebuie făcută şi prin cântecele
Corului din Finteuş, prin acel mesaj inconfundabil pe care-l promovează acest grup artistic. Mulţumim
Consiliului parohial „Iozefini” Timişoara, preotului Ionel Popescu şi domnului Mărieş pentru ideea deosebită
de a ne întâlni la Timişoara, pentru condiţiile, grija deosebită şi onoarea pe care ne-au acordat-o prin invitaţia
de a ne reîntâlni cu spectatorii şi credincioşii din Timişoara, mulţumim profesorilor universitari doctor Radu
Motica şi Dorel Juleanu de la Universitatea de Vest din Timişoara pentru preocuparea şi deschiderea pe care o
au faţă de această grupare artistică din Maramureş.
Gândurile mele aşternute pe hârtie trebuie încheiate cu următoarea frază, care a fost pe buzele luptătorilor
timişoreni din revoluţie: „COMUNISMUL S-A NĂSCUT PE NEVA ŞI A FOST UCIS PE BEGA”.

Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare alături de Costel Busuioc la Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara
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POVESTE DE IARNĂ
Dorel CÂŢU

Atmosferă de basm, de vis...
Fulgi mari alunecă uşor prin aerul rece, mărindu-i densitatea. Fulgi mari şi deşi, scăpaţi din strânsoarea
norilor, nesiguri încotro s-o apuce. Fulgi leneşi, ce plutesc în derivă, evitând parcă să se aşeze pe pământ,
prelungindu-şi viaţa efemeră cu câteva clipe. Pentru ca în cele din urmă, într-un gest de o ireală delicateţe, să
mângâie firul de iarbă rămas ca printr-o minune verde până în aceste vremuri târzii, şoptindu-i uşor că a sosit
clipa să se odihnească până colo, spre primăvară.
Încet, încet, totul devine alb. Până şi aerul. Privesc spre cer şi, lipsit fiind de repere, jocul fulgilor de nea
mă ameţeşte, purtându-mă printr-o stare de beatitudine spre înalturi, spre nemărginire... Simt că mă rotesc, că
plutesc, sunt puternic, sunt pătruns de acea imensă energie creatoare a universului. Simt bucuria copilului
inocent care, plin de candoare, râde nevinovat când zăpada i se topeşte pe faţă. Simt nesiguranţa
adolescentului ce îşi caută identitatea. Simt puterea ţăranului ce îşi munceşte pământul. Simt înţelepciunea
bătrânului ce stă pe prispă în faţa casei.
Ferestrele casei s-au transformat în pânze imense pe care gerul îşi creionează propriile opere de artă.
Florile de gheaţă le acoperă pe cele adăpostite pe pervaz, în interiorul casei. Este timpul lor, îşi etalează
frumuseţea trecătoare, uimindu-ne mereu.
Nu se zăreşte nimeni prin curţi sau pe uliţă. Doar fumul ce iese pe hornurile caselor tulbură dansul
fulgilor de nea, amintindu-mi că nu sunt singur pe lumea asta, că în general oamenii stau la căldură, ascultând
îndeaproape duduitul lemnelor îndesate în sobă.
De ici, de colo, mirosuri îmbietoare de pâine proaspătă întregesc senzaţia de sărbătoare. Nevestele fac
cozonaci, de cei buni, cu nucă, fac coci pentru pruncii ce vor veni la colindat şi de mai rămâne loc, bagă şi o pitădouă în cuptor, să nu rămână gol pe jumătate. Or, de trebuie, or face şi două focuri, numai s-ajungă pentru toţi.
Cârnaţii îs demult făcuţi, aşa, un pic afumaţi, cum îs mai buni, numai că postul Crăciunului i-a ţinut în
cămară. Pălinca fiartă-n toamnă şi-a pierdut din asprime şi-i numai bună de băut (de ceea veche de mulţi ani nu
s-atinge nimenea, e păstrată pentru nunta copiilor, ori, Doamne fereşte – pentru vreun necaz). Iar oamenii cei
gospodari au început a umbla şi la baloanele de vin, pregătiţi să-şi stingă setea strânsă în ei de-a lungul postului.
Brăduţi împodobiţi îşi aşteaptă colindătorii.
Pentru că este Ajunul Crăciunului.
Pe la ora amiezii ies a colinda pruncii cei mai mici, însoţiţi de regulă de unul dintre părinţi. De-abia ştiu
să umble şi uite-i porniţi în marea lor aventură a iernii. Îmbrăcaţi gros, cu câte-o căciulă ce le cade mereu peste
ochi de stau săracii mai tot timpul cu mâna pe ea, împingând-o spre ceafă, ca să poată vedea pe unde umblă,
poartă „pe după gât” o traistă al cărei fund se târăşte pe jos (ce să-i faci? O traistă mai mică nu-i poţi da, că
n-ajunge, dacă el e prea mic... Nu-i bai, i-o fi numai bună la anul).
Cu glasurile lor subţirele îşi încep colinda, de cele mai multe ori ca un ecou slab al unui metronom
dereglat, din care abia pe ici, pe colo distingi câte-un cuvânt. Dar colindă din suflet, serioşi nevoie-mare,
întrebându-se mereu în căpşorul lor ce le va da gazda drept mulţămită. Şi cum să nu le dai? Un cocuţ, un măr,
nişte nuci, de toate se bucură sincer. Iar dacă au noroc, mai primesc câte-un măr copt, îndulcit pe alocuri cu
zeamă de zahăr ars.
O dată cu trecerea orelor, vârsta colindătorilor creşte şi ea. Spre seară, cete de feciori, dinainte stabilite,
merg a colinda pe la fetele de seama lor. Iar când afară e întuneric bine, dacă n-au a aştepta colindători pe la
odraslele lor, gospodarii se adună cu familiile şi prietenii lor pe la o casă, spre a cinsti cum se cuvine ziua
aceasta. Iar ca să nu prindă rădăcini, se mută după un timp la altul din grup. Şi de n-ajunge această noapte,
nu-i nimic, că doar sărbătoarea ţine ca-n poveşti, trei zile, iar poveştile-s multe.
***
... este Ajunul Crăciunului...
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CONSTELAŢIA FINTEUŞU MARE
Angela Monica JUCAN

Corul din Finteuş are la ora actuală aproximativ 50 de corişti. Imprecizia cifrei provine din faptul
că unii corişti sînt plecaţi la muncă în străinătate, pe o durată mai mare, dar fără intenţie de stabilire
definitivă acolo şi neretraşi oficial din cor (membri latenţi), mai sînt cei a căror frecvenţă la
activităţile corale este fluctuantă şi, deşi lipsesc motivat, nu se poate conta întotdeauna pe
participarea lor (membri circumstanţiali), iar alţii sînt prea de curând intraţi în cor şi e prematură
acum o garanţie că vor rămâne în formaţie (membri prezumtivi). Prin urmare, pe lângă echipa corală
stabilă, există o fracţiune temporar pasivă, alta cu contribuţie inconsecventă şi o a treia aflată într-un
fel de stagiatură (cu definitivare ipotetică). Dacă ar fi socotiţi cu toţii, efectivul ar fi cam de 60-70 de
corişti, dar ar fi un efectiv neefectiv. De aceea, rândurile următoare se vor referi strict la constituenţii de
bază ai corului activi în vara anului 2012 – 46 de persoane, între care includem şi dirijorul (la partida
Tenor I). Aşa considerat ansamblul, repartiţia pe voci este: Tenor I – 131, Tenor II – 122, Bariton – 123, Bas – 94.
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x

Apreciind după zodiacul caldeean (cel mai popular la noi, ajuns până acolo încât să fie numit
„european”), la un examen sinoptic al partidelor vocale, Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare apare
foarte în ape-ape.
În primul rând, pentru că peste 39% (39,13%, adică 18 din 46) din cor e acvatic. Zodiile de Apă
(le vom nota cu semnul: ●) figurează în proporţie egală (câte cinci) la tenori5, iar başii îi depăşesc, din
partida lor făcând parte şase nativi din zodii dominate de Apă6; în schimb, la bariton sînt doar doi
exponenţi7.
●●xxxxxxxxxx
xxx●●●●●●
●●●●xxxxxxxx
xxxxxxx●●●●●
●

Gheorghe Coteţ, Nistor Criste, Andrei Dragoş (dirijor), Valeriu Nistor Dragoş, Ioan Fătul, Adrian Floruţă, Vasile Lobonţ,
Teodor Lörinţ, Nistor Morariu, Grigorie Muntean, Aurel Sztan, Ioan Vasile Uţă, Valer Zamfirescu.
2 Dorel Petre Câţu, Aurel Dragoş, Gabriel Valer Fătul, Florin Ilie, Ionuţ Ilie, Vasile Gherasim Ionescu, Dumitru Muntean,
Mircea Mureşan, Lucian Oniga, Ioan Marian Pop, Liviu Sabău, Bogdan Andrei Urs.
3 Alexandru Avram, Liviu Barbu, Dionisie Coteţ, Ioan Dumitru Coteţ, Dinu Stelian Criste, Mircea Dragoş, Petrică Gabriel
Dragoş, Ioan Valer Fătul, Augustin Roman Grobei, Corin Iulian Ionescu, Gheorghe Mihaşca, Ionuţ Marian Sadoveanu.
4 Adrian Barbu, Vasile Chira, Toma Coteţ, Vasile David, Marinel Popan, Toma Romocea, Cosmin Dacian Tămâian, Ioan Tînc,
Gheorghe Vălean.
5 Tenor I: doi din zodia Rac (Nistor Criste, Aurel Sztan), doi din Scorpion (Andrei Dragoş şi Grigorie Muntean), unul din Peşti
(Teodor Lörinţ). Tenor II: un Rac (Dorel Petre Câţu), doi Scorpioni (Vasile Gherasim Ionescu, Liviu Sabău), doi Peşti
(Dumitru Muntean, Ioan Marian Pop).
6 Trei din Rac (Adrian Barbu, Vasile Chira, Vasile David), doi din Scorpion (Toma Romocea, Gheorghe Vălean), unul din Peşti
(Toma Coteţ).
7 Rac: Ioan Dumitru Coteţ, Scorpion: Dinu Stelian Criste.
1
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Apa se corelează cu emoţie, sentiment, poezie, taină. Repartizată în tot corul, dar cu pondere
mult mai mare în partea dreaptă – unsprezece inşi spre deosebire de partea stângă, unde sînt doar
şase, la care însă adăugăm dirijorul, care stă în faţă, deci şapte –, sună de peste tot o voce sibilinică
cvadrialtică şi pluritimbrală, cu putere mai mare, bizar, tocmai în perimetrul subnumerar, în totalul
corului, al başilor. Pe acest fond senzorial-sapienţial, regiunea corală acvatică, fireşte, necompactă, ci
multienclavică, este eminamente caleidoscopică şi tensională. Nu numai că, normal, fiecare corist
finteuşean este altcumva faţă de colegii lui, ci şi că, în situaţii şi momente diferite, el însuşi nu
coincide cu el însuşi, luând nuanţe peste nuanţe ale posibilităţilor de manifestare ale zodiei lui.
Nativii din semne de Apă sînt superoameni (nu supra-) şi dau profil hiperbolic formaţiei. Însă, cu
toată policromia reacţională, temperamentală, vocală etc., există o culoare dominantă – albastrul plin,
în lumini „după fel”: fluviale la Rac, lacustre la Scorpion şi când oceanice, când nevăzut-freatice la
Peşti. Individualităţilor de Apă le vin uşor expresia anacreontică (vesel-lirică) şi atitudinea eroică în
toate prezentaţiile – de la martiriu până la insurgenţă, în aşa măsură, că acvaticii practică şi datul
cămăşii de pe ei, şi piciorul pus în prag – după voie, dispoziţie sau necesitate. Vorba poetului, ei
unesc „steagul şi larul”. Pe scenă, totul e numai o gubă de sub care răzbat murmur de frăţie şi canon
de preamărire a răbdătorilor şi multcredincioşilor Iovi ai neamului nostru. De aici izvorăsc şi
cântecul liturgic, închinat lui Dumnezeu, şi cel însufleţitor al dragostei de Neam şi Ţară.
Corul face ape, în al doilea rând, fiindcă celălalt element unduitor, Aerul (○), apare şi el într-o
proporţie considerabilă (mai mult de 30,43%), în restul corului, „elemental” vorbind, fiind aproape la
paritate pe de o parte semnele de Aer (14), iar pe de alta, cele de Foc (7) şi Pământ (6) – la un loc,
acestea două: 13. Aerul ocupă jumătate din vocea bariton (destul de deficitară, cum am văzut,
„hidric”), fiind aici trei Gemeni, o Balanţă şi doi Vărsători (total: 6)8. Aerul nu e în procent neglijabil
nici la cele două voci de tenor, care au câte patru semne de Aer de aceeaşi calitate: atât la tenor I, cât
şi la tenor II, cântă câte un nativ din Gemeni, câte unul din Vărsător şi câte doi din Balanţă 9. La bas,
saturat în elementul Apă (deci împlinit oscilatoriu – aşa s-a nimerit la Finteuş!), Aerul lipseşte.
Până aici, corul arată aşa:
●●○○○○○○xxxx
xxx●●●●●●
●●●●○○○○ xxxx
xxx○○○○●●●●●
●
Aerul e în concordanţă cu gândirea, memoria, comunicarea. În timp ce başii, fiind mai acvatici
decât alţii, excelează în imaginaţie, în stânga lor (aşa cum apare formaţia în faţa noastră), baritonii (cei
mai „secetoşi”, cum am văzut, din cor) sînt aşii obiectivităţii. Sau, dacă primii se caracterizează prin
dezinteresată binefacere şi îndreptăţită opoziţie, aceştia din urmă sînt făcuţi pentru atracţie:
colecţionează şi fac monumente. În repertoriul patriotic al Corului Bărbătesc din Finteuşu Mare,
baritonii guvernaţi de Aer, cu volutele sufletului lor, au cea mai mare10 contribuţie în puternic
susţinută voce-coloană de mulţam nestins pentru strămoşi şi de încrustare a istoriei noastre în sulul
memoriei contingentelor de azi şi de mâine ale spiţei româneşti. Avanpostul eolian coral (ca aşezare
în formaţie de cântec) este mai mare – opt corişti –, dar împărţiţi (egal) la cele două partide de tenor.
Gândirea proprie aerienilor ia aici, la tenori, aspectul hotărârii, memoria se finalizează în imn de
nesfârşită pomenire a celor cu mormânt şi a celor cu mormântul transformat în continuu reînnoite
substanţe euharistice (Nu le căutaţi mormântul / Ei sînt apa şi pământul) –, se formulează în inepuizabil
verş pentru slava eroilor cunoscuţi şi a Eroului Necunoscut. Aria aerotenorială (din care e demn de
consemnat că fac parte doi corişti pasionaţi şi de un instrument de suflat11 – deci avem un plus de
element Aer, deşi, de fapt, extracoral-interpretativ) satisface la fel de bine normele comunicării sub
Gemeni: Alexandru Avram, Petrică Gabriel Dragoş, Ionuţ Marian Sadoveanu; Balanţă: Gheorghe Mihaşca; Vărsător: Mircea
Dragoş, Corin Iulian Ionescu.
9 Tenor I – Gemeni: Vasile Lobonţ, Balanţă: Valeriu Nistor Dragoş, Nistor Morariu, Vărsător: Adrian Floruţă. Tenor II –
Gemeni: Mircea Mureşan, Balanţă: Aurel Dragoş, Bogdan Andrei Urs, Vărsător: Luacian Oniga.
10 Fiind un sextet, adică reprezentând exact jumătate din această partidă, şi cu jumătate în plus faţă de fiecare efectiv, separat, al
tenorilor.
11 Tenor I – Adrian Floruţă, tenor II – Lucian Oniga, ambii taragotişti.
8
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aspectul împărtăşirii prin cântec a valorilor noastre naţionale de suflet. Fie baritoni, fie tenori, vocile
de Aer sînt glasurile lucide de legătură între Burebista şi noi – telerecepţie a zumzetului de muncă şi a
zvonului de luptă de demult – şi de trimitere mai departe, pe căi vocale, a mesajului de nobilă origine
a neamului, în şirul generaţiilor care vor răsări de-acum încolo pe domeniul nostru părintesc. E ceea
ce nu vede şi prea puţin aude, dar percepe întocmai publicul.
Urmează, ca pondere, zodiile guvernate de Foc (□), ele însumând opt corişti: unul la tenor I
(Săgetător12), doi la tenor II (Berbec13), trei la bariton (toţi din Leu14), doi la bas (Leu şi Săgetător)15.
●●○○○○○○□□□x
x□□●●●●●●
●●●●○○○○□xxx
x□□○○○○●●●●●
●
Focul corespunde intuiţiei, elanului, aventurii. Egale în accentele ignice, jumătăţile din plan –
vestică (tenor I şi bariton) şi estică (tenor II şi bas) –, dar inegale în adâncime – cea sudică, cu abia
trei corişti de Foc la tenori, şi cea nordică, unde sînt, de toţi, cinci: trei la bariton şi doi la bas –, de
fapt, e o compensare, creându-se un altfel de echilibru. Exact dintre coriştii gravi şi semigravi, ale
căror voci zboară de obicei în razmot, se aleg mai mulţi cu repede-dispoziţie pentru zborul pe aripile
vântului, decât dintre coriştii cu voci prin definiţie suitoare, şi, mai mult, tocmai partida tenor I
(funciarmente imponderabilă) are reprezentare de Foc minimală: doar un corist. Cu ceva sub
17,39%, în întregul cor, elementul Foc are totuşi capacitate suficientă de a potenţa energia prestaţiei
muzicale în concerte şi repetiţii, de a da mai mult nerv turneelor, impetuozitate agapelor, entuziasm
relaţiilor de prietenie. În orice registru cântă, cei patronaţi de Foc dau mai mult avânt liniei melodice
şi ritmului, înţeleg mai devreme ideea regizorală, execută mai interesant ordinele/indicaţiile
dirijorului, iar asta, se-nţelege, nu numai la cântat. Nativii pirofori sînt, de departe, aparatul triumfal
al corului din Finteuşu Mare.
Per total, Pământul (■) e pe ultimul loc (doar cu puţin depăşeşte 13,04%), dar, şi el, exact invers:
are greutate mai mare la tenor I (mai de aşteptat ar fi fost la bas), unde e prezent în toate nuanţele: şi
de Taur16, şi de Fecioară17, şi de Capricorn18. Aşadar, această diviziune corală finteuşeană este mai
degrabă Terra-astrală. În rest, este câte o zodie de Pământ la fiecare partidă (doi Capricorni 19 şi un
Taur20).
●●○○○○○○□□□■
●●●●○○○○□■■■

■□□●●●●●●
■□□○○○○●●●●●

●
Pământul e asociat senzaţiei, stabilităţii şi materialităţii – interes material înnobilat de o gândire
de bun-simţ, de unde marea temperanţă a acestor nativi. Alături de epicureicii de Apă, cavalerii de
Aer şi patricienii de Foc, coriştii „de Pământ” sînt stoicii acestei grupări corale. Să fie (să nu fie?)
întâmplător că tocmai despre unul din coriştii de sub această „stea” (elementală, desigur) am auzit
cum, epuizat fizic după o zi de cules şi încărcat mălai, sosit acasă seara târziu, după ce-a gătat lucrul,
s-a doborât pe muntele de cucuruzi într-un gest de recuperare a forţei printr-un fel de reciprocitate
de putere (cu două anotimpuri în urmă, omul dăduse putere mălaiului – îl semănase, îl plivise, îl
îngrijise să poată creşte), pentru ca, sigur, în dimineaţa următoare omul să fie din nou în holdă?
Acelaşi resort îi face pe cei din Taur, Fecioară, Capricorn să fie grijuliii corului – fără a pune piedici
cuiva, ei mai pun din când în când câte o benefică frână preanecumintelui câteodată elan general,
Valer Zamfirescu.
Fraţii gemeni Florin şi Ionuţ Ilie.
14 Liviu Barbu, Dionisie Coteţ, Ioan Valer Fătul.
15 Cosmin Dacian Tămâian – Leu şi Marinel Popan – Săgetător.
16 Ioan Vasile Uţă.
17 Gheorghe Coteţ.
18 Ioan Fătul.
19 Gabriel Valer Fătul (tenor II), Ioan Tînc (bas).
20 Augustin Roman Grobei (bariton).
12
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încât, la nivelul ansamblului, lotul pământenilor are efect moderant-echilibrant. Firii lor caloiene i se
pretează cel mai bine fiorul legănat al cântecului popular.
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Bineînţeles, în întregul corului, toate aceste cardinale linii de trăsătură se aglutinează, dar
rezultatul nu este un tot plicticos-uniform. Graţie ponderii diferite a elementelor, a distribuţiei lor
„dezordonate” în formaţie şi mai ales a irepetabilităţii fiecărei trăsături particulare, aliajul uman coral
nu este nici omogen, nici static, ci are un specific mai mult decât multicromatic: în jocuri de culori de
personalitate – o minune.
Să sintetizăm. Fluiditatea cea mai mare se înregistrează la başi, şi le urmează tenorii. Împreună,
fac partea sărată a corului – sigur, nu chiar pură, ci cu mici porţii de desert (Pământul e asimilat,
simbolic, dulcelui) şi leac (Focul se acceptă ca fiind corespondent al gustului amar, propriu, între
altele, vindecătoarei chinine). Tot din perspectivă lichidă, tenorii apar în varietate ascensională, din
cauza metisajului cu zodiile de Aer, pe când başii au coloratură irascibilă (motorie). Deci: colectivul
finteuşean bas pune în mişcare valul care se înalţă în zona tenorilor. Baritonul excelează în Eter –
unde, pe lângă cei şase nativi din zodii stăpânite de Aer, putem cumula şi Focul (semieteric), cu trei
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reprezentanţi. Înseamnă că, zodiacal vorbind, partea cea mai activă a Corului Bărbătesc din Finteuşu
Mare este baritonul – Aerul şi Focul fiind elemente prin excelenţă masculine (de acţiune). În plus,
Aerul e şi esenţă a Rostirii – drept care, baritonul este şi componenta cea mai comunicativă a corului.
Poate şi muzical, dar, în orice caz, temperamental, caracterologic, „destinologic”, rândurile din spate
le propulsează, ca elan, pe cele din faţă şi într-adevăr (aici, deja!) cei de pe urmă sînt cei dintâi, ei
deţinând recordul pe cor de şase semne de Aer la bariton şi şase de Apă la bas, adăugându-li-se
primilor trei semne de Foc, iar başilor două. Urmează că dinamica Corului Bărbătesc din Finteuşu
Mare, în relaţiile interpersonale, este de tip stimulativ, nu extractiv. Muzicologii spun că într-un cor
tenorii duc melodia. În corul din Finteuş, şi comportamental „t”-urile trag „b”-urile – dar numai
pentru că acestea din urmă (la Finteuş) au rol de bici.
Şi privit în ansamblu, nu fracţionat pe voci, corul finteuşean se dovedeşte a fi excelent alcătuit.
Pământul, deşi infim numeric, reprezintă punctul de stabilitate, pragmatism şi prudenţă într-o masă
imensă – la scara corului – de mobilitate, elan şi grabă pe care le dau Apa, în plan psihic, Aerul, în
registru spiritual, şi Focul, în câmp temperamental. Sînt în cor şase Conservatori (Pământ 21) care
trebuie să facă faţă (şi fac) la 32 de Liberali (18 de Apă22, 14 de Aer23) şi opt Revoluţionari (de Foc24).
Însă ar fi mult prea simplist să considerăm Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare ca fiind format
doar din patru caractere de oameni cu patru înălţimi vocale. Nu. Fiecare element Apă, Aer, Foc,
Pământ are în subordine câte trei zodii, niciuna fără măcar un nativ în formaţia finteuşeană, din care
cauză corul este dodecacrom în ce priveşte tipurile umane sub raport caracterologic, reacţional,
preferenţial. Deşi analizată fiecare zodie separat, ies în evidenţă câteva simetrii, schema zodiacală
întreagă a corului este asimetrică.
Berbecul25 este prezent doar la tenor II, cu doi reprezentanţi: în dispunere liniară, deci, de
dreapta (de obicei, ei stau alături, fiind fraţi gemeni).
Taurul26 face un fel de simetrie numerică cu Berbecul, dar într-o configuraţie mai artistică – nu
liniară, ci în perspectivă; ca Berbecul, Taurul are doi corişti – distribuiţi unul la tenor I, celălalt la
bariton (poate că uneori ei se aşază chiar unul în spatele celuilalt).
Gemeni27 sînt câte unul la cele două partide de tenori – aşadar, în ce-i priveşte, există
proporţionalitate în partea din faţă a corului, deşi cifra de reprezentare la tenor I şi la tenor II este
cea mai mică; în alinierea din spate însă Gemeni se află doar la bariton, şi „defectul” este foarte
accentuat, pentru că sînt aici trei corişti din această zodie, absentă la colegii lor başi.
Racul28 arată bine, nu e monoton – cu doi exponenţi la tenor I, care au în replică numai unul la
tenor II, tot unul în spate, la bariton, şi se evidenţiază mult la bas, ocupând o treime din această
partidă (trei din nouă).
Leului29 îi revin doar locurile din spate, şi aici inegal amplasat: trei la bariton, unul la bas –
interesant.
Tenor I: Gheorghe Coteţ (Fecioară), Ioan Fătul (Capricorn), Ioan Uţă (Taur), Tenor II: Gabriel Valer Fătul (Capricorn),
Bariton: Augustin Roman Grobei (Taur), Bas: Ioan Tînc (Capricorn).
22 Tenor I: Nistor Criste (Rac), Andrei Dragoş (Scorpion), Teodor Lörinţ (Peşti), Grigorie Muntean (Scorpion), Aurel Sztan
(Rac), Tenor II: Dorel Petre Câţu (Rac), Vasile Gherasim Ionescu (Scorpion), Dumitru Muntean (Peşti), Ioan Marian Pop
(Peşti), Liviu Leontin Sabău (Scorpion), Bariton: Ioan Dumitru Coteţ (Rac), Dinu Stelian Criste (Scorpion), Bas: Adrian
Barbu (Rac), Vasile Chira (Rac), Toma Coteţ (Peşti), Vasile David (Rac), Toma Romocea (Scorpion), Gheorghe Vălean
(Scorpion).
23 Tenor I: Valeriu Nistor Dragoş (Balanţă), Adrian Floruţă (Vărsător), Vasile Lobonţ (Gemeni), Nistor Morariu (Balanţă),
Tenor II: Aurel Dragoş (Balanţă), Mircea Mureşan (Gemeni), Lucian Oniga (Vărsător), Bogdan Andrei Urs (Balanţă),
Bariton: Alexandru Avram (Gemeni), Mircea Dragoş (Vărsător), Petrică Gabriel Dragoş (Gemeni), Corin Iulian Ionescu
(Vărsător), Gheorghe Mihaşca (Balanţă), Ionuţ Marian Sadoveanu (Gemeni).
24 Tenor I: Valer Zamfirescu (Săgetător), Tenor II: Florin Ilie (Berbec), Ionuţ Ilie (Berbec), Bariton: Liviu Barbu (Leu), Dionisie
Coteţ (Leu), Ioan Valer Fătul (Leu), Bas: Marinel Popan (Săgetător), Cosmin Dacian Tămâian (Leu).
25 Berbec (): Florin şi Ionuţ Ilie.
26 Taur (): Ioan Vasile Uţă (tenor I), Augustin Roman Grobei (bariton).
27 Gemeni (): Vasile Lobonţ (tenor I), Mircea Mureşan (tenor II), Alexandru Avram (bariton), Petrică Gabriel Dragoş
(bariton), Ionuţ Marian Sadoveanu (bariton).
28 Rac (): Nistor Criste (tenor I), Aurel Sztan (tenor I), Dorel Petre Câţu (tenor II), Ioan Dumitru Coteţ (bariton), Adrian
Barbu (bas), Vasile Chira (bas), Vasile David (bas).
21
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Fecioara30 are în tot corul doar un nativ, situat la tenor I.
Balanţa31 e perfect echilibrată la tenori (câte două persoane), dar în spate apare numai un corist
din această zodie – la bariton.
Scorpionul32 e cât Racul de numeros (aceste zodii, având câte şapte mesageri de cântec, sînt
zodiile cu cea mai mare frecvenţă umană în corul din Finteuş) şi se prezintă simetric la tenori,
simetric în adâncime în partea dreaptă (tenor II şi bas), dar asimetric în stânga (tenor I şi bariton):
câte doi nativi din Scorpion la tenor I (dintre care unul este delegat în funcţia de dirijor), tenor II şi
bas, unul la bariton.
Săgetătorul33 are reprezentare duală şi o corespondenţă oblică: unul în faţă-stânga, celălalt în
spate-dreapta, marcând şi extremele înălţimilor vocale (unul este tenor I, celălalt – bas) – deci o
simetrie fantastică.
Capricornul34 deţine locuri la tenori şi la bas, cu câte o singură ocurenţă, şi lipseşte la bariton.
Din zodia Vărsătorului35, sînt patru corişti, dintre care trei cântă în stânga, la tenor I (unul) şi
bariton (doi), şi unul în dreapta, la tenor II – deci în ce priveşte repartizarea faţă/spate avem
egalitate; configuraţia Vărsătorilor în cor este în L.
Peşti36 sînt tot patru, aranjaţi trei în faţă (unul la tenor I, doi la tenor II) şi unul în spate – la bas:
disproporţie atât în adâncimea (şi de dreapta, şi de stânga), cât şi în liniaritatea ansamblului coral (la
ambele „linii” vocale).







Vasăzică, la niciuna din partide nu sînt mai mult de trei nativi dintr-o zodie; cea mai specializată
astrologic este cea a baritonilor, unde sînt trei Gemeni şi trei Lei, plus doi Vărsători; în dreptul lor, la
partida başilor, formează grup de trei Racul şi o asociere de doi Scorpionul; solitari ca zodie, în cele
două partide din spate sînt câte patru nativi (Taur, Rac, Balanţă, Scorpion – la bariton; Leu,
Săgetător, Capricorn, Peşti – la bas); la tenori, nu sînt mai mult de doi corişti dintr-o zodie şi, atât de
o parte, cât şi de alta, apar câte trei perechi (de Rac, Balanţă, Scorpion37 – la tenor I; de Berbec,
Balanţă, Scorpion – la tenor II; deci se formează în faţă simetria numerico-zodiacală BalanţăScorpion şi asimetria Rac/Berbec); zodiile izolate sînt la tenor I şapte: Taur, Gemeni, Fecioară,
Săgetător, Capricorn, Vărsător, Peşti, iar la tenor II patru: Gemeni, Rac, Capricorn, Vărsător. E uşor
de observat că cea mai încurcată secţiune corală de la Finteuş este tenor I, în radicală deosebire cu
cea din spatele ei.
Fireşte, coriştii nu se aşază grupaţi pe zodii în cadrul partidelor vocale (poate doar Berbecul binar
apare compact, ca urmare a relaţiei fraterne a coriştilor din respectivul semn), şi nici nu sînt aranjate
pe câte un singur rând cele patru voci, cum schematic le-am reprezentat. Cu toate acestea, gradul de
influenţă specific celor douăsprezece zodii are putere proporţională cu numărul nativilor din fiecare
semn zodiacal – desigur, cu diferenţe între impresionarea totalului coral şi ceea ce se manifestă
separat, pe partide, iar ce apare disproporţionat într-un loc îşi regăseşte echilibrul în altă parte.
Proeminente sînt la baritoni tripleta proiectivă a Gemenilor şi cea autocrată a Leului, pe când la bas
este trioul emotiv reprezentat de Rac. Dintre ele, doar Racul – cel consacrat ca fiind mai ezitant! –
rezistă la nivelul întregului cor în ce priveşte maximum de capacitate în a-i imprima o trăsătură. Dar
aceea nu este oscilanţa, pentru că, deşi mai discret, neapărând decât în pereche la trei voci (ambele de
Leu (): Liviu Barbu (bariton), Dionisie Coteţ (bariton), Ioan Valer Fătul (bariton), Cosmin Dacian Tămâian (bas).
Fecioară (): Gheorghe Coteţ.
31 Balanţă (): Valeriu Nistor Dragoş (tenor I), Nistor Morariu (tenor I), Aurel Dragoş (tenor II), Bogdan Andrei Urs (tenor
II), Gheorghe Mihaşca (bariton).
32 Scorpion (): Andrei Dragoş (tenor I), Grigorie Muntean (tenor I), Vasile Gherasim Ionescu (tenor II), Liviu Leontin Sabău
(tenor II), Dinu Stelian Criste (bariton), Toma Romocea (bas), Gheorghe Vălean (bas).
33 Săgetător (): Valer Zamfirescu (tenor I), Marinel Popan (bas).
34 Capricorn (): Ioan Fătul (tenor I), Gabriel Valer Fătul (tenor II), Ioan Tînc (bas).
35 Vărsător (): Adrian Floruţă (tenor I), Lucian Oniga (tenor II), Mircea Dragoş (bariton), Corin Iulian Ionescu (bariton).
36 Peşti (): Teodor Lörinţ (tenor I), Dumitru Muntean (tenor II), Ioan Marian Pop (tenor II), Toma Coteţ (bas).
37
Unul în rând cu colegii lui, altul – în faţa corului, ca dirijor.
29
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tenori şi basul) şi singular la una (bariton), Scorpionul, măcar că e tot zodie de Apă, compensează
punând un puternic accent de intransigenţă. Fiind zodii foarte compatibile, neliniştea unuia şi
neînduplecarea celuilalt nu se ciocnesc, ci fuzionează, dar rezultatul este mult mai complex, fiindcă şi
celelalte zodii „au un cuvânt de spus” chiar şi când cifra lor de reprezentare e mică. După septetul
Rac şi septetul Scorpion este o oarecare distanţă în ce priveşte cantitatea, fiindcă niciuna din zodii nu
apare în sextet. Cu greutate considerabil mai mare în stânga, unde cântă patru Gemeni (un tenor I şi
trei baritoni) şi trei Balanţe (două tenor I şi una bariton), faţă de dreapta, unde găsim numai un nativ
din Gemeni şi doi din Balanţă (toţi la tenor II – la bas, nimic), atât Gemenii, cât şi Balanţele apar în
cvintet. Spiritul activ al Gemenilor se conjugă cu cel justiţiar al Balanţei, cadrând bine primul cu
neastâmpăratul afect al Racului şi al doilea cu îngăduinţa preareţinută a Scorpionului. În formulă de
patru se prezintă Leul, Vărsătorul şi Peştii, repartizaţi şi ei neuniform în masa corală, şi niciunul
prezent la toate vocile – la câte trei Vărsătorul (un tenor I, un tenor II, doi baritoni) şi Peştii (un
tenor I, doi tenori II, un bas) şi la două Leul (trei baritoni şi un bas) – deci performanţa leonină la
nivel de partidă este doar medie la scara corului, la fel cea ex aequo. Vărsătorul vine cu aport de
sociabilitate, Peştii contribuie cu buna lor intuiţie. Capricornul, cu caracteristica lui patriarhală, e
marcat prin trei corişti solitari în cadrul partidelor, câte unul la tenori (tată şi fiu) şi la bas (finteuşean
prin căsătorie38) – nu mulţi, dar buni de sfat. Câte doi apar nativii din Berbec – în reprezentare
orizontală, la tenor II, cei din Taur – plasaţi în verticală: la tenor I şi la bariton, cei din Săgetător – în
configuraţie diagonală: la tenor I şi la bas. Fiecare cu specificitatea sa. Berbecul e butoiul cu praf de
puşcă, în orice moment explozibil, şi să ne gândim că sînt doi, unul lângă altul, fraţi gemeni fiind;
Taurul e nestrămutabil, deci asigură stabilitatea flancului stâng; pe Săgetător te poţi baza că va crea
centre de imprevizibilitate. Cel de-al 46-lea corist, deşi îi atribuim, fără să fie ultimul în cor, acest
ultim şi par număr, n-are pereche: este unicul nativ Fecioară (D’ica lui Nisu Burdii) din cor şi se află
la tenor I. Ca Fecioară, aduce o distincţie de pedanterie în cor şi de fapt acest corist nu e singur de
tot – îi stau aproape în grupul tenorial I colegii elementali Taurul şi Capricornul, cu care face o
tripletă de răbdare neregăsibilă în niciuna din celelalte partide vocale.
Cei 46 de corişti se simbolizează, aşadar, prin şapte semne de pururinelinişte, şapte de
considerabil grad de exigenţă, cinci de neobosită agerime, cinci de propovăduitori ai corectitudinii,
patru de inatacabilitate, patru de împăcare, patru de vastă posibilitate, trei de studiu, două de
impulsivitate, două de jertfelnicie, altele două de filosofie, una de meticulozitate.
Urmaşi ai Visătorilor, dar şi ai Întreprinzătorilor din 1917-1918, în combinaţie element-zodie, din
grupul acvatic, şapte „suspină” (vorba cântecului lor, „-ncetişor”), şapte trasează necontenit proiecte,
patru circulă prin înalte sfere (rareori sînt cu picioarele pe pământ). Apoi, de la Aerieni, cinci lucrează
concomitent pe mai multe şantiere, patru incoruptibili sînt şi fini observatori, pe alţii patru nu-i poţi
contrazice-n ruptul capului. Ce să mai vorbim de Foc, cu doi exprimând de regulă puncte de vedere
eminamente personale, patru cu fire mai impetuoasă şi trei filosofi (şi încă mai este unul care vine
din când în când). Numai bine că sînt pe lângă ei doi „magazineri” (păstrători), un contabil
(„contabilizator” – noroc că mai lipsesc doi „comentatori” din rezerva pasageră a corului) şi trei
administratori (dintre care niciunul nu-i administratorul Asociaţiei corale).
Fără îndoială, cauzele trebuie căutate în sistemul planetar al corului, deşi problema nu e tocmai
elementară, aici 1+1 nemaidând 2, fiindcă, pe de o parte, Mercur, Venus şi Marte domină câte două
zodii39, iar pe de alta, Scorpionul, Vărsătorul şi Peştii stau sub stăpânirea a câte două planete40. Marte
guvernează singur Berbecul şi, în tandem cu Pluton, Scorpionul – Marte în probleme de ofensivă,
Pluton cu responsabilităţi defensive, însă amândouă veşnic pe picior de război. Saturn are putere
totală asupra Capricornului dar, pe domeniul Vărsătorului, o împarte sub formă de vicariat cu
Uranus, acesta din urmă fiind cel mai „mare”, neînvingând deplin nici nonconformismul lui Uranus,
nici sobrietatea lui Saturn, fiecare tendinţă sublimându-se până la urmă în altruism. Jupiter
În partea locului se spune „îi de ginere în Finteuş”. N-am înţeles de ce nu e (venit) „de soţ” ().
Mercur – Gemenii şi Fecioara, Venus – Taurul şi Balanţa, Marte, ca unic stăpân – Berbecul şi ca al doilea stăpân –
Scorpionul.
40 Scorpionul are ca prim guvernator pe Pluton, iar ca al doilea pe Marte; Vărsătorul e dominat de Uranus, şi ca al doilea stăpân
îl are pe Saturn; Peştii sînt în posesia lui Neptun, şi are atribuţii de adjunct Jupiter.
38
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supraveghează Săgetătorul, dându-i multă înţelegere, dar este şi al doilea stăpân, pe lângă Neptun, al
Peştilor – Jupiter extravertit, Neptun introvertit, însă ambele planete trăgând spre rezolvarea
caritabilă a lucrurilor.
Aşa se face că suma ocurenţelor planetare în corul din Finteuş este mai mare de 46 (adică 61!),
deşi coriştii rămân tot atâţia.
Sub dublă autoritate planetară sînt 15 corişti (puţin peste 32,6% – cam o treime din cor): şapte
Scorpioni41 (cu Pluton ca prim stăpân şi Marte al doilea), patru Peşti42 (cu Neptun guvernator prim şi
Jupiter secund) şi patru Vărsători43 (avându-l pe Uranus prim-stăpân şi pe Saturn al doilea).
♀ ☿ ☿ ☿     ♀ ♇♂
♀ ☿   ☿ ♀ ♀ ♇♂ ♃ ♄

♄ ♄
♄ ♆♃

♆♃ ♆♃

♆♃ ♄ ♃ ♇♂ ♇♂    
♄ ♇♂ ♇♂ ♀ ♀  ☿ ♂ ♂

♇♂

Sigur, elementele sînt amestecate, totuşi esenţele pe voci şi pe întregul cor nu sînt alterate.
La tenor I sînt trei venusieni ♀ – un Taur44 (pedanterie şi bunăvoinţă) şi două Balanţe45
(accentuată înclinaţie estetică). Urmează, ca pondere, la aceeaşi voce, doi selenari46 , adică doi mari
imaginativi; doi mercurieni ☿ – Gemeni47 (iscusinţă de toate tipurile) şi Fecioară48 (acută înclinaţie
critică – justificată); doi marţieni ♂ – amândoi din Scorpion49, cu spirit de iniţiativă, care sînt
totodată plutonieni – caracterizaţi prin intransigenţă, de unde deducem că nu sînt dispuşi să facă
compromisuri pentru realizarea ideilor lor, dar în rest fac totul ca să le vadă materializate (unul este
dirijorul, care are, deci, toate calităţile necesare acestui rol). Mai cântă la tenor I un jupiterian 50 ♃ cu
inimă largă, un saturnian51 ♄ foarte principial, şi un saturnian de rang doi52, care e în acelaşi timp
temerar uranian ? ♄, un neptunian53 ♆, tot el fiind şi semijupiterian ♆+♃, identificat, sub ambele
influenţe, prin compasiune. Carenţa planetară la această partidă este doar solară , dar zodii lipsesc
două – Berbec şi Leu. Corişti sînt 12 (cu dirijor cu tot), aparţinători la zece zodii, însă cu planetele
situaţia se complică: în mai multe cazuri, câte două marchează acelaşi corist, deci, numărând
ocurenţele planetare, găsim 17, deşi două planete nici nu apar. Tenor I e controlat de lirism, prin cei
trei venusieni asociaţi cu doi selenari, un neptunian, şi chiar uranianul ar putea fi inclus sub această
autoritate (totalul liric ar fi de şapte). Rol apreciabil au cei cinci epopeeni – doi marţieni, doi
plutonieni, un saturnian. Au un cuvânt greu şi cei trei dramaticieni, dintre care doi sînt mercurieni,
unul jupiterian. Nuanţarea este interesantă, deci, şi constă într-o tuşă verde de pedanterie şi
bunăvoinţă din specificul venusian al Taurului şi alta albastră de accentuată înclinaţie estetică
provenită de la cei din Balanţă, Luna pune sclipiri de reverie şi imaginaţie, mercurienii contrabalansează
aducând un pic de mov de realism – culoare complementară (Gemenii impunându-se prin toate
tipurile de iscusinţă, iar Fecioara printr-o acută înclinaţie critică), marţienii sînt clasici (lucru şi iar
lucru – numai roşu-n faţa ochilor), imprimând tuturor ceva din spiritul lor de iniţiativă dospit cu
intransigenţa transmisă de Pluton (pentru că la tenor I nu este nici un Berbec – adică nici un marţian
veritabil), Jupiter adaugă la această voce o romantică inimă largă, Saturn participă cu antică
principialitate, Uranus cu avangardistă temeritate, iar Neptun oferă umanistă compasiune.

Tenor I: Andrei Dragoş (dirijor), ,Grigorie Muntean; Tenor II: Vasile Gherasim Ionescu, Liviu Leontin Sabău; Bariton: Dinu
Stelian Criste; Bas: Toma Romocea, Gheorghe Vălean.
42 Tenor I: Teodor Lörinţ; Tenor II: Dumitru Muntean, Ioan Marian Pop; Bas: Toma Coteţ.
43 Tenor I: Adrian Floruţă; Tenor II: Lucian Oniga; Bariton: Mircea Dragoş şi Corin Iulian Ionescu.
44 Ioan Vasile Uţă.
45 Valeriu Nistor Dragoş şi Nistor Morariu.
46 Zodia Rac: Nistor Criste, Aurel Sztan.
47 Vasile Lobonţ.
48
Gheorghe Coteţ.
49
Andrei Dragoş (dirijor), Grigorie Muntean.
50
Săgetătorul Valer Zamfirescu.
51
Capricornul Ioan Fătul.
52
Vărsătorul Adrian Floruţă.
53
Teodor Lörinţ (Peşti).
41
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Prezenţă record la tenor II este Marte, cu patru corişti – doi întotdeauna prompţi şi combativi,
fiind din zodia Berbec54, şi doi din Scorpion55, deci plutonieini, întâi de toate (impulsivitate).
Venusieni sînt doi, ambii din Balanţă56 (activi sfetnici şi de vrei, şi de nu vrei). Tot doi sînt
neptunian-jupiterienii57 (influenţă de comoditate). Câte un corist au aici: Luna58, Mercur59, Saturn60 şi
Uranus plus Saturn61. Nu sînt nici aici nativi solari, dar nu sînt nici jupiterieni puri. Conchidem că, în
ce priveşte expresia, grupa tenor II se distinge printr-o predispoziţie epică cu nuanţe dramatice şi „o
idee” de avangardă, reunind cei patru marţieni, dintre care doi sînt şi plutonieni, cu un mercurian, un
saturnian şi un uranian – şapte persoane. Dispoziţie lirică au doar cei doi venusieni şi selenarul.
Dramatic „simplu” este numai uranianul-saturnian.
La bariton, dimpotrivă, Soarele predomină, alături de Mercur, cu câte trei corişti. Soare: zodia
62
Leu , a pretenţioşilor. Mercur: numai Gemeni63, aici. Uranieni-saturnieni sînt doi64 şi tot doi
venusieni65. Exponenţi unici au Luna66 şi Pluton plus Marte67. Baritonul este deficient în note
jupiteriene, saturniene şi neptuniene, dar zodiile absente sînt mai multe: cinci – Berbec, Fecioară,
Săgetător, Capricorn, Peşti. În această secţiune corală se impune afectul dramatic, pentru că aici sînt
trei centre solare şi trei purtători de cuvânt – mercurienii din Gemeni, adică şase din 12 corişti
(jumătate partida!), îmblânziţi însă de poeticii venusieni (dintre care cel din Taur combină imaginaţia
cu hărnicia, iar cel din Balanţă se constituie, oricând cineva are nevoie, în aproapele) şi selenarul.
Trebuie pusă la socoteală şi înclinaţia boem-suprarealistă a uranienilor (doi). Epic este doar un dram
din această partidă, impus prin marţianul-plutonian corist – un dram, dar vizibil, pentru că
Scorpionul nu are obiceiul să stea în umbră.
La bas prevalentă este Luna, cu trei corişti68; urmează, după frecvenţă, doi corişti marţieniplutonieni69; prezenţe singulare sînt: un tip solar70, unul (de fapt, unul şi jumătate! – vom vedea
imediat) însemnat de Jupiter71, unul de Saturn72 şi unul de Neptun împreună cu Jupiter73. Partida
basistă este triplu deficientă planetar (nu există aici mercurieni, venusieni, uranieni) şi îi lipsesc zodiile
Berbec, Taur, Gemeni, Fecioară, Balanţă, Vărsător. În această partidă mai puţin numeroasă sînt
aproape la egalitate cele trei genuri – liricul, dramaticul şi epicul. Fanteziei lunare nealăturându-i-se
nici o tendinţă dintr-o gamă asemănătoare, rămân, deci, trei exponenţi fantaşti – Raci, dar
compensându-se cu tragedienii marţieni-plutonieni (doi), liricul neptunian-jupiterian şi un saturnian;
ce rămâne e epic: un heliocorist şi un jupiterian plin.
Să facem adunarea. Vom regăsi în suma obţinută emoţia, sentimentul, poezia, taina de la Apă, cu
componentele specifice Aerului: gândire, memorie, comunicare, particularizate prin pedanterie,
iscusinţă, corectitudine. Toate indică Frumosul – căutat sau obţinut. Etichetate ca fiind Energie sînt
iniţiativa şi temeritatea – nimic altceva decât proprietăţile pirice intuiţie, nerv, aventură. Şi mai
rămâne să observăm în rezultatul adunării semnele Pământului (senzaţie, materialitate, stabilitate) în
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Florin şi Ionuţ Ilie.
Vasile Gherasim Ionescu şi Liviu Leontin Sabău.
56
Aurel Dragoş, Bogdan Andrei Urs.
57
Dumitru Muntean şi Ioan Marian Pop, din Peşti, desigur.
58 Dorel Petre Câţu (Rac).
59 Mircea Mureşan (Gemeni).
60 Gabriel Valer Fătul (Capricorn).
61 Lucian Oniga (Vărsător).
62
Liviu Barbu, Dionisie Coteţ, Ioan Valer Fătul.
63
Alexandru Avram, Petrică Gabriel Dragoş, Ionuţ Marian Sadoveanu.
64
Mircea Dragoş şi Corin Iulian Ionescu (zodia Vărsător).
65
Augustin Roman Grobei (Taur) şi Gheorghe Mihaşca (Balanţă).
66
Ioan Dumitru Coteţ (zodia Rac).
67
Dinu Stelian Criste (Scorpion).
68
Adrian Barbu, Vasile Chira, Vasile David (zodia Racului).
69
Toma Romocea şi Gheorghe Vălean (Scorpioni).
70
Cosmin Dacian Tămâian (Leu).
71
Marinel Popan (Săgetător).
72
Ioan Tînc (Capricorn).
73 Toma Coteţ (Peşti).
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Ioan Tînc

Toma Coteţ

Marinel Popan

Gheorghe Vălean
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Corin Iulian Ionescu

Mircea Dragoş

Dinu Stelian Criste

Gabriel V. Fătul

Lucian Oniga

Ioan Marian Pop

Dumitru Muntean

Liviu L. Sabău

Vasile G. Ionescu

Ioan Fătul

Adrian Floruţă

Teodor Lörinţ

Valer Zamfirescu

Grigorie Muntean

Andrei Dragoş

Balanţă

Florin ilie

VENUS

Ionuţ Ilie

Nistor Morariu

Valeriu Nistor Dragoş

Taur

Bogdan A. Urs

Aurel Dragoş

Fecioară

Ioan Uţă

MERCUR

Gheorghe Mihaşca

Augustin R. Grobei

Gemeni

Gheorghe Coteţ

Rac

Vasile Lobonţ

Aurel Sztan

Nistor Criste

VOCEA

Leu

Ionuţ M. Sadoveanu

Mircea Mureşan

Dorel Câţu

Tenor 1
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LUNA

Petrică Gabriel Dragoş

Alexandru Avram

Ioan Dumitru Coteţ

Tenor 2
Zodia
SOARE

Toma Romocea

Vasile David

Vasile Chira

Adrian Barbu

Ioan Valer Fătul

Dionisie Coteţ

Liviu Barbu

Bariton

cântec. Fint euşu Mare
Planeta

Cosmin D.Tămâian

Bas

Sat înr ourat de

cântec. Finteuşu Mare
Sat înrourat de
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MARTE
PLUTON
JUPITER
NEPTUN
URANUS
SATURN

Berbec
Scorpion
Săgetător
Peşti
Vărsător
Capricorn

4
7
5
1
2
5
2
7
2
4
3
4

4
7
6
6
7
7
9
9
6
6
7
7
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cântec. Finteuşu Mare
Sat înrourat de

ceea ce am putea numi generic Bunătate: bunăvoinţă, generozitate, compasiune. Prin urmare, totul
însumat înseamnă Frumosul şi Binele cu Energie afirmate.
Nu cred să aibă coriştii din Finteuşu Mare un secret de breaslă. Dar nici metodă de a da lecţii
altora nu cred că au. Secretul succesului îl deţine Dumnezeu. Noi putem doar constata că datorită
naturii artiştilor lui (uniţi prin vocaţie), în care se găseşte emoţia cu toate forţele de legătură posibile,
corul din Finteuş are întregul potenţial de a reda cântecul pios, cântecul de stea, colinda, priceasna,
oraţia, cântecul somptuos, cântecul liric, cântecul jovial, marşul iusiv, marşul hortativ, arii de operă
etc. Coriştii din Finteuş, majoritatea agricultori (mulţi, pe lângă altă ocupaţie, mai lucrativă, că
agricultura nu întotdeauna le aduce un venit sigur şi o fac unii doar pentru nevoile casei), au în fiinţa
lor conştiinţa datoriei de a lucra cu orice preţ pământul Patriei şi înţeleg faptul că le revine onoarea
de a o cânta, astfel că în Finteuş Patriei i se dă întotdeauna locul ei de drept – pe pământ şi în slăvi.
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PLEACĂ VETERANII... ŞI FĂRĂ EI RĂMÂNEM MAI SĂRACI
TATA A RECITAT ULTIMA POEZIE PRECUM UN TESTAMENT
Viorica Lucia URSU n. BILŢ

S-a numit Bilţ Gavrilă şi
s-a născut la Făureşti
(comuna Copalnic Mănăştur), la 19 ianuarie
1918. A fost al patrulea
din cei 12 copii şi printre
primii băieţi ai lui Ioan a
„Arsăntioaiei”, din sat şi
ai Mariei din familia
fruntaşă a Coţofenilor
din Berinţa. Tatăl, ţăran
cu şcoală militară la
Bistriţa şi Sibiu, a purtat
în raniţa de „cătană” la
Gavrilă Bilţ (1918-2013)
împăratul Franz Iosif un
jurnal în care descrie
asprimea acelei vieţi, scrisul, cu o frumoasă caligrafie,
fiind în întregime în versuri. Unii dintre copii vor
moşteni această sensibilitate. Bunicul Ioan se trăgea
din vechii şi numeroşii nobili ţărani din Ţara
Chioarului, cu mai multă mândrie decât averea care
se tot împuţina odată cu necazurile aduse de fiecare
război. La Tata Bun, nu neapărat ţinuta sa frumoasă
era argumentul unei nobleţe dobândite de străbunii
săi demult prin fapte de arme. Între dovezile sigure
însă, putea fi poarta bătrână de la uliţă, înaltă şi cu
acoperiş în două ape, pe sub care se trecea. Dar şi
găbănaşul-monument, aflat acum la muzeu, cu
înscrisuri pe grinzi din 1830 şi care consemnează
desfăşurarea unor trupe
împărăteşti în zonă.
Bilţ Ioan (Bilcz Janos, cum apare în documentele militare) a luptat
în primul război mondial
în care Austro-Ungaria
mobilizase nouă milioane de oameni. Concentrat în 1915 şi trimis în
Galiţia, a fost rănit grav
în ianuarie 1916, în
luptele grele duse de
Ioan Bilţ (1885-1956)
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armata austro-ungară împotriva Rusiei, între mlaştinile râului Pripet şi frontiera de nord (de atunci) a
României. A scăpat cu viaţă printr-o minune. Căci
printre gemetele muribunzilor, cu ultimele puteri, a
cerut ajutor brancardierilor care alegeau răniţii de
morţi şi muribunzi. Cu măruntaiele adunate ca într-o
traistă, a fost dus la spitalul de campanie şi apoi
trimis într-un spital din Budapesta. Amănuntele sunt
greu de crezut, încât salvarea s-ar putea pune pe
seama credinţei sale. A rămas însă invalid de război,
iar sacrificiile care au urmat din partea familiei n-au
putut curma suferinţa lui mocnită din tot restul vieţii.
Copiii au avut şi ei de suferit, fiecare în felul lui. În
timp ce băieţii aveau să-i ţină în bună parte locul,
muncind adesea prea din greu pentru vârsta lor,
fetelor n-avea cine să le mai sporească zestrea, care
se micşora cu holdele vândute pentru plata
doctorilor din „Baie” (Baia Mare).
N-a fost şi nici n-avea să rămână singura jertfă
din această familie lovită de multe ori de viaţă.
Bunicul tatălui meu, „Tata Bun” al său, pe nume,
Arsente, fusese şi el mobilizat, prin anii 1889-1891,
într-unul din multele conflicte militare ale aceluiaşi
împărat. A fost dus cu caii şi cu căruţa (rechiziţionate), pe un drum fără întoarcere, lăsând prea de
timpuriu acasă doi copii orfani de război, care se vor
numi de-acum „ai Arsăntioaiei” (văduva rămasă de
tânără a celui plecat în „Bătaie”, adică la război).
Urmează a treia generaţie care avea să-şi aducă
obolul sub arme. Mai întâi primul fecior şi primul
născut la părinţi, frumosul şi bunul Alesandor
(Alexandru), care îşi termina de făcut armata la
marina militară, moare în anul 1937 la Constanţa, în
urma unui accident survenit pe vapor în timpul unei
furtuni.
La scurtă vreme, avea să bată la poarta Ţării cel
de al Doilea Război Mondial şi, începând din vara
anului 1940, să-şi trimită spre România norii grei de
ură şi de fum. Gavrilă, tatăl meu şi fratele său mai
mare, cu numele tot Arsente – în amintirea
străbunului – vor participa la acest război. Mobilizat
în 1941 în armata maghiară şi trimis pe frontul de est
Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

122

Patria mea – Grădina Ghetsimani

în anul 1942, unchiul meu a luptat în cumplitele
bătălii de pe Don, acolo unde Ungaria angajase
13 divizii de armată slab pregătită şi dotată, alcătuită
din ţărani şi în bună parte din minorităţi, inclusiv din
români (ca şi în cazul unchiului meu) din Transilvania tocmai ocupată.
În luna mai a aceluiaşi
an, la Alexandrovsca,
în încleştările dinaintea
Stalingradului, a căzut
prizonier şi a fost trimis în lagărele din
Siberia. Multă vreme,
familia nu mai aflase
nimic despre el şi, crezându-l mort, i-a făcut
câteva
parastase.
Dumnezeu l-a ocrotit
însă şi s-a întors acasă
Arsente Bilţ (1913-1996)
viu în noiembrie 1946.
*
Tata împlinise 95 de ani cu două săptămâni
înaintea despărţirii de noi pentru totdeauna. Prin
grija fratelui meu, Cristian, l-am sărbătorit toţi câţi
reuşiserăm să fim în jurul lui. Dintre urările noastre,
le va fi ales pe cele de sănătate, sperând ca şi noi că
ar mai putea învinge, măcar pentru o vreme, o
suferinţă grea venită pe neaşteptate. De-a lungul
anilor, câştigase multe bătălii pentru viaţă, preţuind-o
ca pe cea mai însemnată dintre daruri. De aceea,
poate, Dumnezeu l-a răsplătit cu ani mai mulţi.
Cu răbdare şi îngăduinţă, Tata a căutat mereu
partea bună a lucrurilor. Era animat de o nădejde
neînfrântă, pe care i-o dădea tot credinţa. Firea sa
puternică şi optimistă devenea uneori tandră şi
duioasă. Profitam atunci de acea stare, făcându-l să
vorbească despre vremuri trăite, sau să ne recite
fabule şi poezii lungi, ori să ne spună pilde şi snoave
şi ne miram de câte adunase în minte. Ascultându-l
povestind despre sat, trăiam, parcă, în atmosfera
patriarhală a acestuia. Am notat mult din ceea ce îmi
spunea. Adesea, frumuseţea poveştii, pitorescul
situaţiilor, al personajelor şi al numelor chiar, mă
furau într-atât, încât rămâneam în urmă cu „procesul
verbal” (cum le spuneam acestor note) şi tata trebuia
să revină asupra episoadelor. Clarifica totul, ca
pentru un document. Aşa a fost, până nu demult!
În ultima vreme însă, Tata a avut de luptat cu
vârsta înaintată şi cu timpul prea grăbit pentru el. Era
din ce în ce mai obosit, vorbea din ce în ce mai greu
şi totuşi încă interesat de ale casei, de toţi ai noştri.
Deopotrivă însă şi de ceea ce se întâmplă în Ţară.
Căci în Ţara, care pentru Tata însemna atât de mult,
tocmai se auzeau lucruri greu de crezut. Despre
Ardeal, sau despre o parte din el era şi încă mai este
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

vorba, adică despre o parte din Ţară, şi aşa, nu
tocmai întreagă, precum ar trebui să fie, gândindu-ne
la Basarabia.
Într-una din zilele dinspre despărţire, vineri,
1 februarie, la masa noastră de amiază, Tata m-a
întrebat, ca de obicei: „Ce mai e nou?” De câteva
zile, nu mai urmărea ştirile. I-am răspuns că de ieri,
alaltăieri, nu s-a schimbat nimic în bine, că, aşa
precum ştim, Ţara se vinde în continuare pe bani
puţini, că este ponegrită în fel şi chip, cu un cuvânt,
trădată de prea multele cozi de topor pe care le are.
Atunci, indignat, parcă, şi cu vădit efort, a început să
rostească cuvinte neobişnuite. De fapt, erau versuri
dintr-o poezie pe care începuse s-o recite şi pe care
n-o mai auzisem. Le-am desluşit cu greu, rugându-l să
repete uneori. Făcea acest lucru imediat, grăbindu-se
parcă să nu-i fugă din memoria – întotdeauna
extraordinară – versul pe care, acum, îl aducea cu
greu pe buze. Unul anume dintre acele versuri a fost
însoţit de-o lacrimă! Suferinţa şi emoţia îi făceau mai
grea rostirea. M-am gândit că poate i-am provocat
această stare şi n-ar fi trebuit. Am regretat o clipă.
Dar, pentru că am ascultat cu aceeaşi emoţie ca şi a
lui ceea ce tocmai rostise cu atâta însufleţire, Tata a
avut o mulţumire, pe care am simţit-o şi pe care am
împărtăşit-o. M-am bucurat atunci că i-am oferit acel
prilej, reuşind să-l stârnesc, fără să fi crezut că nu va
mai recita niciodată.
A fost ultima poezie rostită, al cărei mesaj pare
un avertisment întru apărarea Ţării. Tata credea că toţi
suntem chemaţi s-o apărăm, fiecare la locul lui şi după
puterile lui. A vorbi Ţara de bine este precum o
mângâiere pentru ea şi a munci cinstit este singura cale
spre a o ridica. El însuşi adunase, până la vârsta de
83 de ani, vreo 60 de ani de muncă şi a regretat când
vederea i-a slăbit prea tare, ca să mai poată continua
„serviciul”. A acceptat greu condiţia de pensionar.
„Lasă, Găvrilă, că trece şi asta”, îl „consolase” un
prieten, după cum ne spunea cu haz. Nu s-a descurajat
niciodată, păstrându-şi voinţa şi dorinţa de a mai fi
util. Şi-a păstrat până la capăt şi agerimea minţii.
Tata a fost un om modest, profund cinstit, de o
rară corectitudine în relaţia cu semenii. Având un
suflet mare şi bun, fiind conciliant şi împăciuitor, îşi
apropia cu uşurinţă oamenii, iar societatea lor a fost
întotdeauna pentru el o bucurie. Şi-a iubit fără margini familia şi tot astfel satul cu oamenii lui.
Pentru Ţară, avea un cult aparte, pentru ea îşi
riscase viaţa. Revin la acest sentiment, fiindcă el
sintetizează multe altele şi fiindcă ultimele versuri la
care a apelat din memorie evocau ideea amintită a
apărării Ţării. A crezut cu tărie că ar fi putut să-i
apere integritatea în 1940, fiind sergent la Carei, în
Regimentul 7 Grăniceri. Despre atmosfera dramatică
creată prin ordinul de retragere de pe poziţiile de
apărare a hotarului de Apus al Ţării, în urma
Diktatului de la Viena din 30 august 1940, îşi amintea
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cu o emoţie aparte, plină de amărăciune. A fugit până
acasă, ca să-şi vadă părinţii şi fraţii şi să-i anunţe
despre hotărârea sa de a nu rămâne în teritoriul
ocupat. Avea să afle mai târziu că un cumplit
instructor ungur de premilitari (Levente) a dus
feciorii din sat la Mănăştur şi i-a pus să are prinşi în
jug în locul vitelor. Printre ei, şi fratele mai tânăr,
Ioan, în vârstă de 18 ani.
Sergentul Bilţ Gavrilă a urmat în misiunea sa
regimentul amintit al Armatei Române, mai întâi în
Muntenia, apoi în Moldova, respectiv, în Basarabia.
După tragedia amintitului an, în care această parte a
României se răpise (a câta oară!) şi se cedase
Ardealul, mobilizat fiind, va fi crezut că poate
contribui, cu tinereţea şi cu puterea lui, la refacerea
hotarelor fireşti ale Ţării. Dar Basarabia pe care o
îndrăgise avea să rămână la străini. Tata va reuşi
totuşi să aducă în Ţară ce i s-a părut mai frumos la
Soroca... o soţie, Raisa, care are astăzi 90 de ani şi de
care tocmai s-a despărţit, după 70 de ani. În martie
1944, Mama s-a refugiat peste Prut, cu mine „pe
drum” (aveam să mă nasc la scurt timp), împreună cu
sora ei mai mică, Lidia. Bunica mea, învăţătoarea din
Cosăuţi, a ales durerea despărţirii de propriii copii cu
speranţa unor sorţi mai sigure pentru fiicele ei în
Ţară. Şi Ţara avea să le ocrotească. Au fost
repartizate de autorităţi în judeţul Prahova, la Ceraşu,
unde, dincolo de buna primire a oamenilor, au trăit
spaima bombardamentelor aliate (americane) şi
mereu fuga în adăposturi. De fapt, urmările imediate
ale unui astfel de raid le înspăimântase în gara din
Ploieşti tocmai scăpată întreagă datorită camuflajului,
care se realizase cu ajutorul fumului. În locul gării,
avioanele au spulberat o grădiniţă din apropiere, cu
copii cu tot, şi provocând o privelişte apocaliptică.
(Celor două fiinţe plecate în lume în acele împrejurări
grele, de război, le mai fusese dat să vadă şi o altă scenă
îngrozitoare, de sinucidere, în vagonul de marfă
aglomerat de oameni cu care se refugiau. Se întâmplase
înainte de a trece peste Prut, între Floreşti şi Bălţi, şi nu
va fi fost singura, în disperarea de atunci.)
A urmat „vânătoarea” de basarabeni, căutaţi şi
în gaură de şarpe. Lidia va fi ascunsă în fel şi chip şi
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astfel salvată de deportarea în Siberia. Aceea era
pedeapsa pentru românii veniţi în România, la
adăpost din faţa războiului care se întorcea, ajungând
din nou pe malul Nistrului şi, desigur, din faţa
ocupaţiei sovietice. Au fost împrejurări grele şi
periculoase, în care tatăl meu, după ce ne-a regăsit, a
hotărât să-şi aducă familia, pentru mai multă
siguranţă, acasă, în Ardealul eliberat. Aşa că, un an
mai târziu (în primăvara lui 1945), ai mei au străbătut
ţara în lung, cu mine şi cu mătuşa mea, ajungând la
Făureşti în pragul sărbătorilor de Paşti. Dar „comisiile” de adunat basarabeni au devenit şi aici active.
Se vorbea despre un lagăr la Sighet (poate că şi în alte
părţi), pentru basarabenii refugiaţi, „trădători ai
patriei sovietice”, de unde, după verificare erau
expediaţi mai departe. Aşa încât, tatăl meu, cu
ajutorul bunicului şi al rudelor, a ascuns-o pe Lidia
aproape tot acest an, când la Baia Mare, când la
Berinţa, când din nou în Făureşti, după Deal, la una
din surorile lui. De aceea, mătuşa – acum la 85 de ani
– îi este recunoscătoare. „Datorită lui, mă aflu acum
aici, cu voi (incluzând propriii copii, nepoţi şi strănepoţi) şi nu în altă parte”, ne spune, amintindu-şi de
cele prin care au trecut cu toţii.
Sublocotenentul Bilţ Gavrilă a fost veteran de
război, decorat cu „Crucea comemorativă a celui de
al Doilea Război Mondial, pentru servicii militare
aduse României”. Despre simţul datoriei învăţase
mai întâi acasă, împreună cu rugăciunile de fiecare zi,
apoi la şcoală, în anii de după Marea Unire. Citea cu
nesaţ, începând cu cărţile de şcoală ale celor trei fraţi
mai mari, iar mai târziu a îndrăgit istoria, pe care o va
preţui cu deosebire.
A memorat cu uşurinţă, pentru toată viaţa, versuri minunate, pe care, poate, sufletul lui sensibil le
va fi luat cu sine în veşnicie. Şi le va rosti îngerilor,
dacă Bunul Dumnezeu îi va aşeza în preajma lor
sufletul ales. Noi, cei care am rămas aici, ne rugăm
pentru el.
Poezia recitată cu emoţie de Tata, în ziua de
1 februarie, aproape de sfârşitul vieţii sale pământeşti, purta parcă mesajul unui testament. Mi-a spus
că se cheamă „Al nostru e pământul!” Iată, versurile:

AL NOSTRU E PĂMÂNTUL!
Al nostru e pământul, din vechi pământ
şi sânge din latinul nostru sânge!
E trup şi os din osul nostru frânt.
Un dor avem în el şi-i cel mai sfânt,
nici iadul nu ni-l poate frânge.
Am moştenit tot dreptul din părinţi.
La soarta lui, ni se-nfioară buza.
În lutul plămădit din suferinţi,
strămoşii noştri sfinţi
dorm îngropaţi la Sarmisegetusa.
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

O, noi cunoaştem bine vechiul drum
tăiat de legiuni. Şi Ţara toată
se ridică azi ducând potop de fum.
Şi din mormânt, cer răzbunare-acum
martirii noştri ce-au murit pe roată.
Al nostru e! Îl vrem! Şi pentru el
porniră şi moşnegii de la vetre.
Îl vrem! Îl cerem! E supremul ţel!
Şi vai de trădător şi de mişel,
că-l vom scuipa şi-l vom goni cu pietre!
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Nu mai ştia autorul, la fel ca şi în cazul altei poezii, „Cartea vieţii româneşti”, al cărei autor încerc de mult
să-l identific. Mi-a mai spus despre acea ultimă poezie rostită că a învăţat-o din cărţile lui Gheorghe „a
Păntiuchii”, unul dintre cumnaţii săi, mai mare de ani. Uncheşul acela, „de după Deal”, cum îi spuneam noi,
copiii, ţăran cu şcoală şi foarte înţelept, cu o bibliotecă, citită şi de tatăl meu, era fiul delegatului (cu
„Credenţional”) al comunei Făureşti şi se numea Paşca Pante, la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de
la 1 Decembrie 1918. A fost unul dintre cei 1228 de delegaţi care votaseră atunci „pe vecie” unirea
Transilvaniei cu România, şi Tata ne vorbea despre el cu respectul pe care i-l purta satul întreg.
Dar poveştile tatălui meu s-au terminat la 17 februarie a acestui an, 2013. Atunci, sufletul lui bun s-a
grăbit să întâmpine zorile acelei dimineţi de Duminică şi le va fi îmbrăţişat în drumul lor spre noi.
La ceremonia înmormântării, între tristeţea despărţirii şi starea sufletească creată de slujba pe
care o săvârşeau cei şase preoţi, o altă emoţie şi-a făcut loc. Veteranii din Asociaţia veteranilor de
război „Bogdan Vodă” i-au adus colegului lor onorul, aşezând pe sicriul acoperit de flori al tatălui
meu, Tricolorul Ţării.

Troiţă, în Cimitirul Veteranilor de Război din Baia Mare.
Fotografie realizată de Traian Ursu, în 1995
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SCRISOARE DIN RĂZBOI
trimisă de Emil HORINCAR,
descoperită de prof. Traian RUS

Datul cărţii; 1917, 27 ianuarie
Vei şti dragă frate Găvrilă căci mă aflu pe frontiera graniţei, la
pichetul 3. Şi vei şti căci sunt pe patul de moarte, sunt grav bolnav,
poate că n-oi trăi mai mult de 2 sau 3 zile. Te rog să vii la mine
să-mi cauţi mormântul, căci cu tine altu nu m-oi mai tâlni. Şi te rog
să mă ierţi dacă ţi-am greşit cu ceva, căci eu nu mai pot să trăiesc şi
iartă-mă dacă ţi-am greşit cu ceva. Şi la tine, dragă Livie şi verişoară
şi cumnată, te rog să mă ierţi dacă ţi-am greşit cu ceva. Ştiu căci am
avut multe cu tine, dar iartă-mă. Şi la Rozuca, chiar nepoată, îi
doresc tot binele şi să crească mare, deşi încă n-o cunosc chiar bine. Şi
la unchiul Andreica îi doresc tot binele şi spune-i frate Găvrilă să mă
ierte căci sunt foarte supărat. Şi la nana Rozalie, voie bună, şi la
familie, la toţi. Şi la Zifirel îi trimet tot binele. În veci nu l-oi mai
vide. Şi la nana Marişca şi la badea Ianoş, la toată familia lor. Şi la
lelea Nanci şi la Loaţi. Şi la badea Mihai şi la nana Jenica şi la
toată familia lor, voie bună la toţi. Şi la Găvrila Onuţului şi la nana
Lucreţie, la toţi şi chiar la Iulian, tot binele, că altu nu voi mai juca
cu ei, nici nu m-or mai vede, căci n-oi trăi mai mult şi le trimet la toţi
voie bună şi sănătate. Şi la toţi prietenii mei şi la toate neamurile din
Sălişte, voie bună la toţi. Mai departe vă doresc tot binele la toţi, căci
eu am să mor. Sunt foarte bolnav, nimeni nu mă crede.
Dragă frate Găvrilă, să ştii de la mine căci tot pământul ţi-l las ţie pentru că mi-ai fost tare drag. Şi tot ceea ce am
avut, căci ştiu că tu îi veni la mormântul meu. Să ştie sora că de când sunt în armată nu mi-a trimis barăm o carte.
Pentru asta tăt îţi las ţie, fără pământul de pe vale. Dragilor, sunt foarte bolnav, cred că oi muri în două sau trei zile.
Dragă frate, te rog să-mi faci o pomană bună, căci eu am fărină la nana Marişca şi la Bota Andreica, căci cu voi
nu m-oi mai tâlni altu. Vă doresc tot binele la toţi şi vă spun rămas bun.
Contract de donaţie
Data şi locul, la 27 ianuarie
Dragă frate Găvrilă, îţi fac un contract căci sunt foarte grav bolnav. Prin care mă aflu pe fruntiera graniţei cu
Ungaria, la pichetul N. 3, cu toţi prietenii mei. Dragă frate Găvrilă tot ce am avut eu şi au rămas de mine, tăte ţi le
las ţie. Tot pământul care este în hotarul Orţiţei şi în hotarul Oarţei de Sus şi a comunei Sălişte, toate ţi le las ţie. Şi
la sora mea îi las pământul de pe vale, cam 800 de stânjeni. Pentru aceea îi las fratelui meu, pentru că m-au ajutat
tot timpul şi a avut grijă de mine. Vă rog ca această scrisoare şi contract de donaţie să nu fie respins de nici un fel de
caz. Acest contract de donaţie l-am făcut chiar în frontieră, pe patul de moarte. Noi toţi ostaşii care ne găsim pe
frontieră, din plutonu 1, Pichetul N. 3, toţi suntem de faţă. Chiar în faţa noastră l-au dat dreptul acesta soldatul
Horincar Emil. Toţi recunoaştem această scrisoare şi contract. Noi, ca martori, dovedim întotdeauna, pentru că este
făcut în faţa noastră.
Aici să iscălesc martorii şi eu ca soldat grav bolnav. Eu subsemnatul, îmi iscălesc numele meu Horincar Emil
Sabou Leontin, martor
Vancu Ion, soldat din Babţa, tot ca martor
Cuvinte simple, sincere. Foarte emoţionante!
(Oarţa de Sus, ianuarie 2013)
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MIŞCAREA REVOLUŢIONARĂ DE LA 1848 ÎN SATUL SOMEŞ UILEAC
Traian OROS
Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale BODAVA

În această primăvară s-au împlinit 165 de ani de
la declanşarea revoluţiei de la 1848 din Imperiul
Habsburgic, care a dus la importante răsturnări de
situaţie cu implicaţii directe şi asupra situaţiei revoluţionare din Transilvania.
Pentru ca să preîntâmpine tendinţele tot mai
evidente şi agresive de desprindere a Transilvaniei
din imperiu, monarhia austriacă adoptă o poziţie
duplicitară şi de compromis, alăturându-se politicii
de maghiarizare forţată, promovând un aşa-zis curent
liberal-democratic, care avea ca scop să aducă în
sufletul românilor speranţa că, în sfârşit, vor putea
dobândi largi drepturi constituţional-politice. Reprezentanţii inteligenţei româneşti din Transilvania au
sesizat la timp pericolul şi preţul acestei înşelătorii,
care până la urmă a eşuat.
Iată ce scria baronul Wesseleny Mikloş: „[...] este
foarte necesar să primească şi ţărănimea românească,
dar cu condiţia ca să devină şi ea maghiară [...] contopindu-se prin limbă şi datini”.
În schimbul unor drepturi teoretice promise, se
cerea românilor să-şi sacrifice cele mai sfinte comori
ale sufletului moştenite de la străbuni: limba, religia şi
portul.
La aflarea veştii că în Ungaria revoluţia a ieşit
biruitoare, întreaga Transilvanie a fost cuprinsă de o
mişcare revoluţionară explozivă.
Înainte de a cunoaşte prevederile programului
reformist adoptat la Dieta de la Bratislava (Pojon),
vestea că revoluţia de la Pesta a ieşit biruitoare a fost
primită cu mare entuziasm, deoarece românii şi în
general iobăgimea au aflat de ştirea răspândită, încă la
16 martie, că s-a hotărât desfiinţarea iobăgiei şi a
obligaţiilor iobăgeşti.
Puternic marcat de starea de spirit populară,
George Bariţiu scria: „Plânsul mă îneacă pentru că în
viaţa mea de jurnalist, lovită şi cutreierată de valuri şi
prigoniri, nu cunoscui altă bucurie. [...] Piară-i şi
numele şi toată suvenirea ei, de trei ori piară acel
blăstăm de robie păgânească”.
După aflarea conţinutului din programul
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revoluţionar, bucuria şi speranţele românilor s-au
transformat într-o mare dezamăgire, deoarece
fruntaşii revoluţiei de la Pesta mai prevăzuseră şi
alipirea Principatului Transilvaniei la puterea „viguroasei naţiuni [nobiliare] maghiare”, care să-l
încadreze organic în structura Ungariei moderne.
Protestele românilor au fost pe măsură şi
imediate, fiind îngrijoraţi de soarta Transilvaniei.
Intelectualitatea română, reprezentată de generaţia
paşoptistă transilvană, ca răspuns, organizează la
3/15 mai 1848 o Mare Adunare Naţională la Blaj,
unde a respins energic alipirea Transilvaniei la
Ungaria, participanţii cerând în cor unirea cu ţara:
„Noi vrem să ne unim cu ţara!” Cărturarul Simion
Bărnuţiu şi episcopul Andrei Şaguna au ţinut
cuvântări şi au adresat o rezoluţie împăratului de la
Viena, prin care cereau respectarea principiului
libertăţii şi egalităţii în drepturi, inclusiv a românilor.
Nobilii din comitatele sălăjene, alături de nobilimea din Transilvania, nu recunosc noile reglementări – pe care le ţin ascunse şi, sub pretextul
asigurării liniştii şi ordinii publice, trimit funcţionarii
comitatului în sate să-i oblige pe ţărani să execute
vechile sarcini iobăgeşti, cerute în secret chiar de
Guvernul de la Buda-Pesta.
Evenimentele se precipită şi în zona plasei Cehu
Silvaniei, iar când ţăranii află adevărul despre noile
reglementări, se răzvrătesc împotriva autorităţilor
care nu au pus în aplicare noua lege în domeniul
relaţiilor agrare şi au făcut abuz de autoritatea lor.
Datorită acestor abuzuri, a exploatării şi oprimării sociale, locuitorii satelor din zona Codrului şi
Someşului au ajuns în pragul disperării nemaiputând
suporta atâtea nedreptăţi. Întreaga plasă Cehu
Silvaniei este cuprinsă de flacăra revoluţiei, acţiunile
de agitaţie şi răzvrătire iau mare amploare, la care
participă atât iobagii români, cât şi cei maghiari. Ei
cer să li se aducă la cunoştinţă noua legislaţie agrară
cu caracter revoluţionar, iar în caz contrar ameninţau
cu revoltă generală. Astfel că, din acest moment
Cehu Silvaniei devine centrul mişcărilor sociale ale
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ţăranilor din zona Codrului, Someşului şi Sălajului.
Pe fondul acestei situaţii, iobagii din Someş
Uileac, încă de la sfârşitul lunii martie, trec la acţiuni
de nesupunere (răzmeriţă) şi refuză să execute
obligaţiile iobăgeşti, urmând exemplul celor din
localităţile învecinate: Cehu Silvaniei, Giurtecul
Hododului, Motiş, Vicea.
Pentru a ilustra starea de spirit şi de acţiune a
uilecanilor, iată ce consemnează Registrele de evidenţă ale Poliţiei locale (cea locală din Cehu
SIlvaniei, mutată provizoriu la Biuşa, din cauza
evenimentelor) şi ale celei centrale din Zalău:
– 17 aprilie 1848 – Biuşa. Se prezintă în şedinţa
Comisiei poliţieneşti Cehul Silvaniei plângerea lui
Vaida Teodor împotriva lui Pavel Moise care i-a
ocupat o proprietate şi o casă în localitatea Someş
Uileac;
– 25 aprilie 1848 – Şimleu Silvaniei. Vicarul
greco-catolic al Vicariatului Silvaniei, Alexandru
Sterca Şuluţiu, îl informează pe comitele suprem al
comitatului Solnocul de Mijloc că i-a chemat pe
preoţii din Someş Uileac, Borza şi Deleni, care au
fost raportaţi că au instigat locuitorii din satele
respective să nu depună jurământ că vor păstra
ordinea şi liniştea;
– 28 aprilie 1848 – Biuşa. Se citesc rapoartele
membrilor Comisiei poliţieneşti cum că cei din
Someş Uileac refuză să se prezinte în Biuşa la sediul
Comisiei poliţieneşti şi ei doresc ca membrii comisiei
să se deplaseze în Someş Uileac;
– 29 aprilie 1848 – Locuitorii din Someş Uileac
refuză să trimită 11 persoane din rândul lor la Biuşa
pentru a li se explica noile legi. Ei cer să se deplaseze
comisarii în localitate pentru ca noile legi să fie
ascultate de toţi;
– 3 mai 1848 – Biuşa. Se raportează Comisiei
poliţieneşti Cehu Silvaniei că preotul din Someş
Uileac, Gora Mihai, organizează adunări secrete,
trimite soli în Cehu Silvaniei şi a hotărât ca, sub nici
o formă, nimeni să nu se prezinte la sediul Comisiei
poliţieneşti de la Biuşa. De asemenea, Horvat Mihai a
fost trimis să alunge arendaşii lui Pap Mihaly din
localitate şi, în caz de împotrivire, să se tragă clopotul
în dungă şi, în frunte cu preotul, să iasă tot satul să-i
prindă pe arendaşi. Se mai arată că locuitorii vor să
distrugă pădurea baronului Wesssleny Farcas junior;
– 3 mai 1848 – Zalău. Ordinul Comisiei poliţieneşti centrale Zalău către solgăbirăul Hatfaludi
Istvan, de a cerceta plângerea domnului de pământ
P. Horvat Mihaly, care arată că locuitorii din Someş
Uileac i-au ocupat pământul alodial din hotarul acelui
sat. L-au arat şi semănat. Se cere arestarea vinovaţilor;
– 6 mai 1848 – Biuşa. Plângerea administratorului Horvat Mihaly adresată Comisiei poliţieneşti Cehu Silvaniei în legătură cu ocuparea unor
pământuri alodiale în Someş Uileac de către Foriş
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Ştefan, Nagy Andrei, Cornea Nuţ (Conea? –n.a.), iar
în Sălsig, de către numiţii Chiş Gheorghe, Dulf
Toader, Telrme Ioan şi Dulfu Dănilă;
– 7 mai 1848 – Zalău. Comisia poliţienească
centrală Zalău informează Comisia poliţienească
Cehu Silvaniei că, în decurs de 24 de ore, armata va
ajunge în oraş. De asemenea, se arată că despre
activitatea instigatoare a preotului Gora Mihai din
Someş Uileac au fost informaţi atât solgăbirăul, cât şi
Vicariatul;
– 10 mai 1848 – Cehu Silvaniei. Comisarii Kiraly
Ferencz şi Şehe Pal raportează că locuitorii din
Someş Uileac taie zi şi noapte lemne din pădurile
proprietarilor din localitate;
– 15 iulie 1848 – Şimleul Silvaniei. Vicarul grecocatolic al Vicariatului Silvaniei, Alexandru Sterca
Şuluţiu, cere lămuriri vicecomitelui Solnocului de
Mijloc cu privire la arestarea preotului greco-catolic
din Someş Uileac şi ducerea acestuia în lanţuri la
Zalău. În cererea sa adresată vicecomitelui Pellei
Ludovic, el spune: „Preotul nostru din comuna
Someş Uileac, Gora Mihai, tată a şase orfani, oficial
şi cu onoare rog pe Domnia-Ta să binevoieşti a-l
elibera din robia lui, cel puţin pe timpul lucrărilor
agricole, pe de o parte ca, pe timpul lucrului să poată
câştiga pentru iarnă, pe seama celor 6 orfani ai săi,
hrana trebuincioasă, iar pe de alta, de a-şi putea
procura dovezile cu care să-şi poată susţine
nevinovăţia”.
Oficialităţile maghiare au fost nemulţumite de
activitatea bisericii şi îngrijorate de mişcarea revoluţionară a românilor, care creştea în amploare, au fost
nevoite să ia noi măsuri represive. Preoţii şi învăţătorii erau consideraţi principalii vinovaţi pentru
nesupunerea şi răzvrătirea cetăţenilor, motiv pentru
care cei din localităţile nesupuse erau anchetaţi,
arestaţi şi întemniţaţi.
Încă de la 5 mai, comisarul regal Wesseleny
Mikloş cere Vicarului Alexandru Sterca Şuluţiu să-i
tragă la răspundere pe preoţii din Someş Uileac,
Deleni, Bârsău Mare şi Şoimuş, deoarece îi răzvrătesc
pe ţărani. Cerere, la care episcopul vicar, la scurt
timp, dă următorul răspuns: „Am îndeplinit azi
ordinul măriei voastre din 5 mai a lunii curente şi am
chemat personal în faţa mea pe preoţii din Someş
Uileac, Deleni şi Bârsăul Mare. Domnul primvicecomite a depus plângere împotriva lor, că ar fi
îndrăznit a interzice enoriaşilor să se supună acelei
dispoziţii legale a comitelui comitatens, prin care se
ordonă ca în fiecare localitate să răspundă mai mulţi,
sub prestare de jurământ, de menţinerea ordinii şi
liniştii. Le-am cerut socoteală riguroasă despre
faptele lor. I-am avertizat în mod corespunzător şi
eficient şi le-am dat indicaţii. Cu toate acestea, eu
cred că aceşti preoţi nu au greşit cu rea voinţă şi cu
intenţii agitatoare. De altfel sper că în urma
demersurilor mele, pe care le-am făcut până acum şi
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le voi face în viitor, preoţii noştri vor folosi toată
influenţa şi vor exercita întreaga lor putere asupra
poporului pentru a menţine liniştea şi ordinea [...]”.
Vicecomitele Balint Elek, la 18 aprilie raportează
autorităţilor comitatense şi contelui guvernator Teleki Iosif că „focul care pâlpâie” în Cehu Silvaniei şi în
sate „fumegă” şi ar putea fi înăbuşit cu ajutorul
armatei, cu condiţia ca asasinii din Ulciug (unde
răzvrătiţii i-au bătut crunt şi sechestrat pe juraţii
Csutak Mihaly şi Vaida Gyorghy care au venit în sat
să citească apelul autorităţilor la „linişte”, ultimul
decedând după câteva zile), instigatorii şi uzurpatorii
din Someş Uileac, Cehu Silvaniei şi Motiş să fie
întemniţaţi. La 29 mai, raportează că la Ulciug şi
Someş Uileac răzvrătiţii încearcă să-şi „recupereze”
pământurile şi pădurile răpite de nobili, pe care le
transformă în alodii. Pentru a restabili „liniştea”, în
ziua de 2 iunie au fost trimişi comisarii comitatenşi
Hatfaludi Elek, Viski Gyorgy şi Baczo Karoly,
însoţiţi de un grup de soldaţi husari (cavalerişti) din
Regimentul 10 Husari-Hanovra.
Preotul Gora Mihai, la 6 mai, a fost declarat de

autorităţi ca „instigator” şi că trebuie să fie arestat de
armată şi întemniţat la Zalău. El era acuzat că a
organizat adunări nocturne cu cetăţenii instigându-i
la nelinişte şi nesupunere şi că a oprit credincioşii să
depună jurământ că vor contribui la menţinerea păcii
şi ordinii publice, conform dispoziţiilor oficiale.
Din aceste informaţii, ne putem da seama de
amploarea şi tragismul evenimentelor şi de modul de
implicare a locuitorilor din Someş Uileac. În fruntea
tuturor acţiunilor a fost preotul şi dascălul Mihai
Gora, tată a şase copii orfani de mamă, om cu mari
virtuţi morale şi profesionale, un mare patriot, care
n-a acceptat niciodată înjosirea, umilirea şi nedreptăţile de orice fel făcute niciunui credincios din
parohia sa.
Pe lângă misia sa de păstor sufletesc, a fost
îndrumătorul şi sfătuitorul tuturor acţiunilor, riscând
să-şi piardă libertatea şi capabil chiar de jertfa
supremă. Pentru curajul şi faptele sale, Mihai Gora a
rămas un adevărat EROU în inimile uilecanilor şi ale
celor din satele din jur.
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Someş Uileac (foto: Milian Oros)
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NOUA SULIŢĂ – HOTIN
Vavila POPOVICI

Nu plânge pentru că s-a terminat, zâmbeşte pentru că s-a petrecut.
Gabriel Jose Garcia Marquez

Trecutul însemnă timp trăit, prezentul este
doar o clipă. De aceea refuz să cred că ceea ce s-a
petrecut aparţine morţii, întrucât trecutul se răsfrânge
asupra clipei prezente şi asupra viitorului nostru.
Istoric vorbind, după dezintegrarea marilor
imperii din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul
Primului Război Mondial, Transilvania, Basarabia şi
Bucovina s-au unit cu Regatul României în 1918,
formând pentru a doua oară în istoria românilor
după Unirea realizată de Mihai Viteazul în anii 15991601, România Mare.
Nicolae Iorga ne vorbeşte în Istoria românilor
prin călători, despre multe scrieri ale străinilor despre
locuitorii ţării noastre şi m-am oprit la însemnările
consulului Marii Britanii, scrise în 1833, cuprinse
într-o voluminoasă descriere, intitulată Pământul
Principatelor Române: „[...] Astfel românii au ajuns a fi o
concentrare de cea mai mare vitejie, de cel mai înalt geniu, cu
cea mai rară omenie şi cu cea mai evanghelică ospitalitate şi
afabilitate. Dinspre partea dacilor sunt îndrăzneţi, cum se
vede la călărie fără şa, sunt dibaci în a călări şi fabrica orice,
învăţând orice artă nouă numai dintr-o singură vedere la altul,
în iuţeala cu care-şi găsesc singuri hrana la drum, în puterea
de a domestici animalele sălbatice, în hotărârea de a umbla
fără cea mai mică spaimă în întunericul cel mai gros prin
pădurile cele mai nestrăbătute şi pustii, prin munţii cei mai
periculoşi, prin pustietăţile cele mai adânci şi întunecoase.
Dinspre partea romanilor, au priceperea la cânt şi la dans, la
frumoasa cetire şi la poezie, la tot felul de arte, la mânuirea
iute a armelor, la înţelegerea fără preget şi la spontana
imitaţie, fără a mai adăuga numele şi graiul”.
Tot Nicolae Iorga mai aminteşte însemnările
unui consul prusian, prin anul 1848, cu privire la
poporul nostru: „Sînt o rasă frumoasă, deosebită prin
moravurile-i simple, curăţenie şi cinste, cu excepţia clasei de
sus, asupra căreia s-a întins influenţa corupătoare a
Fanarului”.
Cât priveşte Noua Suliţă, localitatea este semBIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

nalată în descrierea Basarabiei, într-o publicaţie
germană din 1876. Autorul acelor însemnări vorbeşte
despre frumuseţea peisajelor, a dumbrăvilor pline de
privighetori. Nu lipsesc şi anumite remarci despre
înapoiere, numindu-le „condiţii primitive de trai: dorm pe
pământ şi transmit acest obicei şi coloniştilor germani, care se
întind lângă pat, unul cu capul pe genunchii celuilalt”. Pe
mine m-a amuzat această descriere, chiar mi-am
imaginat un tablou pictat... Aşa o fi fost în acei ani, în
anumite locuri! Dar faptul că nemţii imitau gestul mă
face să cred că era ceva ce descoperiseră atunci,
acolo, ceva odihnitor, poate un gust al libertăţii,
poate plăcerea de a simţi răcoarea şi mirosul pământului...
La vremea când m-am născut, judeţul Hotin
făcea parte din Regatul României şi capitala era
oraşul cu acelaşi nume. Judeţul se afla în nord-estul
României Mari şi la vest se învecina cu judeţul
Cernăuţi. Despre oraşul Cernăuţi, înconjurat de
numeroase edificii religioase, ctitorite de-a lungul
secolelor de domnitori şi boieri moldoveni, am aflat
multe din povestirile bunicilor. Astăzi, când scriu,
zeci de kilometri şi zeci de ani despart România de
oraşul pierdut în uitare... Doar clopotele mănăstirilor
sucevene încearcă să mai trimită sunetul lor disperat
spre Cernăuţi. Distanţa dintre Suceava şi Cernăuţi,
am aflat din date, este de 82 km şi poate fi parcursă
în aproximativ o oră şi unsprezece minute. Distanţa
dintre Cernăuţi şi Putna este de 71 km şi poate fi
parcursă într-o oră şi nouă minute.
Când am vizitat Mănăstirea Putna (1970),
prima mănăstire zidită de Domnitorul Ştefan cel
Mare, mi-au dat lacrimile. Am îngenuncheat în iarba
verde. O întreagă pagină de istorie mi s-a ivit în faţa
ochilor, un sentiment dureros m-a năpădit şi am scris
poemul: Cu fruntea plecată-n dantela verde a pământului, /
ascult taina ţărânei şi-al strămoşilor plâns. / Un clopot cu
sunet solemn rupe tăcerea / chemând credincioşii la slujbă. /
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Mă ridic brusc, îmi fac semnul crucii, / aminte-mi aduc de
clipă şi de Dumnezeu: / „Îngerul Iubirii este prezent / în
delicatele fire de iarbă, / căci iubirea este în a da...” / Şi
mare e iubirea Ta, Doamne! / O lumină diafană scaldă totul
din jur, / privirea-mi caută-n zadar / orizontul dincolo de
hotar; / sărut cerul, pădurile verzi, / pământului îi cer
iertare, pentru neputinţă / şi pentru multele semne de
întrebare. / Căci ne-iubirea este în a se lua! / Mă apropii de
lespedea mormântului lui Ştefan, / privesc vrejurile meandrice
– funii ale cerului... / Mă-nchin măreţiei lui, spun o
rugăciune / şi-ntreb cerul: / Unde eşti, Ştefane Mare? Unde e
Moldova ta?
„Moldova de sus, ne spune Dimitrie Cantemir în
«Descrierea Moldovei», cuprinde şapte ţinuturi: Hotinului, Dorohoiului, Hârlăului, Cernăuţilor, Sucevei, Neamţului
şi Bacăului. Partea din sud a Moldovei a fost o bună vreme
sub stăpânirea turcilor, deşi erau foarte mulţi moldoveni care-şi
păstrau religia creştină. Era formată din patru părţi: Buceag,
Akerman, Chilia şi Ismail”. Cantemir ne precizează că
Buceag în limba tătarilor înseamnă «colţ», deoarece
aici pământul între Dunăre şi Nistru, spre Marea
Neagră, face un colţ ascuţit; că acest nume vine de la
o denumire mai veche «bessi» şi de aici ar veni
denumirea de Basarabia.
Despre acele şapte ţinuturi ale Ţării de sus
vorbeşte şi Sadoveanu în scrierile sale, adăugând cele
cincisprezece ţinuturi ale Ţării de jos. De fapt, în
acest spaţiu exista o „salbă de cetăţi” care au străjuit
statul românesc de la est de Carpaţi.
Cernăuţiul îşi trăieşte viaţa pe malurile
Prutului, râul traversând liniştit oraşul, deşi, în
antichitate, râul era cunoscut sub numele Pyretus, iar
sciţii îl numeau Porata, adică apă furtunoasă.
Izvorăşte din Carpaţii Păduroşi din Ucraina, în
drumul său lung curge spre est, mai apoi pe direcţia
sud-est şi se varsă în Dunăre lângă Reni, la est de
oraşul Galaţi. Formează astăzi graniţa între România
şi Republica Moldova. Oraşului Cernăuţi i se spunea
„mica Vienă”, întrucât avea clădiri cu aspect imperial,
unele construite şi altele refăcute pe vremea
dominaţiei habsburgice. Era un oraş românesc
existent de pe vremea lui Alexandru cel Bun, devenit
cosmopolit, în care trăiau în perfectă înţelegere:
ucraineni, polonezi, români, germani, evrei, unguri.
Dar limba pe care o vorbeau era cea românească,
chiar dacă graiul suna puţin altfel. Şi era al treilea oraş
al României interbelice, ca populaţie, după Bucureşti
şi Chişinău.
La distanţa de 48 km nord-est de oraşul
Cernăuţi – fosta capitală a dulcii Bucovine a lui
Eminescu – se află oraşul Hotin, oraş atestat pentru
prima dată în anul 1001, localizat pe malul drept al
Nistrului. În oraşul Hotin, pe o colină naturală aflată
într-o mică depresiune înconjurată de o culme de
dealuri se află Cetatea Hotin. „Colţ de ţară ştefaniană”,
cum frumos a glăsuit un poet de pe acele meleaguri.

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

În Istoria Românilor prin călători, Nicolae Iorga
scrie cum un evreu bătrân, născut în Hotin, prin anii
1830, povestea despre vizitiii de poştă care duceau
drumeţii pe drumul Bucovinei, amintindu-şi de cirezi,
herghelii, treieratul grânelor etc. Apoi pomeneşte de
Noua Suliţă, ca fiind „graniţa a trei împărăţii”. Acolo
locuiau ucraineni, români, ruşi, evrei şi polonezi.
În acea Românie Mare, cu Basarabia şi partea
de Nord a Bucovinei lipite de „Patria Mumă”, se afla
orăşelul Suliţa, numit şi Noua Suliţă, după pârâul care
curge prin el. Suliţa era parte din judeţul Hotin, unul
dintre judeţele Moldovei dintre Prut şi Nistru
(Basarabia) şi era ultimul judeţ spre Nord al acesteia.
Era, pe vremuri, ţinutul din marginea Poloniei şi
cuprindea cetatea Hotinului, menită să apere
Moldova dinspre acea parte. Numele de „Bucovina”
provenind din cuvântul slav pentru fag („buk”),
putem înţelege că vorbim de o „Ţară a fagilor”.
Judeţul şi-a luat numele de la cetatea care-şi
răsfrânge, în faţa Cameniţei – bastion al Poloniei de
altădată – chipul în apele Nistrului.

Cetatea Hotinului

Ctitorită de daci, refăcută de Dragoş, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, azi este uitată, lăsată
pe pământ străin. Istoria cetăţii pare confuză:
Costache Negruzzi ne-a lăsat o nuvelă romanţată în
care vorbeşte de sfârşitul lui Alexandru Lăpuşneanu
în această cetate; Miron Costin spune că cetatea ar fi
fost construită de daci şi dacă avem în vedere că dacii
au locuit în Podolia şi au avut acolo fortificaţii între
care – Petridava (Kameneţ-Podolisk-ul de astăzi)
aflată la 17 km de Hotin considerată a fi fost „sora
de peste Nistru” – afirmaţia ar putea fi adevărată.
Săpăturile arheologice efectuate în zonă au dezvăluit,
în apropiere, zidurile a două alte cetăţi mai vechi –
una datând din secolele IX-X şi alta – din secolele
VII-VIII, după unii chiar secolul V, ceea ce ar fi un
argument în plus pentru originea dacică a fortificaţiei.
Iorga scria despre Cetatea Hotinului în cartea sa
Neamul românesc în Basarabia: „Meşteri din Podolia sau
italieni au lucrat Hotinul cel nou, pe la 1400. Ei au făcut
din piatră bine potrivită şi amestecată cu linii de cărămidă
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pentru podoabă, un masiv rotund de zidărie straşnică, ce se unui oblăduitor pus anume; acu, când se află sub puterea
ridică drept pe malul Nistrului puternic. Turnuri se umflă pe turcească, este cârmuită de un paşă turcesc, lucru ce este
la colţuri, tot aşa de uriaş plănuite şi aduse la îndeplinire. În potrivit tractatelor şi învoielilor cu leşii, în care se arată
centru se făcură încăperi de rugăciune şi locuinţă, şi printre lămurit că în cetăţile Moldovei nu va putea fi aşezată oaste
năruiturile de acum, printre multele schimbări care au pierdut turcească.”
astăzi mai orice înfăţişare, rămâi uimit când vezi semnele
Cetatea are o pată neagră pe zidul ei. O
deosebitoare ale arhitecturii din veacul al XV-lea al Moldovei. legendă spune că pata a fost creată de lacrimile
Casele acestea, care au fost spoite cu roşu pentru haremul ostaşilor din castel care au luptat împotriva otomavreunui paşă, au fereşti de piatră albă, în arcuri sfărâmate, şi nilor şi care au fost ucişi de turci în interiorul
o uşă de biserică în care se taie trei rânduri de linii fortăreţei. O altă legendă spune că pata a fost creată
împodobite, ca la uşa bisericii din Scânteie, clădită de Ştefan din lacrimile unei fete cu numele de Oksana, pe care
cel Mare. Colo sus, pe zidul acela măreţ, fereşti mai mici au turcii au îngropat-o de vie în zidurile cetăţii. Am găsit
ciubuce de piatră săpată, care se taie în unghiuri drepte, şi se de curând, într-o revistă, cuvinte mişcătoare semnate
vede chiar prin spărturi o poartă de şapte-opt arce în cadrele ei de jurnalistul Lucian Reniţă: „Din orice parte te-ai
îndrăzneţe, cari e, desigur, cea mai frumoasă din toate vechile apropia, cetatea te copleşeşte. Eleganţa exterioară şi eclectismul
clădiri româneşti. Ea e sfărâmată în parte, drumul la dânsa istoric se regăsesc şi în interior, unde se amestecă straturi
s-a rupt, şi ar trebui să te caţeri prin bolovanii risipiţi ca s-o arhitectonice din diverse epoci şi culturi. Pentru un istoric sau
vezi mai bine.” Unele informaţii istorice ne spun că istoric al artei, puţine construcţii ar putea fi mai grăitoare şi
Cetatea a fost înălţată de moldovenii lui Alexandru pline de simboluri precum aceasta – de la ornamentele
cel Bun, către 1400. În secolul XVII, Abdi Paşa zidurilor şi meterezelor, pictura din paraclis datând din
trecând prin Hotin cu oastea sa spre a instala ca rege vremea lui Petru Rareş, şi până la detaliile porţilor, uşilor,
în Polonia pe Stanislaw Leszczynski, prietenul lui ferestrelor, formelor în lemn, fiecare păstrând câte ceva de la
Carol XII şi viitorul socru al regelui Ludovic XV al temporarul cârmuitor. Însă cel mai mare mister al fortăreţei
Franţei, ar fi pus mâna pe frumoasa cetate a este, probabil, pata de pe zidul arcuit, care ar părea să
Moldovei. Cu ajutorul chiar al lui Nicolae sugereze că cetatea înstrăinată plânge. O legendă spune că
Mavrocordat care domnea atunci în Moldova, el a aceasta provine din lacrimile ostaşilor moldoveni ce au luptat
făcut reparaţii şi adaosuri „într-un mizerabil stil turcesc” împotriva otomanilor şi care au fost măcelăriţi în interiorul
– ni se spune – şi a dat-o în primire, împreună cu fortăreţei. O alta, asemănătoare cu legenda Meşterului
ţinutul înconjurător pe care îl smulsese Moldovei, Manole, vorbeşte despre plânsul unei moldovence zidite de vie,
unui paşă, pentru apărarea Semilunii, în acest punct de turci, în peretele cetăţii. Hotinul este o filă de aur smulsă
ameninţat de expansiunea Rusiei.
dintr-un vechi hrisov domnesc, peste care străinii încearcă să
Aşa s-a scris istoria Hotinului, a cărui exis- pună un sigiliu fals. Chiar dacă vorba românească a devenit o
tenţă a fost tulburată de incursiuni austriece, ruseşti, raritate, într-un oraş care şi-a pierdut buletinul de identitate, e
turceşti. În lucrarea sa Descriptio Moldaviae, scrisă în destul să urci pe crenelurile cetăţii, să vezi Nistrul măreţ, să
limba latină, în perioada 1714-1716, Dimitrie priveşti la pietrele care mai păstrează sângele şi voinţa de
Cantemir descria astfel Cetatea Hotin: „Aici se află libertate a pârcălabilor moldoveni, pentru ca să simţi că, oricât
Hocin sau Hotin, o cetate pe Nistru, faţă în faţă cu ar fi oamenii sub «vremi», vine o zi care aduce lumină, adevăr
Cameniţa. Se numără printre cele mai mari cetăţi ale şi dreptate, acolo unde a dispărut şi ultima speranţă. Altfel,
Moldovei. Înainte vreme era
întărită spre apus cu ziduri
foarte înalte şi cu şanţuri adânci,
iar în partea dinspre răsărit era
întărită pe malul abrupt al
Nistrului şi de stânci ascuţite,
dar în războiul din urmă cu
ruşii, turcii au luat cetatea în
1712, i-au dărâmat zidurile cele
vechi dintr-o parte, iar în
cealaltă parte au împrejmuit-o cu
lucrări de întărire noi şi au
lărgit-o mai mult de jumătate,
încât azi i se poate spune pe
bună dreptate cea mai frumoasă
şi cea mai tare dintre cetăţile
Moldovei. Pe când se afla încă în
stăpânirea voievodului Moldovei,
cârmuirea acesteia era în seama
Statuia lui Mihai Eminescu din Noua Suliţă
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de ce, de fiecare dată când văd cetatea, cu al său zid arcuit şi şei comunale, despre care se spunea că adusese pe
ornamente din cărămidă roşie, mă încearcă un sentiment de lume mulţi copii şi vindecase multe femei suferinde.
intimitate, de acasă? Cetatea nu ne-a uitat. Hotinul ne Pe atunci, femeile năşteau acasă, şi membrii familiei
recunoaşte. Este al nostru pe veci.”
aşteptau cu emoţie şi vărsau lacrimi de bucurie la
Din Polonia venise cândva bunica tatălui meu ivirea unui copil pe lume.
cu cele patru fiice, în Hotinul românesc, după
Am găsit fotografii cu gara din Noua Suliţă.
dispariţia soţului ei cu titlul nobiliar de Pan, obţinut Am privit şi, din cele aflate de la bunici, se pare că
pentru merite eroice. Una dintre fiicele ei, cu numele acolo, la etajul clădirii, ar fi fost locuinţa dintâi a
de Antoaneta, s-a căsătorit cu bunicul meu, românul bunicilor mei, dacă nu cumva clădirea a fost refăcută
cu numele de Teodor, care locuia în Noua Suliţă, ai între timp.
cărui părinţi purtau frumoasele nume de Maria şi Ilie.
Mai apoi, şi-au construit o casă tot pe strada
De acolo, din Suliţa şi din Cernăuţi, s-au refugiat Gării, acolo unde bunica începuse să dea naştere
rudele tatălui meu, în anul 1943, venind toţi în copiilor, celor doi fii şi două fiice. Că aşa era pe
locuinţa noastră din Oltenia.
atunci, când se pornea o femeie să facă copii, dacă
Prima menţiune documentară a oraşului Noua aceştia erau reuşiţi, făcea alţii în serie şi de multe ori
Suliţă datează din anul 1456, timp în care făcea parte se creşteau unii pe alţii. Şi se opreau când luau în
din Ţinutul Hotinului – regiunea istorică Basarabia, calcul venitul şi întreţinerea lor. Acest venit era de
Principatul Moldovei. În 1812, la Bucureşti, s-a cele mai multe ori confortabil pentru o familie.
semnat tratatul de pace între Imperiul Rus şi cel Exista şi un liceu comercial în localitate, la care a fost
Otoman, în urma războiului ruso-turc din 1806- dat fiul cel mare, tatăl meu. După terminarea liceului,
1812. Rusia a ocupat atunci teritoriul de est al sora cea mare se pregătea pentru facultatea de
Moldovei dintre Prut şi Nistru şi l-a alăturat medicină, dar evenimentele istorice au determinat-o
Ţinutului Hotin şi Basarabiei Buceagului luate de la să renunţe; tata fusese admis la Facultatea de ElectroTurci, transformând-o într-o gubernie cu zece mecanică din Paris şi, deoarece părinţii nu puteau să-i
ţinuturi. După unirea Basarabiei cu România în 1918, asigure acolo întreţinerea, a renunţat şi a urmat
Noua Suliţa a făcut parte din Ţara noastră – cursurile Academiei comerciale, sora cea mică trebuia
România. În 1940, Basarabia, Bucovina de Nord şi să rămână lângă părinţi, iar fratele cel mic a fost dat
Ţinutul Herţa au fost ocupate de sovietici, în 1941 la un gimnaziu industrial. Până la pensie, tata a
eliberate până în 1944, când au fost integrate separat ocupat funcţiile de contabil, şef al depozitelor CAM
în RSS şi Ucraina.
şi economist. S-a căsătorit în 1933 cu o fiinţă născută
Din povestirile bunicului, am aflat că pe tot în Noua Suliţă, de origine poloneză după mamă şi
dealuri creşteau fagii şi stejarii, frumos dezvoltaţi. În ucraineană după tată. Doi ani mai târziu, au dat
cea mai mare parte a ţinutului, pâlcurile de stejari de naştere unei fetiţe... aceea eram eu. Cordonul
pe înălţimi erau despărţite de porţiuni cu ierburi ombilical fizic a fost tăiat, dar cel metafizic a rămas.
înalte şi flori; stepa propriu-zisă se strecura numai în Am rămas legată de cei preexistenţi vieţii mele, vii
lungul văii Prutului, pe o fâşie subţire. La începutul sau morţi. Cei cunoscuţi şi dispăruţi se reîntorc
secolului al XX-lea, în 1905, a fost construită gara de deseori în visele mele...
cale ferată din localitatea Suliţa, pe acolo
se exportau piei bovine în Austria. Gara
este cunoscută şi prin
faptul că în anul 1915
şi-a început faimoasa
călătorie în Rusia celebrul scriitor şi jurnalist
american John Reed.
Bunicul fusese numit
şef de gară, i s-a dat o
locuinţă în pavilionul
gării, pe strada care
luase numele de „strada Gării”. Era unul
dintre fiii primarului
comunei Marşeniţa,
comună apropiată de
Fosta clădire a gării din Noua Suliţă
Noua Suliţă şi a moaBIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS
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Îmi povestea tata că pe acele meleaguri a
învăţat pescuitul, fiindcă Prutul avea multe specii de
peşti, precum: crapul, carasul argintiu, roşioara,
şalăul, bibanul. În gospodăria lor aveau un câine lup
care se numea Lord (aşa aveam să-mi botez şi eu
primul câine primit în dar). Obişnuia să-l ia cu el la
Prut, atunci când nu se ducea pentru pescuit, ci
pentru plăcerea lui de a înota. Îl lăsa pe mal şi se
aventura în înot. Câinele uneori îl însoţea, alteori
rămânea la mal şi îl urmărea. Într-una din zile,
înotând ceva mai departe, a intrat într-un vârtej şi, pe
când se lupta cu furia sălbatică a apei şi nu putea nici
să strige – tot nu l-ar fi auzit nimeni –, s-a trezit
înşfăcat de câinele său, care l-a dus până la mal. Şi
acum, la bătrâneţe, când îmi repovestea, se minuna
de inteligenţa şi afecţiunea câinelui, dar, spunea tata,
„un înger trebuie să fi fost prin preajmă”.
Clima în acea parte a ţării, îmi povesteau
părinţii, este mai aspră decât în sudul ţării, strugurii,
de exemplu, nu ajungeau la coacere. Iernile erau
aspre, geroase, viscolite uneori şi cu un strat de
zăpadă gros şi stabil pentru o perioadă îndelungată.
Totul în jur se acoperea cu o pătură albă, imaculată şi
pufoasă, de zăpadă. Peisajul de iarnă părea desprins
dintr-un basm. Doar săniile cu zurgălăi, mânate de
cai robuşti, bine hrăniţi, conduse de birjari cu căciuli
mari pe cap, circulau pe străzile neasfaltate ale Noii
Suliţe, cu multe denivelări, aşa încât la o viteză mai
mare a săniilor, simţeai că poţi zbura din sanie.
Într-o zi de iarnă nespus de geroasă, când
mama era în durerile facerii, tata plecase de dimineaţă
în zona gării, unde se sărbătorea ziua Unirii. În acel
an, 1935, a fost cu adevărat o iarnă grea, dar frumoasă. Se simţea mirosul de ger proaspăt şi scârţâitul
omătului sub picioare. Nu mai ningea, fulgii se
jucaseră în zilele dinainte într-un zbor zglobiu.
Copacii erau dantelaţi, parcă pregătiţi şi ei de
festivitate în acea dimineaţă geroasă de iarnă. Era un
peisaj de vis. Cristalele care sclipeau îţi fermecau
privirea când te uitai în jos, înspre pământ, căci
fuseseră nopţi lungi şi ninsese mult până în acea zi.
Totul amorţise sub imensul ocean de ninsoare. Şi-n
adunarea tăcută, în aşteptarea începerii festivităţii, s-a
auzit glasul servitoarei: „Domnul şef, vă naşte
doamna!” „De parcă m-ar fi născut pe mine”, râdea
tata de fata care nu ştia prea bine româneşte. Bunica,
care asistase la naştere, îmi spusese că m-am
învineţit, s-au speriat, au chemat preotul şi m-au
botezat în pripă... Era ziua Sfântului Mucenic Vavila,
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în calendarul de atunci, şi bunica le-a spus să-mi dea
numele mucenicului din ziua aceea, să fie cu noroc...
şi naşa se numea Maria şi preotul a spus: „Se botează
în numele Domnului – Vavila-Maria”. În certificatul
de naştere a fost trecut doar primul nume.
Într-o zi de sărbătoare naţională m-am născut,
şi această sărbătoare a Unirii, la acea vreme reprezenta ceva sacru, pentru întreaga noastră ţară. Ziua
de 24 Ianuarie 1859 a fost un eveniment semnificativ, care poate fi cinstit pentru că a însemnat,
parafrazându-l pe Mihail Kogălniceanu, „cheia de
boltă” pe care s-a construit România modernă.
Nu-mi amintesc mai nimic din perioada trăită
în acest loc, fiindcă l-am părăsit curând şi aşa sunt
copiii, încep să înregistreze imagini şi memoria
începe să se dezvolte mai târziu.
Aş fi dorit să descriu casa în care m-am
născut, dar despre ea nu am auzit vorbindu-se. Ştiu
doar, din spusele părinţilor, că bunicul le-a atribuit o
parte din terenul de lângă casă, tata a cumpărat toate
materialele pentru construcţia ei, a făcut şi un plan al
casei, pe care îl păstrez şi astăzi, dar ordinul de
mutare în Ardeal a trebuit executat, aşa că a lăsat
totul, cu gândul că se vor întoarce cândva să-şi
construiască acea casă mult dorită. Au venit
ocupaţiile sovietice şi visul a fost spulberat. Nu s-au
mai întors pe acele meleaguri.
Acolo sunt neamurile mele de veacuri în
ţărână-ngropate, altele răspândite în cimitire îndepărtate, necunoscute, acolo este pământul care a avut
dorinţa, dar n-a avut putinţa să ne păstreze.
Cândva scriam poezia intitulată Tempi pasatti:
„În copilărie cântam, dansam Hora Unirii, / în casa
noastră, în curtea şcolii. / Cântam: Pe-al nostru steag e scris
Unire / într-o limbă dulce, în care / mi-am strigat prima
oară părinţii, / locul în care am deschis ochii şi am privit
cerul, / pământul pe care au călcat primii mei paşi... /
Rudele s-au împrăştiat în cele patru puncte cardinale... /
Doamne, spune-mi, cine a suflat cu-atâta ură şi blestem / de
s-au risipit toţi atât de departe, atât de uşor, / ca puful unei
păpădii? / Poate de aceea visez oasele strămoşilor / ieşind din
morminte şi-alcătuind în aer / o imensă cruce din nacru...”
Cât timp îngrămădit în câteva amintiri! Bucăţi
de viaţă! Le adun cu mintea şi le spulber în cuvinte,
pentru un timp viitor... Da, am învăţat cum numai
din clipa trecută poţi pleca...
La doar doi ani împliniţi, părinţii au plecat
într-o localitate montană din Transilvania (Ardeal),
regiune aflată în interiorul arcului carpatic.
(Fragment din cartea „Popasurile vieţii” – în pregătire)
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STRAIELE TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI PURTATE CU MÂNDRIE
DE UN AMERICAN DIN IEUD
Marian PETRUŢA
www.RoUSA.blogspot.com

Pe Gheorghe Chindriş l-am cunoscut în 2010 la Chicago cu ocazia
forumului presei româneşti de pe continentul nord-american. Venise
din Detroit împreună cu Ştefan Străjeri, ca reprezentanţi din partea
ziarului „Curentul internaţional”, unde scria reportaje pe teme culturale.
Atunci ne-am împrietenit şi am rămas în legătură peste ani, chiar dacă
distanţele ne împiedicau să ne vedem prea des. Ce am remarcat destul
de repede la el a fost sociabilitatea lui, un bogat simţ al umorului şi o
pasiune foarte mare pentru cultura şi tradiţia populară românească.
Pasiunea lui pentru folclor nu este întâmplătoare, pentru că el este de
loc din Maramureş, de la Ieud.
În România a absolvit ingineria la Universitatea din Petroşani şi
apoi şi-a dat doctoratul în domeniul mineritului. A profesat în acest
domeniu mai bine de 15 ani, o mare parte din ei ca director la mina Iara
din judeţul Cluj, iar apoi la Minvest Deva. A ajuns pe tărâm american în
2002, mai mult din curiozitate, sătul fiind de situaţia politică din ţară, ca
urmare a câştigării Loteriei Vizelor. Pentru că nu prea ştia limba engleză,
a trebuit să înceapă
de jos. După ce a
Gheorghe Chindriş
luat nişte cursuri de
limbă engleză, s-a
angajat la o fabrică de roboţi industriali şi a început să facă
progrese. Cum prima iubire însă nu se uită, într-un final s-a
reîntors la vechea pasiune pentru minerit, iar în urmă cu doi
ani, după ce şi-a luat cetăţenia americană, s-a reîntors în
România, fiind reprezentantul unei companii miniere americane, în zona Maramureşului.
Cât a locuit la Detroit, Gheorghe a fost implicat activ
în viaţa comunităţi româneşti din zonă. Împreună cu alţi
români, a fondat „Societatea Culturală Avram Iancu”, cu
ajutorul căreia au organizat numeroase evenimente pentru
comunitatea românească din Michigan. În 2009 au
organizat într-un parc din zonă chiar o „Sâmbră a oilor”.
Au cumpărat 200 de litri de lapte de oaie, au făcut caş,
balmoş şi au sărbătorit cu muzică şi dansuri populare
româneşti.
Când călătoreşte prin America, fie ca participant la
conferinţe şi expoziţii pe teme de minerit, fie în vacanţă,
ca turist, nu de puţine ori Gheorghe îmbracă pe stradă, cu
mândrie, straiele populare româneşti de pe valea Izei.
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La „Stâna ieudenilor” cu prieteni americani

Odată reîntors în ţară, a fost implicat în organizarea şi buna desfăşurare a celebrei emisiuni de televiziune
„Tezaur folcloric”, realizată de Marioara Murărescu, la Ieud. Totodată, a fost delegat să reprezinte Asociaţia
Jurnaliştilor Români din SUA şi Canada (NARPA) la forumul Românilor de Pretutindeni organizat la Bucureşti.
Anul trecut, în toamnă, a venit prin America, prilej cu care ne-am revăzut aici, la Chicago. Pentru că eram în
preajma alegerilor prezidenţiale, a solicitat autorităţilor electorale americane să-i trimită buletinul de vot în
România, pentru a-şi putea exercita acest drept. După câteva săptămâni, a primit buletinul prin poştă, cu instrucţiunile aferente. L-am rugat să facă un scurt filmuleţ şi să explice modul în care votează un cetăţean
american din Ieud. Pentru a imortaliza momentul, Gheorge Chindriş a ţinut să se îmbrace şi de această dată în
costum popular românesc şi aşa să-l voteze pe viitorul preşedinte al Americii.

Cu buletinul de vot american

BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

136

Fie pâinea cât de rea...

PUNCTE DE VEDERE
Antoaneta TURDA

De o bună bucată de timp, am abordat în
articolele mele scriitori definitiv legaţi de diaspora
română şi, tot adunându-mi date despre ei, am
observat că există personalităţi care au făcut parte, la
un moment dat, din diaspora română, după care s-au
reîntors în România.
Primul caz care îmi vine în minte este cel al
criticului, istoricului şi teoreticianului literar Sorin
Alexandrescu. Născut în 18 august 1937 la
Bucureşti, obţine în 1959 licenţa la Facultatea de
Filologie. Până la stabilirea în Olanda, în anii ’70, a
lucrat în cercetare literară şi a fost cadru universitar.
A publicat înainte de plecare: Dickens in Rumania. A
Bibliography for the 150th Anniversary (with Alexandru
Duţu) 1962, William Faulkner, 1969, revised edition in
French, Paris, 1971 şi The Logic of Personages. A fondat
la Amsterdam revista „International Journal of
Romanian Studies” (1976-1989). A fost unul din
membrii cei mai activi ai diasporei noastre, iar după
1990, repatriat, s-a implicat în proiectul de renovare
şi modernizare a Bibliotecii Centrale Universitare.
Cunoscutul poet Ilie Constantin a trăit la Paris
între anii 1973-2002. Născut în 16 februarie 1939 la
Bucureşti, a urmat Liceul „Sfântul Sava” şi Facultatea
de Filologie în oraşul natal, unde a debutat cu versuri
în revista „Tânărul scriitor”, în 1956. După doi ani,
este descoperit de Miron Radu Paraschivescu, iar
după alţi doi ani debutează editorial cu volumul de
poezii Vântul cutreieră apele prefaţat de Alexandru
Philippide. Perioada 1960-1973 este una deosebit de
fructuoasă, în care scrie poezii care surprind prin
modernism, romanul Tinerii noştri bunici (1967), volumul de povestiri Câinele înlăcrimat (1970), numeroase
cronici literare adunate în volumele Despre poeţi
(1971) şi A doua carte despre poeţi (1972), precum şi
câteva traduceri din lirica poeţilor italieni Eugenio
Montale şi Umberto Saba. Deşi a cunoscut succesul
în ţara natală (în 1971 a primit „Premiul Uniunii
Scriitorilor din Romania pentru poezie”), totuşi ia
decizia, în 1973, să se autoexileze la Paris. Ce a însemnat marele oraş pentru Ilie Constantin? La
început, desigur, o mare dezamăgire, pentru că nimeni nu l-a aşteptat cu braţele deschise, aşa că a fost
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nevoit să practice diverse meserii, mult timp. De abia
în 1989 primeşte „Grand Prix de la Jeunesse de la
Société des Gens des Lettres de France” pentru
volumul de proză La chute dans le zénith. În 1991
obţine doctoratul în Filolgie cu teza Complicitatea
fertilă – poeţi români. 1951–1973 (La Complicité fertile –
poètes roumains. 1951–1973), la Institutul Naţional de
Civilizaţii şi Limbi Orientale din Paris. A publicat
mult în presa diasporei române, mai ales în revistele:
„Ethos”, „Limite”, „Mele” şi „Revista scriitorilor
români”. Odată cu revigorarea literară din România
anilor ’90, reintră şi în atenţia publicului românesc.
Pentru cei care vor să afle ce înseamnă fuga din ţara
natală şi adaptarea pe alt tărâm, volumul Plecarea prin
luptă este revelator. El a fost publicat în 1998 la
Muzeul Literaturii Române şi se află în colecţiile
bibliotecii noastre alături de cele peste 20 de volume
ale sale. După patru ani de la apariţia acestei cărţi, s-a
reîntors definitiv la matcă. Tot în 2002 i s-a decernat
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”
pentru Opera Omnia.
Criticul literar Titu Popescu s-a născut în 1 mai
1942, la Stupca, jud. Suceava, în familia unui avocat. A
absolvit Facultatea de Filologie în 1965. În 1976
obţine Doctoratul în Estetică la Universitatea din
Bucureşti, cu teza Specificul naţional în doctrinele estetice
româneşti. În anul 1987, se stabileşte în Germania, ca
azilant politic, unde rămâne până în 2010. Semnătura
sa apare pe volumele: Mihail Dragomirescu estetician
(1973), Idei estetice în scrierile lui Mihai Ralea (1974),
Specificul naţional în doctrinele estetice româneşti (1977),
Necesitatea esteticii (1979), Cărţi cu ieşire la mare (1980),
Arta ca trăire şi interpretare (1982), Concepte şi atitudini
estetice (1983), D. Caracostea – un critic modern (1987), Un
an cât o speranţă (1989; ediţia a II-a, 1992), Radu-Anton
Maier. Album de artă (1989), Poetul Horia Stamatu,
monografie (1993), Povestiri din Italia (1993; ediţia a II-a,
Senzaţie la Florenţa, 1995), Estetica paradoxismului (1995,
ediţia a II-a, 2001) The aesthetics of paradoxism (2002),
Calul troian, povestiri (1996), Sibiu – album sentimental
(1998), Der steinerne Mensch (1999), Editoriale (2000),
Nimeni nu-i profet în ţara lui, ci în exil (2000), Martina Frei
– fascinaţia culorii, album de artă (2000), Convorbiri despre
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exil şi literatură (2001), Antichitatea mirabilă (2002) şi Din
perspectiva exilului (2002). Majoritatea acestor cărţi se
află la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, al cărei
oaspete a fost, împreună cu medicul scriitor Corneliu
Florea (Dumitru Pădeanu), în 14 iunie 2012, ocazie cu
care a oferit autografe pe volumele proprii existente la
Sala de lectură a bibliotecii. Organizatoarea şi
moderarea acestei întâlniri de neuitat a fost regretata
Ioana Dragotă.
Scriitorul Laurenţiu Orăşanu s-a născut la
Călăraşi în 3 noiembrie 1949. Între 1967-1972 urmează cursurile Facultăţii de Automatică devenind
inginer, profesie pe care o va practica atât în Canada,
cât şi în SUA, în perioada 1992-2007. Pasionat şi de
literatură, a colaborat la „Flacăra”, „Rebus”, „Săptămâna” şi „Viaţa studenţească”. La 1 martie 2005
fondează la New York revista lunară de cultură
„Conexiuni”, pe care o conduce cu destoinicie. Este
cunoscut în lumea literară şi prin pseudonimele
Ghiocel şi Calimero. Amintesc din volumele sale:
Picături de ploaie în deşert, Cronica lui Ipse şi alte Valentine
(umor), Dedicaţii new-york-eze, Dicţionar cu umor getodacic, Canadiada (epopee umoristică), Autorul, Timpul –
rană sângerândă, A treia bancă.
Ionuţ Caragea s-a născut în 12 aprilie 1975 la
Constanţa. A absolvit Liceul Industrial Energetic şi
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în oraşul natal.
În perioada 2003-2012, a trăit în Montréal, Canada,
devenind cetăţean canadian în anul 2008. A activat ca
instructor sportiv şi sportiv de performanţă, continuându-şi cariera de rugbist începută în România. A
debutat în anul 2006, la Editura STEF din Iaşi, cu
volumul de versuri Delirium Tremens. Colaborează la
numeroase reviste literare. A fost numit „Poetul
născut pe Google”, după numele volumului M-am
născut pe Google. Foloseşte pseudonimul Snowdon
King, în traduceri şi în ficţiune. În 2009 devine
membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala
Iaşi. În 2011 devine membru de onoare al Societăţii
Scriitorilor din Judeţul Neamţ, iar în 2012 membru
onorific al Fundaţiei „Maison Naaman pour la Culture”,
Beirut, Liban. În urma prieteniei şi legăturii de nume
cu prinţul Eugen Enea Caraghiaur, Ionuţ Caragea
primeşte, în 2008, titlul nobiliar de Baron al Casei
Cumane de Panciu. În 16 iulie 2008 înfiinţează,
împreună cu poetul Adrian Erbiceanu, Asociaţia
Scriitorilor de Limbă Română din Québec (al cărei
vicepreşedinte este) şi Editura ASLRQ. În calitate de
director al editurii ASLRQ, alcătuieşte în 2009,
împreună cu Adrian Erbiceanu şi Dumitru Scorţanu,
prima antologie a scriitorilor români din provincia
Québec, o lucrare de referinţă din literatura diasporei. Preocupat de destinul literaturii române, se
implică puternic în promovarea culturii noastre în
spaţiul nord-american, fiind webmaster şi promotor
literar pe site-ul Asociaţiei Scriitorilor de Limbă
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Română din Québec şi fondator al cenaclului literar
Prietenii Poeziei (cenaclul ASLRQ). După reîntoarcea în România publică romanul de ficţiune
Uezen şi volumele de poezie Patria la care mă întorc şi
Antologie de Poeme 2006-2012. Activitatea sa literară, ce
cuprinde peste 25 de volume, a fost recompensată cu
numeroase premii. Se clasează pe locul al II-lea cu
poezia Vinerea Mare la concursul de poezie creştină
„Nimic fără Dumnezeu”, ediţia 2006. În 2007
participă la concursul „Visul” din Orăştie, unde
câştigă locul I atât la secţiunea de proză, cât şi la
poezie. În 2008 obţine o menţiune la concursul de
poezie „Dor de dor”, cu tema „Universul satului
românesc”. Participă la concursul de povestiri de
ficţiune „Helion”, fiind printre laureaţi la trei ediţii
consecutive (2007 – premiul III, 2008 – premiul II,
2009 – menţiune). În iunie 2012, Ionuţ Caragea
câştigă premiul de creativitate la concursul internaţional „Naji Naaman”, cu aforisme din volumul
Dicţionarul suferinţei, tradus în limba franceză de prof.
univ. dr. Constantin Frosin. În noiembrie 2012,
volumul Suflet ziler este nominalizat la premiile
U.S.R., filiala Iaşi, pentru cea mai bună carte de
poezii apărută în anul 2011. Abordând deseori genul
„Cyber-Poetry” în poezii precum Download, M-am
născut pe Google, Disconnect, Ionuţ Caragea este singular
în literatura română contemporană, spiritul său liber
neputând fi ţinut în frâu de nicio direcţie sau grupare
literară. Care sunt motivele acestei atitudini? O parte
din răspunsuri ar putea fi găsite în amplul interviu
din 2009, intitulat Literatura virtuală şi Curentul
generaţiei google la care participă mai multe personalităţi
din lumea literară, poeţi, prozatori, critici literari. În
cadrul acestui interviu, Ionuţ Caragea propune un
nou curent literar intitulat Curentul generaţiei google.
Printre revistele de anvergură care au semnalat
apariţia Curentului generaţiei google se numără:
„Agero”, „Carte şi arte”, „Convorbiri literare”. Ionuţ
Caragea publică mult, iar numele său este prezent
atât în revistele din România, cât şi în cele din
străinătate. Amintesc doar câteva dintre ele: „Sfera
online”, „O carte pe zi”, „Luceafărul de Botoşani”,
„Luceafărul de dimineaţă,” „Oglinda literară”,
„Visul”, „Spaţii culturale”, „Nordlitera”, „Flacăra Iaşului”, „Vatra veche”, „Basarabia literară”, „Atheneum” (Vancouver), „Agero” (Germania), „Conexiuni” (New York), „Observatorul” (Toronto),
„Phoenix Mission Magazine” (Phoenix, Arizona)
„Candela” (Montréal), „Pagini româneşti” (Noua
Zeelandă).
Luate la întâmplare, din generaţii diferite, personalităţile evocate aici cred că demonstrează elocvent
faptul că totuşi merită să faci ceva pentru ţara în care
te-ai născut şi care îţi oferă un anume statut, care este
total diferit faţă de cel de emigrant.

Surse documentare: wikipedia.ro
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Până la izvoarele literei

CARPE DIEM
Simion Doru CRISTEA

Dând lustru culturii noastre cotidiene, rămânem cu câte o expresie celebră din discuţii, de la
orele de latină, de la vreun film, emisiune
radiofonică sau de la televizor. O astfel de expresie
folosită frecvent este: „carpe diem”. Ne amintim
cum filmul Cercul poeţilor dispăruţi în regia lui
Peter Weir, cu scenariu de Tom Schulman,
ilustrează felul în care profesorul de literatură John
Keating, în interpretarea actorului Robin Williams,
a ales să conştientizeze elevii săi prin acest îndemn.
Având în vedere aspectul „monumental” al
scrierii, îl menţionăm pe poetul latin Horaţiu
(Quintus Horatius Flaccus, 8 dec. 65-27 nov. 8
î.Hr.) care foloseşte această expresie în ultimul vers
al celei de-a unsprezecea ode din primul volum de
Ode: „Carpe diem, quam minimum credula
postero” (în traducere: „Culege ziua de azi şi fii cât
mai puţin încrezător în ziua de mâine” (sau
trăieşte-ţi ziua cea de azi, în cea de mâine te
încrede prea puţin) (Ode I, 11, 8, Oeuvre
d’Horace, texte latin, studiu de F. Plessis şi
P. Lejay, Paris, Librairie Hachette, 1948, p. 26).
Formula consacrată întâlnită în vorbirea obişnuită
este „Trăieşte-ţi clipa!”, o contragere a zilei la
momentul enunţării, cum de fapt şi este fiecare zi
raportată la viaţa omului.
Trăim şi bine facem. Conţinutul lexical al
verbului latin (carpō, -is, carpĕre, carpsī, carptum)
ţine de domeniul agricol, a culege cu delicateţe
precum a culege flori şi, cu siguranţă, se întâlnea în
vorbirea obişnuită a agricultorilor în diferite situaţii
concrete de lucru şi de viaţă. Câţi dintre noi, când
folosim cuvântul „cultură” ne gândim la cultivarea
pământului care susţine viaţa noastră? Îndemnul
este poetic: ne invită să culegem ceea ce nu se
culege. Timpul este ceva implantat în existenţă.
Culege timpul! Culege clipa! Este ca şi cum ai
culege flori ce se veştejesc, de aceea în vorbire se
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foloseşte „Trăieşte-ţi clipa”, trăieşte momentul în
care te afli, pentru că râul vieţii nu îţi oferă
posibilitatea de a rămâne pe loc pentru a repeta
ceea ce ai trăit odată. A trăi, ca şi a culege, se
opune lui a risipi şi constituie baza pentru tot ceea
ce înseamnă fiinţa umană. Doar omul trăieşte
pentru că are conştiinţa destinului ce vizează
destinaţia, punctul final al călătoriei. Urmând
secvenţa versului, remarcăm opoziţia netă între
siguranţă şi nesiguranţă, între certitudinea prezentului faţă de incertitudinea a ceea ce va urma.
Valoarea imperativă este de a trezi conştiinţa. Cum
adică să trăiesc, pentru că de fapt asta şi fac,
trăiesc. Tu îmi ceri să trăiesc şi nu vezi bine că
trăiesc? Aici discursul este logic. În cazul verbului
a culege: „culege clipa!”, adică pune clipa la
păstrare, ridic-o din starea ei normală şi plaseaz-o
într-o stare de graţie, transfigurează prin atitudinea
ta timpul, converteşte-l în veşnicie! Acest lucru
numai omul îl poate face.
Unde mergi, Ioane?
Merg să culeg nişte clipe.
Un astfel de dialog este metaforic însă
profund adevărat. Mereu noi culegem clipe, dar
avem nevoie de o atenţionare care să ne
conştientizeze acest fapt. Ştim bine ce trebuie să
facem şi ce putem face, dar mereu aşteptăm ca
cineva să ne spună şi unii avem norocul să şi
întâlnim pe cineva care să ne trezească. Alte verbe
concurente ale lui a culege ar fi a depăna, a lustrui,
a înfrumuseţa, a cosi, a grebla, a împăna, a duce, a
fura, a înmulţi, a planta, a semăna, a însămânţa şi
enumerarea pare a nu se mai termina. Poetul
foloseşte „culege”, lăsându-ne nouă libertatea de a
continua deschiderea propusă de el.
Mi-i somn şi vine cineva şi-mi spune: „carpe
diem”. Se produce o descărcare electrică între
puţinul momentului şi nesfârşita eternitate. Cum
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pot dormi când somnul mă aşteaptă? Şi totuşi,
oboseala organismului învinge încrâncenarea minţii mele. Dorm acum pentru a acumula energii
necesare afirmării trecerii mele pe aici. Acest
îndemn nu anulează valoarea odihnei. Odihna este
necesară în disciplinarea spiritului. Dorm profund
şi din străfunduri aud: carpe diem! şi continuu în
vis, în subconştient, în acea vatră a mumelor din
opera lui Goethe şi Lucian Blaga, ceea ce am
început în timpul zilei. Mă trezesc şi acelaşi glas
îmi reaminteşte „carpe diem”, mă ajută să mă
concentrez mai mult în ce fac, printr-un efort
recuperez ceea ce aprofundasem în timpul somnului. Înţeleg că acest îndemn nu izolează faptele,
ci le leagă într-o consecuţie firească, dătătoare de
sens. Nimic în viaţa noastră nu este întâmplător,
mai ales când urmăm îndemnul carpe diem.
Nu este întâmplător că ne-am născut acolo
unde ne-am născut şi suntem ceea ce suntem.
Acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămânem în
aceleaşi coordonate. Cadrele umane de referinţă
sunt spirituale, nu materiale şi palpabile, de aceea
în cultură se identifică mai multe toposuri
emblematice cu diverse încărcături şi deschideri
simbolice, un loc fără de loc, întotdeauna experienţiem o geografie proiectată într-o dimensiune
sentimentală, onirică, mitică, lucrativă chiar.
Căutăm binele şi fericirea şi atunci, urmând un
îndemn de „carpe diem”, luăm drumul pribegiei,
gândit, dorit şi visat ca un drum al prosperităţii,
bogăţiei şi liniştii, ca o formă posibilă de trecere a
vieţii. Valoarea şi bogăţia sunt întotdeauna la purtător, este ceva ce ducem cu noi şi există înăuntrul
nostru, numai că dorim mai mult sau protestul
nostru este atât de mare încât ne răzbunăm pe „ai
noştri”, oferindu-le altora valoarea noastră, depăşind eventuale şicane şi gelozii. Poate din această
cauză în preajma marilor oameni ai lumii se află cel
puţin un român, şi aceasta este o formă de carpe
diem concepută practic. Dacă nu ţi se dă valoare şi
tu ai conştiinţa valorii tale, atunci caută să îţi
trăieşti viaţa afirmând valoarea ta unică.
„Carpe diem” este legat de valoarea umană.
Se dă valoare timpului prin ceea ce este specific
omului, prin gând şi acţiune, este un cules fără de
cules şi un timp fără de timp. Aici şi acum eu fac
loc eternităţii şi lumii, o fac mental, concepând în
felul meu ceea ce atâţia au făcut-o înaintea mea şi
o vor face după mine. Eu mă folosesc de contribuţia lor după cum şi alţii se vor folosi de creaţia
mea. Când devine util pentru umanitate ceea ce
fac, înseamnă că nu am trăit degeaba şi că am
urmat impulsul acestui îndemn.
„Carpe diem” este momentul de revelare a
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ceea ce noi suntem cu adevărat, de scoatere la
suprafaţă a ceea ce există în străfundul fiinţei noastre, este drumul de la întuneric la lumină, de la
mister la revelarea lui, un drum pozitiv şi, ca atare,
niciodată acest îndemn de trăire a clipei nu are
conotaţii negative. Chiar şi atunci când se prevede
o încălcare a unor precepte morale sociale, de
oprelişti puse unui anumit tip de comportament
sau de manifestare a unor sentimente, trăirea clipei
îşi păstrează valoarea sa pozitivă, de aceea,
manifestă-te! Nu rămâne închis în tine, pentru că
astfel nu exişti!
„Carpe diem” este şi o rezistenţă la puterea
curentului care ne duce de multe ori fără voia
noastră, precum prieteniile, contextele sociale,
obiceiurile sau moda timpului. Nu trebuie luată o
poziţie ostilă, de negare sau de jignire a celorlalţi, ci
de verificare în ce măsură ceea ce facem ne
satisface, ne susţine şi ne prezintă aşa cum suntem.
Merg la discotecă – în ce măsură decibelii mă ajută,
îmi fac bine, sau îmi îneacă propriul meu cântec şi
mă anihilează? Vreau să fac ceva, dar părinţii mă
obligă să fac ceea ce ei consideră că eu trebuie să
fac, ignorându-mă total, ca şi cum nu aş şti, şi, ca
atare, ei trebuie să decidă în locul meu. La acest
aspect se referea filmul menţionat. De multe ori
părinţii îşi sacrifică copiii prin idealuri înalte
cerându-le să realizeze ratările vieţii lor sau să fie
genii. În acest context „carpe diem” adresat
copilului ca suflet şi conştiinţă îl determină să-şi
urmeze drumul, creând tensiuni ce pot duce la
tragedii. Moartea eroului o întâlnim în societatea
noastră în mulţimea de cadavre ambulante, de
copiii a căror copilărie, talent şi aptitudini au fost
ucise de părinţi prin diverse ambiţii. Sunt vii, dar
ceva în ei zace bine mort. Pentru a nu se întâmpla
aşa ceva, merită să urmăm sfatul lui Mircea Eliade
din Oceanografia lui în care ne îndeamnă „pierdeţi
timpul”. Pentru tine, ca părinte, „carpe diem”
înseamnă fă-ţi timp şi stai cu copiii tăi, mângâie-i,
vorbeşte cu ei, coboară-te la nivelul lor, joacă-te cu
ei, fă-ţi-i prieteni, ajută-i să ţi se deschidă şi pe
această punte între suflete, se construieşte caracterul, personalitatea, se distrug orice fel de
complexe şi nevroze. Nu ştii ce să le spui, ia-i în
braţe şi strânge-i, plânge şi râde cu ei şi ca ei.
Aruncă planurile şi idealurile înalte, fii alături de ei
în ceea ce fac, iar de greşesc, felicită-i, nu-i certa,
felicită-i pentru că au încercat, încurajează-le iniţiativa prezentându-le alte alternative şi rezultate
posibile. Rămâi întotdeauna de partea lor! Ia-le
apărarea ca să se simtă protejaţi. Oricâte vieţi am
avea şi i-am ţine în braţe şi i-am mângâia tot
timpul, tot este puţin faţă de iubirea noastră pe
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care nu reuşim să o manifestăm. Adrian Păunescu,
jertfind arta urmează impulsul profund părintesc
de „carpe diem” scriind poemul poem cu valoare
exclusiv afectivă „Rugă pentru părinţi”.
Marea greşeală a omului, făcută însă cu cele
mai bune intenţii, este să considere omul ca o
fiinţă pasivă, docilă, ce trebuie să primească, să se
bucure de tot ceea ce i se oferă şi să fie recunoscător pentru ceea ce i se oferă.
Îmi amintesc de plăcerea pe care o aveam
când mergeam la şcoală şi profesorii începeau să
ne dicteze lecţia. Era aşa de plăcut. Scriam. Mâna
executa comanda subconştientă dată de ceea ce
auzeam, dar mintea îmi rămânea perfect liberă.
Puteam să mă gândesc la cu totul şi cu totul
altceva, să visez, să îmi fac tot felul de planuri.
Am avut, ce este drept, mai puţini, şi profesori care ne puneau să gândim. Să gândim logic la
ştiinţe matematice şi exacte, de exemplu la fizică şi
chimie, să gândim cauzal la istorie, să gândim
imaginativ la geografie, desen, muzică şi literatură.
Care este diferenţa? Tot ce mi s-a dictat am uitat
rămânând doar în caiete, pe când tot ceea ce am
asimilat participativ s-a zidit în mine şi am
continuat să folosesc toată viaţa. Din acest punct
de vedere CARPE DIEM înseamnă trăieşte-ţi
viaţa, gândindu-te şi concentrează-te în ceea ce
faci, fixează momentul de acum pentru totdeauna.
Omenirea de astăzi este rezultatul acestui
carpe diem! ce permanentizează condiţia de creator a omului. Omul creează chiar şi atunci când
pare a repeta. Repetarea este drumul spre creaţia
temeinică, ce nu apare din senin, ci în urma unui
îndelungat proces de sedimentare a cunoştinţelor
acumulate tocmai prin experienţa de viaţă
personală, întotdeauna vizând spargerea unui
orizont cotidian, depăşirea oricăror limitări a
cunoaşterii şi superficialităţi în înţelegerea lucrurilor. Creaţia nu vizează numai artele, ştiinţele şi
tehnica, ea este permanentă şi se manifestă în
absolut toate activităţile umane. Fiecare din noi
este rezultatul unui carpe diem ce joacă un rol
important în afirmarea propriei noastre personalităţi. Nu trebuie să fii genial pentru a fi tu însuţi.
Nu trebuie să fii supus altora pentru a trăi propria
viaţă. Omul se construieşte pe sine şi coordonatele
existenţei sale, nu este un rezultat al unor factori
externi, ci propria sa operă. Fiecare personalitate în
primul rând se creează pe sine ca om şi pe urmă se
afirmă într-un anumit domeniu. Celebrul dicton
„cunoaşte-te pe tine însuţi”, gr. γνῶθι σεαυτόν,
lat. nosce te ipsum (cf. René Guénon, Demiurgul
şi alte studii tradiţionale, trad. de Daniel Hoblea,
Bucureşti, Editura Herold, 2005) pentru a se
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realiza în dimensiunea sa umană trebuie neapărat
să fie precedat de „creează-te pe tine însuţi” sau
„fă-te pe tine însuţi” adică dă existenţei tale
propria ta dimensiune, afirmă propria ta unicitate,
„fii tu însuţi!” Nu numai corpul este unic, aşa cum
se demonstrează în genetică prin descifrarea
codului genetic, ci mai ales fiecare fiinţă umană.
Această unicitate ce ne locuieşte trebuie cultivată şi
lăsată să se manifeste. Unicitatea nu înseamnă de a
face ceva nemaivăzut, de a se afirma prin ceva
nou, ci pur şi simplu de a face, de a crea o valoare
recunoscută de cei din jur. Atenţie! Şi contestarea
înseamnă recunoaştere! Omul are această calitate
extraordinară de a se crea pe sine. Însă această
creaţie a sinelui nu este una izolată. Noi ne creăm
prin ceea ce nici nu ne dăm seama, tocmai prin
limba pe care o vorbim. De aceea, limba îl face pe
om muritor şi nemuritor, bun şi rău, înţelept şi
prost, geniu şi tâmpit, nu este un dat de la natură ci
fructul unei creaţii continue. Cum la şcoală învăţăm multe, carpe diem, pentru cei care învaţă, este
o invitaţie de a sta pe margine pentru a medita
asupra unor lucruri evidente cunoscute de toţi, cu
valoare axiomatică, cum e de exemplu: „noi vorbim româneşte”. La şcoală ni se spune că noi am
moştenit limba latină şi că limba română este o
limbă latină, dar nu se spune purul adevăr că limba
este fructul creaţiei fiecărui vorbitor, că generaţii şi
generaţii de neştiutori de carte au recreat continuu
această limbă a noastră şi ne invită şi pe noi să o
facem. Dacă am avea conştiinţa responsabilităţii
acestei creativităţi inocente ne-am cutremura: noi
suntem creatorii limbii române. Noi recreăm limba
română fără să ne dăm seamă, fără să avem
conştiinţa acestui lucru. Şi în această viziune cine
este mai important? Limba sau cel care o făureşte?
Întotdeauna, indiferent de situaţie, punându-se pe
cântar omul cu orice altă realitate, greutatea cade
pe om, deşi se consideră exact invers. Problema cu
limba este una dintre cele mai delicate probleme
ale umanităţii. Omul creează limbă şi prin limbă se
creează pe sine ca om, ca personalitate. Aparent
este o dilemă cauzală, ca şi oul şi găina, cine a
existat mai întâi? Oul sau găina? Limba sau omul?
Cu siguranţă că fără om nu există limbă, dar omul
ca fiinţă cugetătoare este rezultatul vorbirii sale.
Limba şi gândirea constituie un tot, pe care, mult
mai simplu, schematic şi matematic, le reprezentăm ca două feţe ale unei monede, una fiind
gândirea şi alta vorbirea, când de fapt înăuntrul
vorbirii există gândirea. Fără gândire nu este
posibilă vorbirea. Diferenţa dintre sunetul emis de
vocea umană şi acelaşi sunet din natură este, nu
aşa cum se insistă în interpretarea ştiinţifică fonetică ce explică fonemele prin funcţie, ci conţinutul
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mental care poate fi descris şi această descriere
conturează dimensiunea semantică a limbii.
Funcţia este rezultatul conţinutului. O altă greşeală
în care se insistă, tot din raţiuni pedagogice, în
explicarea realităţilor lingvistice, fie ele fonetice,
morfologice, sintactice sau stilistice prin metoda
structuralistă a opoziţiei, în sensul că ceva se
opune la altceva. Această greşeală ignoră exact
prezenţa gândirii în cadrul vorbii, al limbii. Astfel,
gândirea logică din cadrul vorbirii este o gândire
afirmativă şi prin aceasta profund creativă, pe când
gândirea din cadrul logicii şi a ştiinţelor este o
gândire dialogică, apofantică, care lucrează cu
opoziţii. Astfel, de exemplu, opoziţiile identificate
de foneticieni în cadrul ştiinţei lingvistice intitulată
fonetică între „surd” şi „sonor” sau „deschis” şi
„închis” ori „nazal” şi „oral” etc. au doar valoare
descriptivă şi nu constitutivă, de formare a
sunetelor. Ca dovadă, acelaşi fonem în diverse
limbi poate avea bază de articulare diferită. Vorbirea este un act, o facere. Şi spunând acest lucru,
evidenţiem importanţa vorbitorului. Limba se află
la vorbitor. Ceea ce se construieşte în primul rând
prin vorbire este finalitatea, scopul vizat. Omul nu
vorbeşte numai ca să se afle în treabă, el spune
ceva, spunând, el creează relaţii semantice cu o
stare, cu cineva sau cu lumea.
Se insistă pe latura afectivă a valorilor umane.
Omul trăieşte prin limba sa. Fiecare vorbitor simte
limba şi simte în limba sa maternă. Drumul limbii
este un drum intern, este un drum de sentiment şi
raţiune unite într-un complex inefabil, care există,
exact aşa cum există omul. Unitatea indestructibilă
sentimental-raţională a fiinţei umane ţine exact de
logica constitutivă a limbii. La acest nivel interior
se decantează viaţa noastră prin limba pe care o
vorbim în psihicul nostru, creează legătura
puternică între lumea văzută, palpabilă şi lumea
dinăuntrul nostru, gândită, proiectată la nivelul
designaţiilor. Aici se întâlneşte o altă eroare didactică când se prezintă designaţia sau reprezentarea
ca o imagine mentală. Ce putem spune este că
designaţia este şi imagine, dar o imagine în mişcare, o imagine dată de un proces mental, designaţiile nu sunt statice ci într-un proces de continuă
metamorfoză, de aceea dicţionarele explicative
prezintă sacadat acest proces prin identificarea
diverselor semnificaţii, toate acestea orientate spre
designaţie, acel proces mental viu şi activ, care nu
există în limbă, ci în vorbitor. Oricât am căuta în
limbă vreo designaţie nu o vom găsi, pentru că ea
este o creaţie la nivelul minţii şi imaginaţiei
noastre. Din această cauză CARPE DIEM! adică
dacă auzi ceva sau citeşti ceva, trăieşte momentul,
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edifică interior ceea ce ai auzit şi ai citit, pentru că
nu ţi se dă nimic, cum cred copiii, ci tu făureşti, tu
creezi, de aceea, fii atent cum creezi, pentru că
ceea ce tu creezi este de asemenea un reflex al
unicităţii tale. Citeşti un roman. De fapt, intri în
orizontul romanului, în lumea propusă de autor
dar TU eşti cel care îl experimentezi, îl trăieşti, te
identifici, te bucuri şi plângi cu personajele, trăieşti
ceva ce nu ai mai trăit până atunci şi acest proces
de receptare a operei literare este de fapt rezultatul
procesului designaţional. Prin designaţiile născute
înăuntrul psihicului tău eşti capabil să trăieşti
emoţiile romanului. Nu este cum tu crezi că lumea
vine la tine, ci tu intri în ea şi lumea începe cu tine.
Fără tine opera nu există. Tu eşti cel care-i dă
viaţă. Să nu reducem o etapă la cealaltă. Dacă
profesorul te întreabă ceva din roman, întrebările
vizează latura cognitivă şi nu afectivă, respectiv nu
ceea ce tu ai trăit ca cititor, ci vrea să vadă dacă tu
ai citit şi ştii, îţi mai aminteşti ce s-a întâmplat. De
data aceasta tu apelezi la memoria cognitivă. Pe
baza acestei memorii poţi face o cronologie a
desfăşurării acţiunii romanului. Dar atenţie, acţiunea romanului nu este opera de artă, romanul în
sine. Şi de aici poţi trece la cea mai importantă
etapă sugerată de CARPE DIEM, adică la
interpretarea romanului. Omul este o fiinţă liberă
şi datorită acestei libertăţi el se prezintă ca creator.
Actul de interpretare este un act de creaţie, de
reconstrucţie şi de zidire a lui în personalitatea
receptorului. Fiecare cititor este un „critic”, adică
nu cineva care contestă ci, dimpotrivă, cineva care
dă valoare operei, o propulsează. Actul critic este
un act de creaţie pe un subiect dat. Creaţia
interpretării este complexă şi vizează atât obţinerea
transparenţei textului în pătrunderea profunzimii
lui, clarificând totul, precum şi evidenţierea
subtilităţilor limbii, ale textului, construcţiei şi
valorilor estetice şi umane oferite.
Formulări de tipul: „În această poezie poetul
exprimă sentimentul iubirii” sunt o copilărie:
1. poetul de obicei este identificat cu autorul, de
aceea, pentru a evita această eroare se poate folosi
„eul liric” care deja nu mai aparţine doar autorului
ci şi mie, precum tuturor celor care spun „eu”,
2. „poetul exprimă” este o altă copilărie: poetul nu
exprimă ci construieşte; 3. „exprimă sentimentul
iubirii”, iubirea din text nu este un sentiment,
parcă suntem la psihologie, este o temă şi
sentimentul întotdeauna se află la purtător, adică în
trăirea fiinţei umane. Eu ca cititor trăiesc nişte
emoţii şi se nasc în mine sentimente, dar poezia ca
text este o construcţie literară, o operă literară. Pe
urmă, tot ca un produs al lui carpe diem este
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evitarea limbajului de lemn, a automatismelor
stilistice, verbale, de aceea, când se are în vedere
pregătirea unui examen de literatură, este recomandabil să insistaţi pe crearea propriului vostru stil.
Profesorii există pentru a vă ajuta să vă găsiţi
propria voastră potecă, drumul spre sinele vostru,
ceea ce înseamnă o continuă reconstruire şi repetare, în ultimă instanţă, creatoare. Comentariul
unui text literar presupune o abordare critică, fiind
în acelaşi timp un exerciţiu sublim de zbor vertical,
pentru că acesta este omul: „zbor vertical”, un
zbor vizionat de Nichita Stănescu ca „roşu vertical”. Diferenţa cromatică este însă radical diferită,
de la roşu la albastru, de la focul ce arde în noi
până la mistuire, la albastrul care ne înghite. Carpe
diem din acest punct de vedere este recuperarea
creativităţii copilului care eram odinioară. Nu mai
putem da timpul înapoi, de aceea trebuie să
reînvăţăm, la nivel simbolic, a fi copii, a ne juca, a
institui regulile propriului nostru joc şi a remodela
lumea. Fantezia noastră este o adevărată pasăre
măiastră. Invitaţia acestui îndemn este de a ne lăsa
în voia unei aventuri măiestre, pentru că numai aşa
un Constantin Brâncuşi, fără a-şi propune a fi
întemeietorul artei moderne, prin perseverenţa şi
tenacitatea lui de a sculpta zborul, rămâne o
prezenţă vie în conştiinţa artistică mondială. Datoria artistului este de a crea opera ca univers perfect
oferit semenilor care în continuu îi dau viaţă.
Sângele operelor artistice de orice fel sunt receptorii lor. Operele trăiesc prin noi şi noi avem
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nevoie de ele pentru că suntem oameni care nu ne
hrănim numai cu pâine ci în primul rând cu
cultură.
Carpe diem înseamnă depăşirea fricii de
greşeală. Greşeala nu este o crimă şi în procesul de
formare şi de in-formare, este o prezenţă necesară
care ne ajută să ne fortificăm deprinderile şi
convingerile. Elevii, profesorii şi părinţii trebuie
stimulaţi şi nu inhibaţi sau sancţionaţi. Sancţiunea
lasă urme invizibile în personalitatea lor până la
sfârşitul vieţii.
Revenind la cea dea unsprezecea odă din
prima carte de Ode a lui Horaţiu, amintesc faptul
că în prima ei parte cititorul este invitat să se
dezică de practicile de ghicire şi influenţare magică
a viitorului. Astfel, mi-am permis să deschid
fereastra ce dă spre ocean. Este plăcut să admiri
oceanul de pe ţărm, să simţi cum el ridică linia
orizontului, părând un munte plan în diverse
nuanţe de la albastru la verde şi cenuşiu, amintindu-mi de versurile lui Goethe din Faust:
„Cenuşie este, iubite amice, orice teorie şi-i verde
pomul vieţii aurit”, pe care domnul profesor universitar Mircea Borcilă de la Cluj ni le recita în
cadrul făuritorului său curs de „poetică americană”, un carpe diem pentru care-i rămân recunoscător că am ajuns să văd cu propriii mei ochi.
Lisabona, martie 2013
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VALENŢE IMNOGRAFICE ŞI SOTERIOLOGICE
ÎN CUPRINSUL STĂRII I DIN DENIA PROHODULUI
partea I
pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

Cultul Bisericii Ortodoxe este atât de bogat în
semnificaţii polivalente (dogmatice, liturgice, morale,
muzicale, doxologice, mistice), încât orice cuvânt şi
orice gest nu poate să nu poarte în el un înţeles mai
adânc. Frumuseţea slujbelor, după cum spunea
deseori regretatul arhim. Teofil Părăian, este ca un
vuiet al Duhului Sfânt care ridică sufletele spre înalte
trăiri duhovniceşti. Numai în Biserică se aduce
adevărata închinare în duh şi-n adevăr1, Biserica fiind
cea care a alcătuit, prin imnografii săi, cărţile de
slujbă cărora le-a învestit propria ei autoritate. Cărţile
de slujbă reprezintă învăţătura de fiecare zi a
Bisericii, expresia cea mai autorizată şi mereu vie a
întregii predanii patristice şi scripturistice, contemporană cu toate veacurile. Ori de câte ori e vorba de
marile adevăruri tradiţionale de credinţă, găsim în ele
toate indicaţiile necesare unei complete sinteze
doctrinare patristice asupra acestor adevăruri. Cu alte
cuvinte, ele sunt o formă a tradiţiei sfinte pentru
toate generaţiile de creştini reprezentând un providenţial criteriu de ortodoxie, motiv pentru care este
imperios necesar a fi studiate în detaliu şi atent şi a fi
puse în valoare.
Printre toate slujbele bisericeşti regăsite în cărţile
de cult ale Bisericii răsăritene, o slujbă deosebit de
emoţionantă, de frumoasă şi plină de înţelesuri
spirituale care picură în suflete o pace sfântă, o
bucurie tainică, o sfială sau reverenţă sublimă, precum
şi o linişte încărcată de speranţă este Denia Prohodului
Domnului, un ritual care se săvârşeşte o singură dată în
crugul anului bisericesc, respectiv în Vinerea Mare din
Săptămâna Patimilor ce precedă marele praznic al
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În fond, ea se
prezintă, din punct de vedere liturgic, ca o laudă
matinală având rânduiala utreniei zilelor de rând, cu
1

Psalmistul David, cunoscând prea bine acest lucru, a zis:
„Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii. Ales-am a fi
lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine decât a locui în locaşurile
păcătoşilor” (Ps. 83, 11).
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menţiunea că sunt intercalate particularităţi proprii,
specifice caracterului ei funebru. Cursivitatea cântării,
muzicalitatea imnelor, atmosfera de tăcere adâncă, de
încremenire a timpului cosmic în curgerea lui, de o
compasiune universală a tuturor celor existente cu
Stăpânul tuturor creează certitudinea contemporaneităţii noastre cu Cel ce din negrăita-I iubire a
binevoit să sufere extrema moarte de ocară şi patimile
mântuitoare pentru noi.
Considerând că un atare demers va fi folositor
pentru înţelegerea mai clară a semnificaţiei intrinseci
a actului morţii de viaţă făcătoare a Mântuitorului
Iisus Hristos, am găsit de cuviinţă să mă aplec cu
sârg, cu dorinţa de a reliefa importanţa şi valoarea
acesteia în planul iconomiei dumnezeieşti. De aceea,
voi încerca să evidenţiez pe parcursul mai multor
meditaţii caracterul soteriologic al imnului denic al
Prohodului în câteva studii ce vor fi publicate în
Buletinul de faţă. Fiindcă nu fără folos ni se cere să
participăm cât mai frecvent la sfintele slujbe ale
Bisericii şi să ascultăm cu atenţie sporită, cu maximă
trezvie, conţinutul acestora, căci prin ele, aşa cum
grăia oarecând marele Vasile despre dulceaţa psalmodierii, ni se strecoară în suflete folosul Duhului Sfânt
şi suntem conduşi, atât cât este în puterea firii
noastre, spre înţelegerea marilor taine ale credinţei.
Aşadar, ne vom apropia de înţelegerea cât mai
folositoare de suflet a Prohodului Domnului în
exprimare teologică adâncă.
Pentru început vom spune că alcătuirea liricometaforică a imnelor doxologice pune în evidenţă
intenţia de a găsi mijloace adecvate (deşi niciun lucru
omenesc nu poate fi comparat cu cele dumnezeieşti)
spre lauda măreţiei Creatorului. Încărcătura deosebit
de semnificantă a acestor creaţii afirmă caracterul
apofatic, transcendent al puterii, al iubirii şi al milei
lui Dumnezeu arătate faţă de noi. Şi oricât de isihaşti
am fi, noi nu putem să tăcem în faţa manifestărilor
pline de condescendenţă şi de solicitudine din partea
Lui, ci ne simţim obligaţi să răspundem dragostei
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Sale cu ceea ce avem mai bun: să ne oferim jertfă Lui
pe noi înşine, căci El însuşi s-a dat pe Sine jertfă
pentru noi. Iar dacă Sfântul Chiril al Alexandriei
spunea că „[...] la Dumnezeu Tatăl nu putem intra decât
numai în stare de jertfă”, atunci pe măsura dăruirilor
noastre, a jertfelniciei noastre, vom fi răsplătiţi. Dar
jertfa pe care o primeşte Dumnezeu este cea a laudei,
cea a milei, o jertfă spirituală, nu una sângeroasă; El
vrea să ne angajăm noi în jertfă, adică să nu fie ceva
exterior nouă, precum cele în Vechiul Testament.
Altfel spus, să ne angajăm prin cuvântul care
izvorăşte din noi şi pe care îl jertfim Domnului cu o
„inimă înfrântă şi smerită pe care Dumnezeu nu o va urgisi”
(Ps. 50, 18). Putem să înţelegem jertfa lui Hristos faţă
de noi numai dacă vom căuta să participăm la ea, să
trecem prin toate stările prin care a trecut El,
urmându-L, să fim adică părtaşi la ceea ce a suferit
El, ca să împărăţim împreună cu El (cf. I Tim. 2, 12),
fiindcă ceea ce l-a ţinut pe cruce pe „Împăratul
împăraţilor şi pe Domnul domnilor” (I Tim. 6, 15) nu au
fost cuiele, piroanele şi funiile, ci dragostea neţărmurită faţă de noi, oaspeţii zidirii Sale.
După tradiţia Bisericii, autorul acestui minunat
corpus de imne înălţătoare este Sfântul Teodor Studitul (759-826), o personalitate remarcabilă a celei de-a
doua jumătăţi a secolului al VIII-lea şi începutul
secolului al IX-lea, stareţul mănăstirii Studion din
Constantinopol, cel care a jucat un rol marcant şi
decisiv în disputa iconoclastă din vremea sa, devenind
un apologet al legitimităţii cultului icoanelor, aducând
cele mai substanţiale precizări de conţinut faţă de
acestea şi de întregul adevăr de credinţă al Bisericii
răsăritene. Însă Sfântul Teodor Studitul nu a fost doar
un iconodul înverşunat şi un egumen priceput, ci a
fost şi un predicator desăvârşit, un profund gânditor şi
un imnolog cu veritabile calităţi poetice. Aşadar, lui i
se atribuie compunerea slujbei Prohodului Domnului,
cel puţin în structura ei majoră, motiv pentru care se
cuvine să-i fim recunoscători pentru darul lui şi al
Bisericii oferit nouă tuturor.
În Biserica Ortodoxă, imnul liturgic, fiind o
compoziţie de text destinată interpretării muzicale,
devine o formă de preaslăvire a lui Dumnezeu într-o
manieră poetică, elevată, armonioasă, încântătoare,
care pe de o parte creează un climat de eufonie, iar
pe de altă parte instruieşte poporul, iniţiindu-l în
dogmele credinţei, pentru că toate poeziile liturgice
respiră un duh ceresc. Prin urmare, socotesc de
primă necesitate cunoaşterea şi aprofundarea sensurilor care decurg din cuprinsul deniei respective,
deoarece moartea lui Hristos nu a fost una oarecare,
fără vreo urmare ontologică, ci ea a fost cu adevărat
începătoare de viaţă, fiind moartea Ziditorului, din
mormântul Căruia ne-a răsărit nouă lumina Învierii,
pentru ca noi să fim vii şi plini de lumina Învierii Sale
întru eternitate.
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Autorul Deniei începe cu o strofă de mare
expresivitate lungul şir al tânguirilor participanţilor la
drama cosmică ce se consumă pe Golgota:
„În mormânt, Viaţă,
pus ai fost, Hristoase,
şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,
plecăciunea Ta cea multă preamărind”.
Viaţa, care este Hristos, Cel ce se numeşte pe
Sine aşa (cf. In. 14, 6), este depusă într-un mormânt
săpat în stâncă, primind îngropăciunea după felul
oamenilor. Dacă a asumat întreaga condiţie umană,
se cuvenea ca şi în moartea Sa pentru noi să
procedeze conform obişnuinţei noastre. După cumplita cădere ce umple infinitul, omul a auzit: „Pământ
eşti şi în pământ te vei întoarce” (Gen. 3, 19). De unde a
ieşit, acolo s-a întors. Faptul că s-a dat pământului
arată creaturalitatea Sa sau că are un început, deci a
primit viaţă de la altul. Ca plată a păcatului, moartea
condamna pe om la întuneric, dar nu-l reducea la
desfiinţarea sa completă. În ce mod deci s-au
spăimântat îngerii văzând pe Împăratul lor în
smerenia ultimă a chenozei Sale? Atunci au înţeles şi
ei „dragostea nebună” a lui Dumnezeu faţă de omul
pe care El l-a creat, atunci au înţeles ei înţelepciunea
de multe feluri a lui Dumnezeu şi bogăţia lui Hristos
de nepătruns (Ef. 3, 8-9) arătată prin faptele hristice
mântuitoare. Chiar şi diavolii s-au înfricoşat de
pogorârea cea nespusă până în împărăţia lor. Pentru
că ei nu puteau suferi strălucirea dumnezeirii Sale
ascunse în trup. Lucifer, purtătorul de lumină,
transformat din trufie în lumină care arde, a fost
biruit tocmai de Lumina lumii (In. 8, 12). Mirarea
îngerilor arată că iubirea Creatorului nu are nicio
margine, că e jertfă în ultimă instanţă. „În aceasta este
dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire
pentru păcatele noastre” (I In. 4, 10).
Cum şade într-un mormânt Cel ce are scaune
înţelegătoare pe heruvimii cei cu ochi mulţi şi pe
serafimii cei cu şase aripi? Primeşte odihnă Cel ce
este pururea în lucrare (In. 5, 17) ca să ne elibereze
de facerea cărămizilor din Egipt, ca să ne dăruiască
odihna de toate lucrurile noastre, de inutilitatea lor
(cf. Evr. 4, 10); Se odihneşte pentru puţin Cel ce are
în mână toate. Ce este aceasta? – se întreabă Sfântul
Epifanie, episcopul Ciprului. Şi răspunde: „Tăcere
adâncă este astăzi pe pământ! Tăcere şi linişte adâncă! Tăcere
adâncă, pentru că Împăratul doarme. Pământul s-a înfricoşat
şi s-a liniştit, pentru că Dumnezeu cu trupul a adormit şi pe
cei care dormeau de veacuri i-a înviat. Dumnezeu a murit cu
trupul şi iadul s-a înfricoşat. Dumnezeu a adormit pentru
puţină vreme şi pe cei care se găseau în iad i-a înviat”2.
2

Sfântul Epifanie al Ciprului, Cuvânt la îngroparea trupului
dumnezeiesc al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ed.
Cartea ortodoxă, Galaţi, 2010, p. 19.
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Iar ceva mai încolo remarcă, pe bună dreptate, că
moartea lui Hristos a avut efecte universale: „[...] astăzi se mântuiesc cei care vieţuiesc pe pământ şi cei care de
veacuri se găsesc sub pământ; astăzi se mântuieşte întreaga
lume, văzută şi nevăzută”3. Jertfa Domnului a răspândit
un val de iubire asupra tuturor oamenilor, inclusiv a
celor care din veac erau ţinuţi în legăturile şi obezile
cele de aramă ale iadului. Din acest motiv ea s-a
extins în toată firea omenească asemenea unei
instalaţii de tensiune electrică la care sunt racordate
multe beculeţe ce se împărtăşesc de aceeaşi lumină
care provine de la sursă. O imagine foarte relevantă,
potrivită acestei viziuni a extinderii efectelor jertfei
soteriologice asupra întregii firi decăzute, o zugrăveşte
admirabil Sfântul Chiril al Alexandriei interpretând
episodul de pe Horeb, atunci când vorbeşte despre
toiagul lui Moise prefăcut în şarpe şi viceversa: „Şi
atunci a prins omenirea care zăcea la pământ şi a izbăvit-o din
răutatea de fiară, arătată în viciu şi păcate, şi a ridicat-o iarăşi
prin sfinţire la cinstea împărătească şi la blândeţea virtuţii [...]
Dar spune-mi, te rog, pentru ce porunceşte să fie prins de coadă
şi nu de cap sau de mijloc? [...] era potrivit cu taina să fie prins
de coadă şi nu de mijloc sau de cap. Cum aşa? Capul e ca un fel
de început al întregului animal, iar coada e sfârşitul. Să
cugetăm, aşadar, pentru moment tot neamul omenesc ca fiind
încă un animal. Deci l-a prins Hristos de coadă, adică de cei de
la sfârşit şi ultimii. Căci a venit în timpurile din urmă ale
veacului. Dar precum Moise, deşi l-a prins de coadă, prefacerea
a urcat prin fapta lui până la cap (căci s-a prefăcut în întregime
şarpele în toiag), în acelaşi mod, deşi Hristos l-a prins în cei din
urmă, dar refacerea prin har trece la tot neamul şi ajunge până
la capul însuşi, adică la Adam”4. Aşadar, izbăvirea din
stricăciunea firii ne-a redat-o tocmai precum că,
asumând în interior natura omenească, a istovit întru
Sine prin epuizarea tuturor pornirilor inferioare
tendinţa omului de a spori descompunerea prin despărţirea de Dumnezeu. A fi stricăcios este propriu
zidirii prin însăşi raţiunea ei. Oricine are un început, de
orice fel, suferă coruptibilitate, pentru că este supus
unei înaintări de la a nu fi la a fi. Nu era cu putinţă ca
stricăciunea (φθορα) să fie biruită decât de Cel
nestricăcios, de „Cel ce are nemurire şi locuieşte întru lumină
neapropiată” (I Tim. 6, 16). Stricăciunea se instaurase în
firea umană datorită libertăţii omului. Ea putea fi
copleşită de harul lui Dumnezeu numai dacă
protopărinţii Adam şi Eva rămâneau în legătură şi
dependenţă cu însuşi Creatorul de la Care primeau
toată unda de viaţă ce ţinea în unitate atât sufletele lor
(fără a fi scindate în atâtea gânduri şi porniri), cât şi
trupurile lor (în interiorul cărora nu erau lupte între
feluritele elemente fizice). Dar introducând, din
neglijenţă şi neascultare, în fire coruptibilitatea, protopărinţii au transmis tuturor urmaşilor efectele actului
3
4

Ibidem, p. 21.
Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în duh şi
adevăr, în col. PSB, vol. 38, Edit. IBM al BOR, Bucureşti,
1991, p. 80.
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lor. De aceea, stricăciunea putea fi dezlegată
(înlăturată) prin asumarea unui trup asemenea nouă,
dar şi mai presus decât noi. Căci moartea Domnului
avea şi rostul de stricare a stricăciunii. În acest sens,
Sfântul Atanasie cel Mare scrie: „Căci ştiind Cuvântul că
nu se putea desfiinţa altfel stricăciunea oamenilor decât prin
moarte, deşi nu era cu putinţă să moară Cuvântul, odată ce era
El Însuşi Fiul cel nemuritor al Tatălui, Îşi ia un trup în stare
să moară, pentru ca acesta, împărtăşindu-se de Cuvântul cel
peste toate, să se facă în stare să moară pentru toţi, pentru ca
prin Cuvântul ce locuia în El să rămână nestricăcios şi drept
urmare să înceteze la toţi stricăciunea, prin harul învierii”5.
Aceasta vrea să spună stihira a II-a din Prohod:
„Dar cum mori, Viaţă,
În mormânt cum şezi Tu?
Când al morţii negru văl Îl ridici acum
Şi pe drepţii cei din veac îi Scoţi din Iad?”
Pentru că a scos cu totul stricăciunea din raţiunea firii, topind-o în Patima Sa, Hristos este mărit şi
îngroparea Îi este cinstită dimpreună cu patimile
(stihira a III-a):
„Te mărim pe Tine,
Iisuse Doamne,
Şi-ngroparea Îţi cinstim
Şi patimile,
Că din stricăciune Tu ne-ai izbăvit.”
Cel necircumscris după dumnezeire se circumscrie unui spaţiu restrâns după trup. Fără îndoială,
trupul lui Hristos sau templul pe care l-a luat din
Fecioara Maria fiind limitat după raţiunea firii sale, a
putut fi depus în mormânt. Acelaşi părinte alexandrin consemnează: „Şi pogorând la stricăciunea noastră şi
nesuferind stăpânirea morţii prin care se pierdea ceea ce a făcut
şi se nimicea lucrul Tatălui Său cu privire la oameni, îşi ia un
trup, un trup care nu e străin de al nostru. Căci nu a voit să
fie simplu în trup, nici nu a voit să se arate numai astfel. Căci
ar fi putut dacă ar fi voit, să-şi facă arătarea sa printr-un
trup mai mare”6. Nu încape niciun dubiu că trupul
Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului, în
col. PSB, vol 15, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1987, p. 100.
Pentru marele alexandrin, cauza întrupării Domnului o
constituie eliberarea firii de corupţie. Păcatul şi urmările
acestuia rodeau, mâncau, slăbeau viaţa adevărată a oamenilor atât prin faptul că îngustau orizontul lor spiritual, cât
şi prin faptul că înmulţeau scindările şi dezbinările aceloraşi
indivizi care împărtăşeau comuniunea de natură. Sfâşierea
lăuntrică a firii prin tendinţe de egoism, lăcomie, ură sau
război producea alterarea unităţii ei sau a raţiunii unicităţii
ei. Părerile şi disensiunile acestora erau pricina atâtor conflicte ce măcinau armonia dintre oameni.
6 Ibidem, p. 99. Sf. Atanasie înţelege prin expresia „trup mai
mare” ori un trup cu o circumferinţă sau dimensiune dincolo
de obişnuitul volum corporal propriu unui om, ori un trup
mai tare, mai puternic în faţa degradării şi a descompunerii.
Însă, Hristos a luat un trup întru totul asemănător nouă, deci
cu limite şi neputinţe, dar fără păcat, căci trupul Domnului
5
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Domnului trebuia să fie depus de pe urma păcatului
(căci Hristos „n-a săvârşit niciun păcat, nici s-a aflat
vicleşug în gura Lui” – I Ptr. 2, 22), motiv pentru care
l-a predat morţii tocmai ca să nimicească puterea ei,
ca să anihileze forţa ei de distrugere. Dacă pentru
ceilalţi oameni moartea survine inevitabil şi fără voia
lor (aceasta denotă încă o dată că ea nu e firească, nu
aparţine naturii umane în definiţia ei, ci a fost
introdusă din afară, ca un accident datorită liberei
alegeri sau liberului arbitru al omului), în cazul lui
Hristos ea este primită în chip benevol, fără silnicie,
fără samavolnicie. Nu era nicidecum necesar să moară,
întrucât nu comisese niciun păcat. Asta deoarece,
potrivit apostolului Pavel: „plata păcatului este moartea”
(Rom. 6, 23). Numai acolo se instaurează moartea
unde se transgresează porunca lui Dumnezeu. Dar
Iisus, fiind Fiul natural al Tatălui şi fiind şi om deplin
ascultător voii Părintelui, nu a călcat nicio poruncă.
Mai degrabă a împlinit toată Legea pentru că era
Dătătorul ei. Dar pentru că a luat asupra Sa trupul
omenesc cu concursul factorului divino-uman
(lucrarea eficace a Sfântului Duh şi contribuţia liber
aleasă a Maicii Domnului ca reprezentanta sau latura
umanităţii), El a primit şi afectele ireproşabile care
erau impregnate în chip intrinsec în firea umană de pe
urma pătrunderii păcatului în aceasta. Însă El nu pune
în aceasta nicio eficacitate care să determine suprasatisfacerea lor până la limita păcatului (cum deseori
facem noi), ci le opreşte manifestarea prin voia Sa
liberă, pentru că aşa vrea7.

7

nu a servit nicidecum ca organ pentru săvârşirea vreunei
fapte reprobabile. Ci El, după cuvântul marelui apostol, s-a
îmbrăcat „întru asemănarea trupului păcatului şi pentru păcat a
osândit păcatul în trup” (Rom. 8, 3).
Sau cum afirmă admirabil Sfântul Maxim Mărturisitorul:
„[...] prin puterea Sa El a făcut neputinţele firii fapte ale voinţei
Sale, nu cum sunt la noi efecte ale necesităţii naturale. Pentru că,
invers de cum e la noi, a arătat elementul pătimitor, aflător în noi
prin fire, mişcat în Sine de libertatea voii, pe când în noi el
obişnuieşte să mişte voia” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua,
Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 2006, p. 84). Hristos şi-a
înfrânat declanşarea afectelor naturale atunci când a voit, cu
puterea dumnezeirii Sale. Pentru oameni, ele se declanşează
cumva constrângător, represiv. De pildă, foamea. Ea se
instalează în trupul nostru după ce se cheltuie rezervele de
hrană conţinute în organe şi după ce se epuizează puterea lor
de susţinere nutritivă a organismului. Ca atare, ea exercită o
presiune involuntară asupra corpului cerând o umplere, o
completare a lui cu altă materie. Şi tot aşa, prin umplere şi
golire, ţesuturile trupului slăbesc, se atrofiază, se grăbesc spre
destrămare şi ajung până la descompunerea totală în moarte.
Deci repetiţia proceselor biologice în trupul nostru
favorizează avansarea stricăciunii în acesta. Acelaşi lucru îl
afirmă şi Sfântul Ioan Damaschin: „Fără îndoială, afectele
noastre fireşti erau în Hristos şi conform firii, şi mai presus de fire.
Afectele activau în El conform firii, când îngăduia trupului să sufere
ale sale; erau însă mai presus de fire, pentru că în Domnul afectele
trupeşti nu precedau voinţa. În El nu se poate vedea nimic silit, ci toate
sunt de bunăvoie. Dacă a voit, a flămânzit, dacă a voit, a însetat, dacă
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

Autorul slujbei în stihira a V-a pune o întrebare
căreia tot el îi oferă răspunsul:
„Iisuse al meu,
Împărate a toate,
de ce vii la cei din iad,
o Hristoase al meu?
Vrei să dezrobeşti neamul omenesc?”
Robii fuseseră înlănţuiţi în infern, iar Împăratul
binevoieşte să-i slobozească pentru că nu mai îndură să
vadă cum lucrul mâinilor Sale este sub batjocura
vrăjmaşului, cum îşi râdea el de ei. Chiar dacă eram
lucrul, proprietatea lui Dumnezeu – deoarece pricina
venirii noastre la fiinţă o constituie voia Sa –, precum
însuşi psalmistul mărturiseşte atunci când exclamă plin
de dragoste: „Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă!” (Ps. 118, 94),
ne vânduserăm libertatea noastră vrăjmaşului, deveniserăm posesia lui, desigur, nu prin fire, ci prin uzurpare,
prin abuzul lui de putere. El înlănţuia fiinţa noastră ca în
nişte cătuşe din care noi nu puteam scăpa. Aceasta i se
îngăduise de către Dumnezeu tocmai pentru că omul se
sustrăsese de bunăvoie de sub protecţia Sa. Îndată ce a
ieşit din intimitatea lui Dumnezeu, diavolul a şi pus
stăpânire pe om, subjugându-l în fel şi chip, dar fără a-i
vrea binele (căci el este totdeauna foarte invidios), ci
urmărind să-l piardă.
Teologia răscumpărării este de mare preţ pentru
Părinţii Bisericii. Ei înţeleg că diavolul lătra la noi
pentru că avea cu ce să ne acuze. Cu alte cuvinte,
fiecăruia îi astupa gura cu fărădelegile sale. Iată ce
scrie Sfântul Chiril în acest sens: „Căci unul pentru toţi
a murit, Cel ce a fost preţul pentru toţi. Şi Şi-a dat sufletul
Său schimb pentru al nostru, punând frâu răutăţii diavolului
şi oprind pâra păcatului ce ne tiraniza, împotriva noastră şi
limbuţia neînfrânată ce acuza pe toţi de păcate... Drept aceea,
S-a făcut Unul-Născut om şi a purtat trupul supus prin fire
morţii, ca, suportând pentru noi moartea ce atârna asupra
noastră, să desfiinţeze păcatul şi să oprească pe Satana care ne
acuza, întrucât am achitat în El pedepsele vinovăţiilor pentru
păcat”8. Ca atare, moartea Sa era cerută de necesitatea
achitării unei datorii faţă de diavol, dar întrucât
niciun om nu putea oferi această plată, a venit Fiul şi
a împlinit-o în locul nostru şi de dragul nostru.
Această idee este descrisă astfel de părintele Dumitru
Stăniloae: „Iisus nu putea fi cugetat decât ca unul care a
trebuit să moară. Fiinţa Lui nu implica necesar moartea, dar
o implica misiunea Lui. Dacă ar fi implicat-o fiinţa Lui ca
a voit, i-a fost frică, dacă a voit, a murit” (Dogmatica, Edit. IBM al
BOR, Bucureşti, 2005, p. 168).
8 Sf. Chiril al Alexandriei, op. cit., pp. 108-109. Pe lângă faptul
că a achitat preţul răscumpărării, Hristos a întărit din interior
firea oamenilor. Nu doar a plătit în mod juridic o pedeapsă
care nu Îi era proprie, ci şi a dat tărie spiritului uman să
înfrunte durerile, a vindecat bolile firii. (Vezi Stihoavna
învierii, glasul I – „Cu patima Ta din patimi noi ne-am liberat şi
cu-Învierea Ta, Mântuitorule, pe toţi ne-ai mântuit...”).
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necesitate, n-ar mai fi fost benevolă identificarea Sa cu istoria
şi nu s-ar mai fi putut realiza misiunea Lui. Iisus trebuia să
moară, nu prin fiinţă, ci prin misiune. Necesitatea morţii Lui
a decurs nu din fatalitatea involuntară a naturii, ci din
suprema Sa înălţime spiritual-etică. La Iisus iese pe primul
plan voinţa în identificare a Sa cu istoria, dar identificarea e
deplină prin voinţă”9.
Acolo, încuiat în groapă cu trupul, Hristos
înnoieşte firea oamenilor cea stricată. Acolo a lucrat,
precum s-a scris, mântuirea în mijlocul pământului.
Stihira a VI-a zice:
„Stăpânul a toate
mort se vede acum
Şi deşertătorul gropilor celor morţi
Se-ncuie-n groapă nouă ca un om”.
De aceea în ortodoxie se vorbeşte despre mormântul care a izvorât lumii viaţă din belşug. Unii Sfinţi
Părinţi observă că Hristos a lucrat cele ce erau spre
folosul nostru ca într-un atelier al firii, atât în pântecele
fecioresc, cât şi în mormântul nou10. Numai că atât de
amarnic a umbrit diavolul inima fariseilor, deşi au
văzut minunile pe care El le săvârşise, încât l-au
socotit ca un proscris, tocmai ca să se împlinească o
veche profeţie: „Mormântul Lui a fost pus lângă cei
fărădelege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate
că nu săvârşise nicio nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în
gura Lui. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin
suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, va
vedea pe urmaşii Săi, Îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în
mâna Lui va propăşi” (Isaia 53, 9-10). Deci, în sufletul
Domnului vibra intensitatea iubirii pentru toţi fiii lui
Adam, chiar şi pentru cei ce L-au răstignit:
„Mai frumos cu chipul
decât oamenii toţi,
Ca un om se vede mort şi fără de chip
Cel ce toată firea a-nfrumuseţat” (stihira a IX-a).
Alcătuitorul slujbei aminteşte prin stihira anterioară
o profeţie a psalmistului care contemplă splendoarea lui
Hristos: „Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii
oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele Tale” (Ps. 44, 3).
Într-adevăr, Cel ce este chipul, icoana sau strălucirea
fiinţială a Tatălui (cf. Evr. 1, 39), care întrece infinit
de infinite ori toată nobleţea şi majestatea
omenească, este şi modelul, prototipul sau paradigma
omului, fiindcă noi după chipul Lui am fost
plăsmuiţi. Chiar şi-n actul chenozei, adică al extremei
smerenii, El convertea, El schimba vieţile celor
păcătoşi prin contactul cu chipul Său. Era Omul
central care polariza, care atrăgea transfigurator spre
Sine. Este cu neputinţă să nu simţi o cutremurare
lăuntrică, o tresăltare din toate puterile sufletului
Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea
omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993, pp. 312-313.
10 De pildă, Sfântul Proclu al Constantinopolului.
9
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când priveşti chipul atât de blând şi atât de trist în
acelaşi timp al Mielului jertfitor. Blând pentru că este
izvorul păcii şi-al bucuriei, iar trist pentru că plânge
pentru fărădelegile tuturor. În acest sens trebuie să
înţelegem profeţia lui Isaia: „[...] nu avea nici chip, nici
frumuseţe, ca să ne uităm la El, şi nicio înfăţişare ca să ne fie
drag” (53, 2). Mai departe, acelaşi adaugă: „Dispreţuit
era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi
cunoscător al suferinţelor, unul înaintea căruia să-ţi acoperi
faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă” (53, 3). Faţa Lui te
determină să-ţi analizezi propria viaţă, să-ţi faci cu
sinceritate un examen al conştiinţei, o introspecţie
onestă; Faţa Lui te îndeamnă la milă, la iertare, la
înţelegerea aproapelui; iar chipul Lui atât de
transparent, atât de străveziu oglindea strălucirea
dumnezeirii. Prin trupul Domnului străbătea toată
lumina slavei; de aceea scria Sfântul apostol Pavel „că
în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii” (Col. 2,
9). Era ca o perdea translucidă ce făcea cunoscută
splendoarea puterii Sale. Dar în urma primirii crucii,
în urma desfigurării patimilor, chipul I s-a schimonosit. Pălmuirile, scuipările, insultele ostaşilor erau
grele peste măsură11. Însă Hristos a pus toată răbdarea Sa omenească întărită de puterea dumnezeiască
în suportarea lor. A ştiut că numai prin umilinţă
poate doborî trufia diavolului. La aceasta se va fi
gândit şi Sfântul Pavel când a scris: „Căci, deşi a fost
răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă
viu” (II Cor. 13, 4). În aparenta neputinţă în care era
Domnul se ascundea cea mai eficientă forţă de
biruinţă asupra răului. A fost o tactică a înţelepciunii
lui Dumnezeu ca să-l prindă pe cel viclean în plasa
lui. În acest sens, Sfântul Grigorie de Nyssa vorbeşte
chiar despre „dumnezeiasca înşelăciune” prin care
s-a amăgit diavolul: „Pentru că stăpânul întunericului nu
se putea apropia de Lumină nemijlocit, dacă nu ar fi văzut în
El ceva trupesc, atunci, de îndată ce a văzut trupul cel
purtător de Dumnezeu şi a văzut minunile făcute prin acesta
de Dumnezeire, el a nădăjduit că dacă va reuşi să înhaţe
trupul prin moarte, atunci va lua în stăpânire toată puterea
care se află în acest trup. Prin urmare, înghiţind momeala
cărnii, a fost străpuns de undiţa dumnezeirii şi astfel balaurul
a fost străpuns de undiţă”12.
11

12

E greu să suporţi ocările altora şi defăimările celorlalţi mai
ales când te ştii nevinovat. Dar suferinţa sporeşte şi mai mult
când vezi că nu te înţelege nimeni, când rămâi singur în
durerea ta. Desigur, toate lovirile, jignirile, calomniile
fariseilor şi cărturarilor erau aţâţate de diavoli care îşi dădeau
pe faţă ura, îşi puneau în lucrare întregul arsenal ispititor
crezând că Hristos va sucomba sub el. Însă nu le-a făcut pe
voie, ci mai degrabă „le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind
asupra lor prin cruce” (Col. 2, 15).
Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilia despre perioada de trei zile,
apud Ilarion Alfeyev, Hristos, biruitorul iadului, ed. Sofia,
Bucureşti, 2008, p. 64. Remarcăm că trupul este o momeală
pusă de Hristos tocmai ca să fie înşelat cel ce înşală
întreaga lume. Considerând că este un om simplu ca toţi
ceilalţi pe care-L va putea lua în stăpânirea sa, Satana se
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Tema pogorârii Domnului la iad este recurentă
în doctrina soteriologică a Părinţilor bisericeşti. Ei
văd în acest act puterea supremă a lui Hristos ca
Dumnezeu şi ca om desăvârşit. Surparea iadului este
comparată de către unii cu supunerea, deci cu
cucerirea unei cetăţi fortificate şi luarea în captivitate
a celui ce o stăpânea, adică a diavolului13. Însă
Hristos se pogoară cu dumnezeiescul Său suflet la iad
şi spulberă toate tenebrele acelui loc de chin. Prezenţa
Sa acolo umple de o mare nădejde pe cei care erau
ţinuţi în obezi de aramă. Acolo unde domnea din veci
o disperare ireversibilă adie un suflu care răspândeşte
chiar şi pentru cei mai păcătoşi puţină speranţă de
mântuire. Căderea a fost universală, deci se cădea ca şi
mântuirea să fie universală. Iadul nu putea răbda
sufletul îndumnezeit al lui Hristos pentru că El venea
cu autoritatea puterii Sale împotriva căreia nu se ridică
nimic. Mai mult, nimic păcătos nu găsea diavolul în
Iisus ca să-L poată reţine în stăpânirea sa. De
exemplu, Sfântul Chiril al Alexandriei, interpretând
pasajul din Lc. 11, 21-22, grăieşte: „De aceea El foloseşte
un exemplu limpede şi clar, prin care cei ce ar voi să priceapă
să poată cunoaşte că a fost biruit stăpânitorul veacului
acestuia, că i-au fost nimicite puterile sale şi că a fost golit de
tăria sa şi că a fost dat pradă celor casnici şi apropiaţi ai
Fiului. Această pildă a grăit-o ca despre oameni. Dar, pe de
altă parte, diavolul, cel ce urăşte binele, a păţit acestea grăite
de Hristos. Fiindcă înainte de venirea Mântuitorului nostru se
afla întru putere mare, având strânse şi ţinând în cursele sale
turmele străine de el, deci acelea ale lui Dumnezeu cel peste
toate. Dar Cuvântul lui Dumnezeu cel mai presus de toate,
Dătătorul oricărei puteri şi Dumnezeul puterilor, a năvălit
peste el făcându-se om. Şi diavolul a fost jefuit de toate vasele
sale şi prăzile sale au fost luate”14. Sufletul Său nu putea
fi reţinut în niciun mod sub imperiul umbrelor, al
întunericului, deoarece El era Lumina prin excelenţă
care copleşea totul. În moartea primită voluntar de
apropie, ca oarecând de trupul lui Moise, (precum s-a scris
– v. Iuda 1, 9), de trupul mort al Mântuitorului, cu speranţa
că va fi al lui. Dar a dat de lumina ascunsă atunci când s-a
izbit, ca de un zid, de ipostasul Cuvântului, de Cel care este
Viaţa. Trupul nu era gol, ci umplut de dumnezeirea de care
nu s-a despărţit nici măcar în actul morţii.
13 Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentar la sfânta evanghelie de la
Luca, ed. Pelerinul român, Oradea, 1998, p. 149. Desigur,
Dumnezeu îl poate învinge pe diavolul şi din afara naturii
umane, pentru că El l-a creat. Dar a binevoit să se folosească
de o stratagemă înţeleaptă pentru a-l răpune la pământ. Revine
aici tema înşelăciunii. Hristos s-a îmbrăcat într-un trup
coruptibil cu scopul de a-l amăgi pe conducătorul iadului.
14 „Deci Domnul pogorându-se la iad în clipa următoare expirării, rupea
chiar atunci legăturile morţii de deasupra omenităţii Sale, ca să se poată
spune, pe de o parte, că în iad a rupt în principiu legăturile morţii, dar
pe de altă parte, că n-a căzut nicio clipă sub puterea iadului, deci la
primul contact cu iadul a rupt legăturile morţii. Astfel, Cel ce rupea
legăturile morţii ce înfăşurau pe cei din iad era deja şi Omul-Hristos,
scăpat El însuşi de legăturile morţii, nu numai Dumnezeu”.
(Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Legătura interioară dintre
moartea şi învierea Domnului, în rev. S.T., nr. 5-6/1956, p. 280).
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Hristos se manifestă o tărie a spiritului în stare să
distrugă orice slăbiciune a infernului15. Că sufletul
Domnului nu a fost încătuşat odată ce a ajuns în iad
o spune psalmistul David ca strigăt de biruinţă din
partea lui Hristos către Tatăl: „Că nu vei lăsa sufletul
meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă
stricăciunea” (Ps. 15, 10).
„În mormânt, Viaţă,
Pus ai fost, Hristoase,
Astăzi moartea ai zdrobit cu-ngroparea Ta
Şi viaţă lumii Tu ai izvorât”;
sau
„Cu cei răi, Hristoase,
Ca un răufăcător socotit ai fost de toţi,
Dar ne-ai îndreptat şi ne-ai scos din amăgirea Celui rău”.
Autorul are convingerea sau credinţa că, deşi
este îngropat, Hristos umple de prezenţa Lui toată
zidirea. Acelaşi adevăr este mărturisit în cadrul Sfintei
Liturghii, când se rosteşte troparul: „În mormânt cu
trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul
şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost, Hristoase,
toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins”.
În iconografia ortodoxă, moartea lui Hristos nu
apare niciodată ca extrema neputinţă, fiindcă ea nu
este o disperare ireconciliabilă, ca în imagistica
occidentală, unde ai impresia că Hristos a fost doborât
de chinuri şi de suferinţe. Ortodoxia vede legate cele
două evenimente: moartea şi învierea. În moarte
încolţeşte germenele învierii, iar aceasta din urmă este
triumful asupra morţii. Dar cum a murit Hristos?
Dacă definiţia morţii este despărţirea sufletului de trup
şi încetarea oricăror funcţiuni vitale, moartea lui
Hristos este asemănătoare cu a tuturor oamenilor.
Totuşi există o diferenţă majoră. „Moartea Sa, departe de
a fi aparentă, este, fără dificultăţi de interpretare, moartea
comun omenească: despărţirea sufletului de trup. Ca omenirea
din Hristos să moară, era nevoie de despărţirea elementelor
componente: suflet-trup şi nicidecum despărţirea celor două firi
care au realizat uniunea ipostatică. Când Mântuitorul şi-a dat
duhul, El a murit omeneşte, după modul muririi noastre, dar a
continuat să existe dumnezeieşte, prin continua prezenţă a
dumnezeirii în trupul lipsit de păcat”.16 Propriu-zis,
moartea lui Hristos priveşte doar natura umană a Lui
compusă din suflet şi trup, ca şi la ceilalţi oameni. În
baza acestui adevăr, El este numit „fratele nostru”,
15

16

Tot părintele Stăniloae zice: „În Răsărit acceptarea morţii în
faţa lui Dumnezeu este înţeleasă totodată ca tărie. De aceea moartea
suportată de Iisus e în acelaşi timp prilej de manifestare a puterii,
prin care moartea e învinsă de Fiul lui Dumnezeu în trup şi cu
colaborarea trupului întărit. Căci şi trupul poate fi tare în răbdarea
pătimirilor, prin puterea dată lui de Fiul lui Dumnezeu din partea
firii dumnezeieşti”. (Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II,
Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2003, p. 73).
Anca Manolache, Consideraţii asupra trupului Domnului în
opera de răscumpărare, în rev. M.B., nr. 7-9/1968, p. 408.
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pentru că s-a împărtăşit de sânge şi trup (cf. Evr. 2, 14).
Ca atare, în clipa când s-a produs separarea sufletului
de trup, deci moartea, aceasta nu a vătămat cu nimic
firea Sa dumnezeiască, simplă şi necompusă.
Dumnezeirea cu care era unit trupul a menţinut în
putere atât sufletul cu care s-a pogorât la iad învăluit
într-o lumină fulgerătoare, cât şi trupul de care nu s-a
apropiat putreziciunea, nu pentru firea lui17, ci pentru
dumnezeirea Logosului cu care era unit după ipostas.
Stihira a X-a zice în acest sens:
„Iadul cum va răbda intrarea Ta, Doamne,
şi cum nu se va zdrobi întunecându-se,
de-a luminii Tale fulgere orbind?”
(Va urma)
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col. PSB, vol. 39, Editura IBM al BOR, Bucureşti, 1992.
5. Chiril al Alexandriei, Sfântul, Comentar la sfânta
evanghelie de la Luca, Editura Pelerinul român,
Oradea, 1998.
6. Epifanie al Ciprului, Sfântul, Cuvânt la îngroparea
trupului dumnezeiesc al Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Editura Cartea ortodoxă,
Galaţi, 2010.
7. Ioan Damaschin, Sfântul, Dogmatica, Editura
IBM al BOR, Bucureşti, 2005.
8. Manolache, Anca, Consideraţii asupra trupului
Domnului în opera de răscumpărare, în rev.
„Mitropolia Banatului”, nr. 7-9/1968.
9. Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Ambigua, Editura
IBM al BOR, Bucureşti, 2006.
10. Stăniloae, Dumitru, Iisus Hristos sau restaurarea
omului, Editura Omniscop, Craiova, 1993.
11. Stăniloae, Dumitru, Legătura interioară dintre
moartea şi învierea Domnului, în rev. „Studii
Teologice”, nr. 5-6/1956.

12. Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă,
vol. II, Editura IBM al BOR, Bucureşti, 2003.

Am văzut puţin mai sus cum pentru Sfântul Atanasie cel
Mare trupul nu avea nestricăciunea prin sine însuşi, ci prin
legătura strânsă cu puterea ce-i venea de la Dumnezeu. Un
alt mare părinte al hristologiei patristice vechi reiterează
dogma Sfântului Atanasie. E vorba de Sfântul Chiril al
Alexandriei, următor în scaun şi în gândire marelui
alexandrin. În lucrările sale exegetice el vede pretutindeni
taina lui Hristos, iconomia Sa, chenoza Sa şi implicit
îndumnezeirea noastră. Clarificând distincţia dintre trupul
Cuvântului - care are posibilitatea nemuririi, fiind totuşi
prin natură compus, deci stricăcios - şi Cuvântul însuşi,
acesta afirmă: „...viaţa după fire, adică Cuvântul din Dumnezeu,
printr-o unire dintr-o iconomie cu trupul sau cu toată umanitatea şi
firea noastră, S-a coborât până la a suporta moartea. Pentru că
spunem că a murit pentru noi, pătimind-o aceasta El însuşi nu în
firea proprie (căci n-a murit nicidecum El însuşi, fiind Viaţa), ci
însuşindu-şi moartea trupului propriu... Pentru că Cuvântul lui
Dumnezeu înţeles în afara trupului este viaţă şi făcător de viaţă. Iar
fiindcă s-a sălăşluit în trup, se spune că a murit potrivit umanului”.
(Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Ieşire, în col. PSB,
vol. 39, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1992, pp. 229-230).
Totuşi, Cel ce a suferit moartea a fost chiar Persoana
Cuvântului care şi-a împropriat în chip fiinţial omenitatea,
dar după dumnezeire a rămas impasibil.
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

150

Până la izvoarele literei

TRUPUL ŞI ÎMPĂRĂŢIA
pr. Nicolae STOIA

„Ce este mai aproape de mine ca eu însumi?
Cu toate acestea iată că nu mă pot înţelege.
Ce sunt, Dumnezeul meu? Ce natură sunt?”
(Fericitul Augustin, Confesiuni X, 16)

Sunt ceea ce sunt pentru că am un trup, prin
mijlocirea căruia mă adeveresc mie însumi, precum şi
celorlalţi, ca o prezenţă. După cum şi ceilalţi mi se
înfăţişează tot prin mijlocirea trupului. Pe această
dimensiune luăm act unii de existenţa altora. Aşa ne
sesizăm: văzându-ne, adresându-ne cuvântul sau dându-ne
mâna. Ai zice că suntem la fel şi, totuşi, ne vădim atât
de diferiţi înde noi, fiecare trup avându-şi modul său
specific de a se exprima. E vorba de acea amprentă
inconfundabilă care face ca două trupuri să nu fie
aidoma. Deosebirile dintre noi, anevoie de sesizat pe
celelalte paliere ale făpturii noastre, sunt cu osebire
evidente la nivelul chipului, în care se concentrează
toată esenţa trupului, „aşa cum întreg universul e
adunat într-o rază de lumină dumnezeiască”1. Întâlnirea
cu ceilalţi are loc pe dimensiunea chipului, căci prin el le
stârnim curiozitatea şi simpatia, sau, dimpotrivă, fără a
ne putea explica de ce anume, alteori le provocăm
repulsie şi neîncredere, sau teamă şi vrăjmăşie de-a
dreptul. Ca într-un joc magic de oglinzi, „care uneori
sunt abominabile fiindcă ne mint, dar totdeodată ne
spun şi adevărul”2, ne înfăţişăm unii, altora, în ipostaze
niciodată identice, trupul având disponibilitatea
nesfârşită de a-şi ascunde adevărata realitate. Tot aşa
cum, alteori, împins de un imbold irepresibil, poate da
în vileag o parte din frământările dinlăuntru-i, fără a fi
capabil să reţină ceea ce nu ar vrea să răzbată în afară.
Trupul meu constituie hotarul care mă adevereşte ca pe
o fărâmă de timp şi spaţiu, eu fiind condiţionat de ele,
„ca o măsură măsurătoare şi măsură măsurată”3. Sunt
fiinţă în timp şi măcinată de timp, aflându-mă în
curgere ireversibilă spre neantul pe care îl presimt cum
auieşte înlăuntrul meu. Simt nevăzutul jungher al
timpului cum îmi sfârtecă trupul celulă cu celulă,
Benedict de Nursia, în V. Lossky, Teologia mistică a Bisericii de
Răsărit, Ed. Anastasia, Buc., 1994, p. 128.
2 J. L. Borges, Opere, Ed. Univers, Buc., 2002, Vol. I, p. 111.
3 J. Y. Lacoste, Timpul o fenomenologie teologică, Ed. Deisis, Sibiu,
2005, p. 223.
1
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cotropindu-mă pe de-a-ncetul şi împingându-mă spre
cumpăna ieşirii din rosturile existenţei, „pentru a mă
întoarce întru cele din care am fost alcătuit” (Ecc 12, 7).
Eu sunt „pecetea unui tot”4 care cuprinde în sine, ca
într-o rânduială plină de limpeziciune şi îngemănată în
cumpănire: o sprânceană de văzduh, adâncimi de
umbră, zvon din afundul oceanelor, freamăt neogoit de
furtună, pulbere stelară, susur de apă, freamăt de iarbă,
înfloriri de primăvară, tristeţi de toamnă, sfioşenia
pietrelor, voioşia păsărilor, muget de fiară, petrecerea
norilor, adiere de vânt, răcoare matutinală, abur din
suflarea de vifor de foc a nămiezilor văratice, şuierul de
obidă al gerului, nălucire din neînserata lumină care
îndulceşte întunericul. Toate acestea se întâlnesc în
mirifica alcătuire a făpturii mele, aşa cum începutul şi
durata tuturor lucrurilor se intersectează şi fulgeră într-un
bob gălbior de grâu. Stau ţărcuit între hotarele timpului
şi spaţiului, fiind eu însumi o fărâmă de timp şi spaţiu şi
chiar dacă trăiesc alături de alţii şi în aceleaşi
dimensiuni, nu le percepem în acelaşi fel. Ceea ce ne
vădeşte alteritatea unora faţă de alţii, fără ca ea să fie
una inexorabilă. Căci tot pe dimensiunea trupului ne
adeverim şi înrudirea cu ceilalţi, toate trupurile
omeneşti revendicându-se din aceeaşi obârşie. Precât de
multe ne sunt deosebirile, tot pe atât de multe ne sunt
şi asemănările şi o infinitate de fire nevăzute ne leagă
între noi, vădindu-ne într-o misterioasă solidaritate.
Bunăoară plăcerea sau durerea ni le putem comunica,
deoarece le trăim în acelaşi fel.
Şi nu suntem doar înrudiţi întru aceeaşi fire, ci şi
complementari, trupul indicându-ne şi nedeplinătatea, atât
de caracteristică fiecăruia dintre noi. Vasăzică faptul că
noi nu suntem nişte entităţi în-sine, ci fiinţe-cu-faţaspre-celălalt. Suntem plămădiţi în aşa fel încât nu ne
putem vedea niciodată propria faţă, ci numai oglindită
în ochii altuia. Eu nu mă pot vedea pe mine însumi
4

Sf. Maxim Mărturisitorul, în Filocalia, Ed. Harisma, Buc.,
1994, Vol. III, p. 135.
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decât reflectat în ceilalţi şi pot vedea numai imaginea
chipului, nu chipul meu propriu vorbind. Fără prezenţa celorlalţi sunt condamnat să nu mă pot sesiza nici pe
mine însumi. Însă cel pe care eu îl văd oglindit în ceilalţi
este, oare, identic cu mine însumi, adică cu cel care eu
mă ştiu că sunt? Şi, cel reflectat în ceilalţi este acelaşi cu
cel care cred ei că sunt eu? Ca într-un joc infinit al unor
oglinzi infidele ne multiplicăm în mii şi răsmii de
chipuri, toate reflexe palide ale aceluiaşi chip; însă
niciunul identic cu cel genuin. Chipul pe care mi-l
zăresc ceilalţi nu este acelaşi cu cel pe care-l presupun
eu că îl am, fiindcă eu, cel autentic, nu sunt niciunul din
aceste chipuri. Sunt „şi unul şi o sută de mii de
chipuri”5, şi totuşi nu sunt niciunul din ele. Întrucât eu
nu locuiesc pe de-a-ntregul în ceea ce surprind ceilalţi.
Sunt totuşi unul, şi anume cel pe care nimeni nu-l poate
surprinde în toată complexitatea lui. După cum nici eu
însumi nu pot exprima în întregime bogăţia propriei
mele făpturi. Pentru că inexprimabila mea unicitate
izvorăşte din Unicitatea supremă, eu fiind chip creat
după chipul şi asemănarea supremului Chip, „în Care se
află afundată însăşi taina fiinţei mele”6. Iar dacă eu aş fi
„numai trup” (Fc 6, 3) şi aş vieţui exclusiv „după trup”
(Rm 8, 13), aş fi, fatalmente, destinat dispariţiei. Fiindcă
trupul meu nu e decât un trup în urieşescul trup al
lumii, faţă de care, dacă el nu s-ar distinge prin nimic, ar
fi absorbit în inconsistenţa acesteia. Şi nu ar fi doar
absorbit, ci ar fi condamnat să rămână ferecat în
propria-i sărăcie, adică în aceea „a trupului care nu
foloseşte la nimic” (In 6, 63). Vasăzică trupul meu ar fi
condamnat să fie o părelnicie în pancuprinzătoarea
părelnicie „a celor care se văd şi sunt trecătoare”
(2 Co 4, 18). Mă salvează, din toate acestea, „ceva din
mine care poate fi şi fără mine şi care va fi şi după
mine”7. Acest ceva din mine alcătuit nu din carne şi
sânge, mi se vădeşte uneori atât de odinioară şi de străin
trupului meu şi atât de greu de definit. Dar şi intim mie
totodată, ca o altă prezenţă dinlăuntrul meu deschizându-mă supremei Prezenţe, spre Care ceva nelămurit din
mine mă împinge să-L doresc de istov şi să tânjesc
după El aşijderea „cerbului după izvoarele apelor”
(Ps 41, 1). E cealaltă parte din mine, adică „sufletul
izvodit din suflarea lui Dumnezeu” (Fc 2, 7), din Care
omul s-a iţit fiinţă vie. Sufletul stă atât de bine aşezat în
trupul său, încât ai zice că ele sunt indiscernabile şi că
nu există o margine de unde să se poată indica
despărţirea lor. Şi totuşi, cele două părţi numai prin
desăvârşita lor întrolocare alcătuiesc făptura umană,
care le afirmă prin însăşi unitatea ei, „căci nici sufletul
fără trup, nici trupul fără suflet nu sunt omul. Ci numai
compusul rezultat din împreunarea lor într-un singur
chip”8. Trupul e pe de-a-ntregul străbătut de suflet, iar
L. Pirandello, Unul, niciunul şi o sută de mii, Ed. Univers, Buc.,
1986, p. 219.
6 Pr. D. Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitr.
Olteniei, Craiova, 1987, p. 68.
7 Th. Browne în E. Dickinson, Versuri, Ed. Pentru Literatură
Universală, Buc., 1969, p. 13.
8 Sf. Epifanie al Ciprului, în P. Nellas, Omul, animal
îndumnezeit, Ed. Deisis, Sibiu, 1994, p. 46.
5
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sufletul este cu totul înveşmântat de trup; curg unul
într-altul, scăldându-se fiecare în substanţa celuilalt.
Sunt deosebiţi, dar nu despărţiţi; sunt uniţi, dar nu
contopiţi. Omul fiind, deopotrivă, şi suflet şi trup. Deci
el nu este nici numai suflet, nici numai trup, ci mirabila
lor frământătură îl alcătuieşte „ca pe un tot unitar”9.
Dar cum să ne apropiem de suflet şi prin ce
noţiune să-l definim? Îl simţim, şi totuşi nu avem
cuvânt prin care să-l putem descrie. Dorim să-l
cuprindem şi mereu ne lovim de matitatea trupului. Stai
uneori fermecat de frumuseţea ireală ce se revarsă dintr-o
icoană; eşti fascinat de armoniile muzicii sau răpit de
dulceaţa rugăciunii, de parcă nu te mai locuieşti, ci eşti
plecat încotrova, departe de tine şi nu ştii dacă toate
acestea „se petrec în trupul tău, sau în afara lui?”
(2 Co 12, 2) Mă înfioară dorul sau mă înspăimântă
teama de moarte, de parcă pumnale nevăzute mi se
încrucişează în trup, dar pe toate acestea şi sufletul meu
le simte. Încerc să le transpun în imagini ori să le
exprim în cuvinte, însă cuvintele se vădesc sărace. Cum
să descrii nostalgia care îţi răvăşeşte sufletul? Şi cum să
redai neodihna care te împinge către zariştea nemărginită a celor de dincolo? Şi totuşi, trupul le resimte şi
el, până în cea mai sfioasă celulă a sa. Când tristeţea îmi
răscoleşte lăuntrul, şi carnea mea suferă şi e tristă. Simt
cum mă adulmecă nedesluşită umbra morţii, adumbrindu-mi sufletul, dar şi trupul meu o resimte până-n
hotarele sângelui, de parcă un hanger nevăzut mi-ar
sfredeli măruntaiele. Ochii mei plâng, dar lacrima
izvorăşte dintr-un alt registru al făpturii mele decât
trupul, lacrima fiind semnul căutării unui sens şi al
dorinţei de ieşire din impas. Gura şuşuieşte molcom
rugăciunea, dar şi trupul se aşterne cuminte în rostogolirea cuvintelor ei sfinte. Însă rugăciunea mă transferă
într-un orizont, unde trupul meu nu poate răzbate,
făcându-mă să-l simt ca pe-o odaie străină, a cărei cheie
s-a pierdut demult, la începutul lumii.
Atât de „minunat alcătuit” (Ps 138, 14), trupul
poartă în profunzimea lui o taină care se sustrage
oricărei categorisiri, el vădindu-se o entitate care nu
poate exista prin sine sau pentru sine însuşi, de ca şi
cum „n-ar fi al nostru” (1 Co 6, 19). Dar agrăind despre
o Înţelepciune, căreia i se deschide prin suflet, „în om,
materia trupului devenind mijloc de comunicare a
înţelesurilor spiritului”10. Trupul meu este plămădit ca
să poată sălăşlui în el sufletul, iar sufletul meu, deşi de o
cu totul altă factură decât trupul, se pliază mirabilei
alcătuiri a propriului său trup. Trupul meu mă
ancorează în carnea realităţii, pretându-se configuraţiei
şi legilor acesteia, graţie cărora el poate exista, fiind
condiţionat, dar şi protejat de ele, întrucât se află într-o
neîntreruptă osmoză cu ele. Prin trup mă vădesc ca
fiind parte din urieşescul trup al lumii, fiindcă trupul
meu e plămădit „din ţărâna luată din pământul” (Fc 2,
7) din care obârşeşte şi se hrăneşte, şi în hotarele căruia
Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri. Partea a doua, Ed. IBMBOR,
Buc., 1998, p. 52.
10 Pr. D. Stăniloae, în Sf. Dionisie Areopagitul, Opere complete,
Ed. Paideia, Buc.,1996, p. 69.
9
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poate exista. De altminteri, toate simţurile sale îl adeveresc în dependenţa nemijlocită de materie. Gust şi
mănânc din roadele pământului, le admir frumuseţea şi
le miros aromele sau le pot pipăi incontestabila
concreteţe. Prin organele sale, care îl deschid spre
exterior, respectiv: gura, urechea, ochiul şi nasul, trupul
îşi indică obârşia din materie. Dar aceste organe au şi o
altă funcţionalitate decât cea imediată, ceea ce înălţă
trupul dincolo de dimensiunea sa strict fiziologică, „el
purtând în sine sensuri care îi depăşesc materialitatea
proprie”11. Gust şi mănânc prin intermediul gurii,
vădindu-mă astfel în conexiune nemijlocită cu realitatea
materială. Dar tot prin intermediul gurii rostesc
cuvântul, ceea ce mă adevereşte în urcare spre
metarealitate, acolo unde veşniceşte Cuvântul, Căruia
mă deschid prin auzire şi mă aşez în tainicele Sale
rosturi prin grăire. Miros şi suflu-răsuflu prin nas, văd
frumuseţea prin intermediul ochilor, dar aceste organe
mă prelungesc spre o altă dimensiune, de dincolo de
zariştea lumii materiale, respectiv: prin suflare, spre
suflarea divină primordială din care omul s-a iţit „suflet
viu” (Fc 2, 7), iar prin văz spre neapropiata Frumuseţe.
Atât de profundă este unitatea dintre suflet şi trup
şi într-atât sunt de înrădăcinaţi unul în altul, încât
anevoie s-ar putea face o distingere a lor. Sufletul se
supune înrâuririi trupului, precât se lasă şi trupul scăldat
de suflet. Ei aflându-se într-o cumpănă misterioasă şi
fragilă, care lesne poate aluneca în tragic, „căci în mine,
cel ce vreau să fac binele, aflu legea că răul este legat de
mine. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va mântui de
trupul morţii acesteia?” (Rm 7, 21, 24) Mult mai uşor de
sesizat, datorită materialităţii sale, trupul precumpăneşte
faţă de suflet. Poate şi datorită faptului că prima dimensiune prin care iau act de propria-mi prezenţă, precum
şi de a celorlalţi, este tot cea trupească, prin care „îmi
dovedesc mie însumi că sunt subiect. Ratificându-mi
corporalitatea proprie, îi confer obiectivitate şi sufletului meu”12. Dar şi sub aspect spiritual mă sesizez, mai
cu osebire prin trup, „starea sufletului arătându-se în
trup ca într-o oglindă”13. Trupul este în întregime
imprimat de suflet, el purtând înscrisă până în ultima
celulă amprenta propriului său sufletului. Dar cel mai
bine „se oglindeşte sufletul pe chip”14, a cărui lumină
izvorăşte din sufletul capabil să se deschidă, prin
spiritualitatea lui, Luminii neapropiate. Ceea ce face ca
şi trupul să poată iradia la rândul său lumină şi frumuseţe, „în organizarea şi funcţionarea trupului existând mereu ceva care transcende ceea ce se poate numi
materialitatea lui”15. Cât timp sufletul şi trupul stau
îmbrăţişaţi în echilibru, fiinţa umană este senină. Dar
atunci când nălucile din sânge şi eresurile cărnii se
răscolesc şi se revarsă în suflet, ei se dezbrăţişează şi

intră în gâlceavă, iar armonia lor se sparge, omul
ajungând câmpul unei teribile confruntări, în care
sufletul şi trupul îşi devin duşmani înverşunaţi, dorind
fiecare să-l resoarbă pe celălalt în unilaterala lui
dimensiune, „fiindcă trupul pofteşte împotriva duhului,
iar duhul împotriva trupului; ele împotrivindu-se unul
altuia, astfel ca voi să nu faceţi ceea ce aţi vrea” (Ga 5,
17). Sufletul se zbate să se desprindă din strânsoarea
fratelui său, trupul, „locuinţa sa pământească” (2 Co 5, 1),
dorind să-l aburce şi pe el spre rânduiala celor de sus.
Cărora şi trupul se pretează prin mirabila sa alcătuire,
„trupul putând avea experienţa celor divine, când
puterile sale pasionale se află, nu expuse morţii, ci
transfigurate şi sfinţite”16. Însă când sufletul se află în
răspăr cu propriu-i trup: reazemul său material, atunci
făptura umană alunecă într-un grav dezechilibru.
Dar şi trupul îşi râvneşte propriul suflet şi se
întinde după el, dorind să-l cotropească prin grosimea
lui, „căci aşa cum cei înaripaţi în duhul fac duhovnicesc şi
trupul, tot aşa şi cei ce fug de acestea făcându-se robi
pântecelui, fac trup şi sufletul. Nu transformându-l, ci
pierzându-i nobleţea”17. Când sufletul este copleşit de
trupul „vândut sub păcat” (Rm 7, 14), omul devine el
însuşi păcat, sau o imagine întristătoare a omului-păcat;
a omului care şi-a închis toate ieşirile spre Lumină,
prăpăstuindu-se în hăul confuziei absolute, fiindcă
sufletul i s-a resorbit în trup până la confundare.
Nemaifiind capabil să-şi conştientizeze căderea, omul
ajunge imaginea supremei degradări, întruchipată în
ipostasul omului-cadavru-viu; a omului evoluând
exclusiv pe dimensiunea trupească şi căruia „deşi îi
merge numele că trăieşte, e mort” (Ap 3, 1). Şi, culmea
căderii, când ţi-ai ucis sufletul şi nu mai vieţuieşti decât
pe dimensiunea trupească şi când până şi mintea ţi-a
devenit trupească, atunci şi pe ceilalţi îi vezi doar
trupeşti. Precum şi pe celelalte, fie de jos, fie de sus,
„judecându-le după trup” (In 8, 15), nu le poţi percepe
decât trupeşte, fiindcă întunericul din tine le ucide taina.
Aceasta e drama omului care-şi trăieşte aşa-zisa postmodernitate; drama omului „al cărui dumnezeu e
pântecele; iar slava lui, întru ruşinea lui; căci el pe cele
pământeşti le cugetă” (Flp 3, 19). Întrucât copleşit fiind
de „deşertăciunea minţii sale” (Ef 4, 17), el ajunge să se
preocupe de corporalitatea proprie până la exacerbare,
riscând să alunece în situaţia tragică în care „nu-şi mai
are trupul, ci devine el însuşi trup”18. Atotprezenta şi
agasanta economie „de piaţă” speculează şi funcţionează pe dimensiunea nevoilor trupeşti ale omului,
dezvoltând strategii prin care îl înrobeşte, cultivându-i
numai aspectul exterior şi vânzându-i o amarnică
fericire.
Sf. Grigorie Palama, în vol. Pr. D. Stăniloae, Viaţa şi
învăţătura Sf. Grigorie Palama, Ed. Arhidiecezană, Sibiu, 1938,
Tratatul al treilea din triada întâi contra lui Varlaam,
p. XXV.
17 Sf. Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, Ed. IBMBOR, Buc.,
2003, p. 57.
18 K. G. Durckeim, Convorbiri cu Pr. A. Goettmann, Ed. Harald,
Buc., 2007, p. 112.
16

Ibidem, p. 57.
12 J. Y. Lacoste, Op. cit., p. 140.
13 Sf. Ioan Scărarul, în Filocalia, Ed. IBMBOR, Buc., 1980,
Vol. IX, p. 427.
14 Sf. Ioan Casian, în Filocalia, Ed. Harisma, Buc., 2003,
Vol. II, p. 158.
15 Pr. D. Stăniloae, Op. cit., p. 75.
11
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Drept e că şi omului îi convine, ba chiar se simte
cât se poate de confortabil în acest facil paradis, în care
i se livrează fericirea acum, şi e cu mult mai convenabil
să guşti şi să te bucuri de toate aici. Decât să stai într-o
necontenită bătălie cu propria-ţi concupiscenţă şi,
neîncetat „să dai asalt cerului” (Mt 11, 12), încercând să
dobândeşti o fericire iluzorie. De ce să refuzi „fericirea”
care-ţi este atât de la îndemână aici, pentru o alta,
îndepărtată şi cu mult mai anevoie de ajuns? Şi de a
cărei existenţă nici nu eşti pe deplin convins? Nu,
domnilor, fericirea şi raiul sunt aici, perorează sforăitor
belferii tristului nostru rai cotidian. Iată, raiul vă
aşteaptă cu o infinitate de plăceri, întindeţi mâna, luaţi
şi gustaţi din fructele sale aromitoare şi ieftine; cât se
poate de ieftine! Pentru că mâine o să avem ofertă
specială: 50% reducere la fericire, poimâine va fi cu
75% mai ieftin, iar răspoimâine vă vom face reducere
sută la sută. Va să fie fericire pe gratis, de o să vi se
acrească de-atâta fericire. Asta-i adevărata fericire,
acilea-i raiul, proclamă cu sârg artizanii paradisului
mondial, dimpreună cu laureaţii premiului Nobel şi ai...
şi ai... răstălmăcind totul: Dumnezeu, religie, rugăciune,
fericire, suflet. Care suflet? Sufletul nu este decât, cel
mult, un apendice al panacaparatorului trup, pe care
savanţii l-au hăcuit până în codul genetic, până în cel mai
lăturalnic şi sfios ungher al său, până-n cea din urmă
celulă a sa şi dincolo de celulă şi, iată, nici vorbă de suflet.
Religia! Care religie? Adevărata religie este umanismul,
care cu adevărat apără omul, justificându-i toate derapajele, ifosele, pârţagurile, năzbâtiile, rătăcirile, răstălmăcirile, aberaţiile şi căderile, proclamându-le „drepturile”
sale inalienabile. Dumnezeu, Creatorul şi Părintele
nostru? Eu, omul, eu sunt adevăratul creator. Iată că eu,
omul, creez oameni: in vitro, in privatio, in aeternum şi
n-o să mai murim, fiindcă de-acum o să ne clonăm şi-o
să ne înveşnicim aici. De-acum pot să-mi fac una, două,
trei sau oricâte clone vreau. Fericirea? Nu ne aşteaptă
dincolo nicio fericire. Fericirea se află aici! Cum să fii
fericit când eşti ignorant, sau plângi, sau eşti flămând şi
însetat, sau eşti prigonit, ocărât şi batjocorit (Mt 5, 3-12).
Adevărata fericire se află aici; numai aici, oameni buni!
Aşa că:
„Fericiţi cei îndestulaţi, că a lor este împărăţia
acestei lumi şi alta nu e”.
„Fericiţi cei tari, că aceia vor moşteni pământul”.
„Fericiţi cei cumpliţi şi neîndurători, că aceia nu se
vor teme de nimeni”.
„Fericiţi cei ce râd şi se bucură, că aceia de nimic nu
au nevoie”.
„Fericiţi cei îndrăzneţi, că aceia vor avea parte de
praznic”.
„Fericiţi semănătorii de vânt, că aceia se vor chema
fiii furtunii”.
„Fericiţi cei iscusiţi, că aceia vor afla taina multor
lucruri”.
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„Fericiţi când vă vor slăvi şi vă vor tămâia, minţind
pentru voi, căci v-aţi aflat plata aici, pe pământ, şi mâine,
de voi cine o să-şi aducă aminte!”19
Dintre multele ipostaze sub care se înfăţişează
făptura umană de-a lungul sinuoasei sale istorii, printre
cele mai păguboase e cea a lui homo philosophicus, a
omului cătându-şi rosturile propriei existenţe numai în
sine însuşi şi în sărăcitul lui univers. Refuzându-şi
deschiderea către Rostul din care izvorăsc toate
rosturile, îşi refuză savoarea adevăratei cunoaşteri. Ba el
chiar „se semeţeşte cu mintea lui cea trupească” (Col 2,
18), condamnându-se la o veşnică neaflare a unui sens
şi la rostogolirea într-un absurd fără capăt. Cea mai
cumplită dintre toate derapajele sale fiind cea a lui homo
oeconomicus, mai sinistră decât orişicare altă închipuire
iscodită vreodată de mintea omenească. Iată omul:
măsurat, cântărit şi destinat să fie o simplă piesă în
marele şi pandevoratorul mecanism economic, „omul
ale cărui construcţii mentale sunt exclusiv cantitative”20.
Iar atunci când se „defectează”, e degrabă îndepărtat
din sistem, ca nu care cumva să inoportuneze bunadesfăşurare a inexorabilului proces de producţie, cel
aducător de profituri fabuloase, dar şi hăcuitor de
făpturi umane, pe care le zdrobeşte, înhăpându-le de-a
valma, aşijderea unui moloh niciodată sătul.
Tot prin trup mă descopăr în cel mai de pe urmă
aspect al existenţei mele, adică în acela că, „eu nu sunt
ceea ce sunt şi că nu-mi aparţin în mod definitiv mie
însumi”21. Vasăzică în taina supremă a realităţii umane,
şi anume moartea, care nu este numai despărţirea
făpturii mele în cele dintru care a fost alcătuită, „din
praful care se întoarce-n pământ aşa cum a fost şi
suflarea se întoarce la Dumnezeu, la Cel ce a dat-o”
(Ecc 12, 7). Moartea înseamnă şi o altă despărţire, adică
de ceilalţi şi mai cu seamă de celălalt sau de cealaltă,
alături de care am trăit şi fără de care eu nu aş fi fost
niciodată împlinit. Fiindcă noi nu suntem deplini în noi
înşine, ci numai prin regăsirea într-un altul sau într-o
alta, prin prezenţa cărora ne rotunjim pe noi înşine ca
existenţe; fără ei noi vădindu-ne într-o tristă nedeplinătate. Dacă sub aspect constitutiv omul se vădeşte o
unitate deschisă, întrucât, prin el, cele materiale se
îngemănează cu cele spirituale, putându-se cumineca
din mireasma lor tainică, şi sub aspect ontologic se
vădeşte deschis spre un altul, prin acela rotunjindu-se
pe sine însuşi. Firea umană, cea una, poate exista numai
prin cele două nuanţe ale sale, şi anume prin cea
bărbătească şi prin cea femeiască, fiecare din cei doi
fiind, deopotrivă, purtători ai aceleiaşi naturi. Considerat în sine însuşi, niciunul nu este deplin, ci fiecare se
rotunjeşte prin regăsirea în celălalt. Luaţi separat, cei
doi sunt nişte existenţe nedesăvârşite, ei fiind doar
jumătăţi dintr-o tainică unitate, care îi cere pe amândoi.
Fără prezenţa celuilalt, fiecare rămâne ferecat în propria
M. Vulcănescu, Bunul Dumnezeu cotidian, Ed. Humanitas,
Buc., 2004, p. 76.
20 G. Bateson, La peur des anges, Ed. Seuil, Paris, 1989, p. 213.
21 J. C. Larchet, Acesta este trupul Meu, Ed. Sofia, Buc., 2006,
p. 140.
19

Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

154

Până la izvoarele literei

sa nedesăvârşire, ei vădindu-se două singurătăţi paralele.
Un singur trup, sau trupul exprimat într-o singură
dimensiune, înseamnă niciun trup sau un trup exilat
într-o răvăşitoare singurătate, trupul fiind expus unui
înfricoşător pericol, adică cel al căderii prin superbie.
Nedeplinătatea mea se rotunjeşte prin regăsirea în
celălalt, ceea ce mă smereşte, scutindu-mă de alunecarea
în trufia unicităţii. În iconomia divină, deşi nu era
desemnat decât la modul generic, omul primordial
exista deja în ambivalenţa lui, Dumnezeu făcându-i,
„bărbat şi femeie” (Fc 1, 27). Considerat singur, omul
ar fi fost expus riscului căderii prin propria-i insuficienţă. Este ceea ce transmite, de altminteri, Biblia,
consemnând constatarea divină că, adică, „nu este bine
să fie omul singur; să-i facem ajutor pe potriva lui!”
(Fc 2, 18). Cealaltă existenţă, cea feminină, nu zidită, ci
creată „pe potriva bărbatului său”, indică omul în
calitatea de fiinţă-deschisă-spre-celălalt. Eu, cestălalt, o
nedeplinătate prin mine însumi, mă rotunjesc prin
regăsirea în celălalt, „de aceea va lăsa omul pe tatăl său
şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi
un trup” (Fc 2, 24). Dar şi celălalt este tot o nedeplinătate, care nu ar putea satisface setea mea de
desăvârşire, cele două aspecte ale naturii umane: cel
masculin şi cel feminin, „fiind în aşa măsură inseparabile în iubirea lui Dumnezeu, încât o făptură umană
luată izolat nu este deplină om. Este numai o jumătate
de om într-o existenţă izolată de complementarul
său”22. Cei doi pot rămâne, chiar uniţi fiind, tot într-o
nedeplinătate, atunci când alunecă, fie în pasionalul pur,
fie în perversitate. Rezumându-se la aspectul trupesc, ei
nu mai sunt decât două entităţi care se devorează una
pe alta, dorind să-şi hrănească fiecare sărăcia proprie
din sărăcia celuilalt.
Trupul cel unul, în care bărbatul şi femeia se
rotunjesc prin alipire, este mai mult decât un trup. Este
o unitate, „căci întru Domnul nici femeia fără bărbat şi
nici bărbatul fără femeie, căci aşa cum femeia este din
bărbat, tot astfel şi bărbatul este prin femeie; şi toate
sunt de la Dumnezeu” (1 Co 11, 11-12). Maiestuoasa
unitate în care cei doi, depăşindu-şi deosebirile fiziologice, îşi descoperă fiecare propria dimensiune spirituală. Unitate adăpându-se din suprema Unitate, cea în
Care cei doi îşi pot atinge plinirea, „căci în Hristos Iisus
nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, fiindcă
voi toţi una sunteţi în El” (Ga 3, 28). Şi bărbatul şi
femeia sunt chemaţi, fiecare în conformitate cu vocaţia
proprie, să fie una în Hristos. Ceea ce nu înseamnă că ei
sunt anulaţi în specificitatea lor; ci că ei sunt chemaţi să
se împlinească în Chipul suprem după a Cărui
asemănare sunt creaţi, fiecare fiind chip creat după
asemănarea Chipului dumnezeiesc. Altminteri, un chip care
s-ar reflecta uniform în alte chipuri nu ar mai fi Chip.
Iar prin capacitatea nesfârşită de a crea mereu alte şi

alte chipuri distincte prin diversitatea lor, Dumnezeu Îşi
relevă bogăţia inepuizabilă.
Necuprinsul Chip, Cel de dincolo de vecinătatea
gândului şi a cuvântului, S-a apropiat de noi pe
dimensiunea trupului. Vasăzică făcându-Se trup „după
asemănarea noastră întru toate fiind ispitit, în afară de
păcat” (Evr 4, 15). Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
stătea în carne şi oase înaintea apostolilor, deci avea un
trup ca toate trupurile; trup pe care l-a spiritualizat până
la măsura deplinătăţii. Culmea spiritualizării trupului
uman regăsindu-se în Hristos cel înviat cu trupul. După
Înviere, chiar dacă El avea acelaşi trup, ceea ce le
înlesnea ucenicilor să-L recunoască, era un trup cu totul
altfel decât cel avut înainte. Fiindcă legile cărora trupul
uman le este circumscris îndeobşte erau întru totul
anulate în cazul trupului înviat al lui Iisus. Deşi Hristos
mănâncă şi bea înaintea apostolilor, în acelaşi timp, El
Se sustrage oricăror îngrădiri de ordin material.
Bunăoară, El putea să apară şi să dispară pe neprins de
veste ori să treacă nestingherit prin grosimea materiei,
acestea fiind aspecte ce nu mai ţin de realitatea imediată
a trupului.
Trupul lui Iisus de după Înviere avea o consistenţă
anume, El putând fi „pipăit şi văzut de apostoli. Căci
duhul n-are carne şi oase aşa cum Mă vedeţi pe Mine că
am!” (Lc 24, 39). Dar era o cu totul altă consistenţă
decât cea pe care o percepem noi îndeobşte. Este vorba
de consistenţa conferită trupului de sufletul care nu şi-a
înghiţit şi nici nu şi-a anulat trupul propriu, ci l-a
transfigurat până la măsura în care trupul se străvede
prin suflet. Ceea ce a făcut ca apostolilor să li se sperie
mintea şi să nu-şi creadă ochilor, văzându-L pe Iisus
înviat, ci să-L considere ca fiind unul ne-de-al-lor. Tot
pe aceeaşi dimensiune, adică pe cea a trupului, are loc şi
cel din urmă act din viaţa pământească a lui Iisus, şi
anume înălţarea cu trupul în împărăţia supremei consistenţe. Fapt care ne obligă să reconsiderăm toată ştiinţa
despre trupul care-şi descoperă adevărata valoare şi
menirea numai dacă este privit din perspectiva
realităţilor veacului viitor, „căci dacă Cuvântul S-a făcut
trup nu urmează oare că – undeva, cândva – trupul se
va preface-n Cuvânt?”23
Atunci când numai frigul hălăduieşte pe pajiştile
tâlhărite de toamnă târzie ale trupului care, neînfrânat
de singur şi trist, se desprinde din rosturile sale
pământeşti şi se aşază cuminte în scoica mormântului,
ca într-o îngenunchere în auroră, făcându-se bob către
o altă viaţă; iar sufletul se desface, cu amarnică luptă,
din îmbrăţişarea fratelui său trupul, el, sufletul, va duce
în împărăţia regăsirii celei fără de sfârşit dorul
reîngemănării lor. Şi abia acolo şi atunci, în târziul de
după noi, când trupul îşi va descoperi adevărata
consistenţă, pe care i-o va conferi sufletul său regăsit,
„vom fi cu adevărat oameni”24.
A. Scrima, Timpul rugului aprins, Ed. Humanitas, Buc., 2000,
p. 152.
24 Sf. Ignatie al Antiohiei, în L. Gonzalez, Aceasta este credinţa
noastră, Ed. Lumina, Buc., 2003, p. 146.
23

22

Pr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. IBMBOR,
Buc., 1978, Vol. III, p. 180.
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TAINA SFINTEI SPOVEDANII OGLINDITĂ ÎN PROVERBELE ROMÂNILOR
Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA

I. Conştiinţa păcatului
Omul are conştiinţa păcatului. Păcatul este o caracteristică sine qua non a condiţiei umane însăşi. Expresia
„A fi om” (II, 380)1 presupune existenţa tuturor părţilor bune şi rele ale fiinţei umane, inclusiv existenţa
păcatului. El a fost prezent la protopărinţi, „Adam a mâncat mărul, însă dinţii noştri se strepezesc” (VI, 466), fiindcă
toţi suntem descendenţii lui: „Neam de pe Adam” (VI, 469) şi s-a transmis până la noi, necesitând jertfa
supremă a Domnului Iisus Hristos: „Pentru tine, moş Adame, / Am mâncat piroane-n palme” (VI, 466). Omul este
fiinţă psihosomatică, dar raportul dintre suflet şi trup se schimbă de la om la om. Ideal ar fi ca „Trupul – sluga
sufletului” (II, 447), însă în realitate se întâmplă adesea invers. Omul săvârşeşte păcatul cu întreaga lui fiinţă,
trup şi suflet, dar în primul rând sufletul este cel ce suferă consecinţele păcatului şi acestea se răsfrâng apoi
asupra trupului: „Greşalele sufletului ca rănile trupului, că şi când se tămăduiesc, tot lasă semne pe trup” (IX, 56); „Sufletul
când pătimeşte, tot trupul se topeşte” (II, 439). Păcatul îl urmăreşte pe om pas cu pas, el identificându-se cel mai
adesea cu diavolul însuşi, oricum, ajungându-se până la personificarea acestuia: „A-l mâna păcatul” (VII, 74),
„A-l împinge păcatul” (VII, 74) sau „A-l trage păcatul” (VII, 73). Păcatul este murdăria sufletului, dându-i culoare
acestuia: „A avea suflet negru” (II, 441), dar şi dimensiuni „A fi mic la suflet” (II, 441). Cel ce se înrăieşte în păcate
ajunge să fie socotit „fără suflet” (II, 441), comparativ cu cel ce săvârşeşte binele, virtuţile, faptele bune, care
este „mare la suflet” (II, 441). Chiar dacă păcatul are o formă materială, vizibilă, el are şi un corespondent
spiritual, o „umbră” a lui, care se răsfrânge asupra sufletului, astfel că fiecare păcat este luat „pe suflet” (II, 441).
Păcatul se agaţă „ca moartea de om sănătos” (II, 625), „se leagă de om” (VI, 75), făcându-l „din om neom” (II, 381).
Autorul anonim face distincţie clară între abaterile de la legea morală, în funcţie de gravitatea lor. Vom întâlni
astfel:
1. Greşelile
Greşelile, ca fiind cele mai mici şi neînsemnate forme de derogare de la poruncile lui Dumnezeu, de la
normele de convieţuire socială, de la legea morală. Greşeala este mai prezentă la oameni decât păcatul, fiindcă
a greşi e omeneşte: „Omul greşeşte” (II, 375), „Tot omul poate greşi” (VII, 627). „A nu greşi nicidecum peste putinţă este,
că numai Domnului aceasta este dată. Dar a se îndrepta de greşeala sa, la cel înţelept priveşte. Aceluia să te asemeni” (VIII,
190). Greşelile de multe ori sunt chiar necesare pentru consolidarea şi extinderea unor experienţe de viaţă:
„Greşeala, îndreptare aşteaptă” (X, 407) sau „Greşind învaţă omul” (X, 408). Ce-i drept, unele greşeli pot să aibă
consecinţe dureroase pentru tot restul vieţii: „Greşeala de o clipă e, adesea, supărare pe viaţă” (X, 408). Sunt situaţii
când o greşeală poate să genereze implicaţii multiple, neprevăzute din punct de vedere teoretic: „În unele greşim
şi-n altele ne osândim; de-aceea să nu socoteşti că o faptă vreodată va rămânea fără plată, că răsplătirea vine când cu gândul nu
gândeşti” (VIII, 606). Dincolo de mustrările conştiinţei, ori de oprobiul public, cel ce săvârşeşte greşeli este
pedepsit şi de Dumnezeu la vremea cuvenită. Dumnezeu are însă răbdare, fiindcă, aşa cum ne spune
Mântuitorul, „El nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui”. Acelaşi sens îl are şi proverbul românesc următor:
„Dumnezeu nu pedepseşte îndată ce omul greşeşte” (VI, 654). Chiar mărunte, dar dacă sunt multe, la ceasul morţii şi
la judecata de apoi contează, „că cel ce mai puţin greşeşte mai puţină întristare la ceasul morţii are” (VIII, 469).

1

NOTA REDACŢIEI: Toate citatele sunt din Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi
Macedonia, apărută în zece volume la Editura Socec, între anii 1895-1903.
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2. Păcatele

Păcatele sunt abateri mai grave de la legea morală, de la poruncile lui Dumnezeu şi de la legile penale
omeneşti, ele echivalând cel mai adesea cu infracţiunile: „Păcatul e mai mare decât greşeala, ca o bucată decât o
fărâmitură” (IX, 125). Săvârşirea lor repetată dă o vădită dependenţă: „Păcatele sunt ca barba, cum o razi, aici o vezi
la loc” (IX, 125), „Păcatul e ca şi norocul: ori te aşteaptă, ori îl aştepţi şi de dânsul nu mai scapi” (VII, 69), „Păcatul ca
pata, te însemnează numaidecât” (IX, 125), „Omul se deprinde cu răul ca viermele în hrean” (II, 379).
Consecinţele sunt pe termen lung: „Păcatul cu dinţi de şarpe, unde muşcă anevoie se mai vindecă” (VIII, 469),
„Păcatul fărădelege se-nţelege, de-aceea moarte se înţelege” (VIII, 469), „Sufletul bucuros este să intre în rai, numai că păcatele
nu-l lasă” (II, 438).
Aşa cum am spus şi la subcapitolul de mai sus privitor la greşeli, şi păcatul este în firea omului, fiindcă
„Nimeni nu-i lemn de biserici” (VI, 487), „Nimeni nu-i uşă de biserică” (VI, 487), „Nu a îmbătrânit pe căile bisericii”
(VI, 492), „Nu m-a mâncat calea bisericii” (VI, 492). Aceasta însă nu este o scuză nici în faţa lui Dumnezeu, nici în
faţa oamenilor. „Calea păcatului netedă şi frumoasă, iar la sfârşitul ei gura iadului” (VIII, 468). „Păcatul intră râzând şi iese
plângând” (VII, 72), „Păcatul până se urmează mare plăcere ne aduce, iar după săvârşire la-ntristare şi căinţă îndată ne duce”
(VIII, 469), „Păcătosul poartă cutia cu păcatele, ca un cocoşat cocoaşa în spinarea sa: de-aceea niciodată nu le vede” (IX, 125).
Păcătosul care îşi repetă păcatul devine un vicios, un pătimaş, un adevărat rob al păcatului: „Cel ce
păcătuieşte rob păcatului se socoteşte” (VIII, 469).
Omul este responsabil de faptele sale, inclusiv de păcatele pe care le săvârşeşte. Este adevărat că zicale
precum „Aşa i-a fost scris”, „Aşa i-a fost scrisa”, „Aşa i-a fost ursita” întâlnim frecvent în mentalul popular
tradiţional şi ele ne duc la o concepţie apropiată de predestinaţie, de soartă, de destin. Şi, totuşi, proverbele vin
să schimbe radical această concepţie: „Când vreun cuget te-mboldeşte, / Întâi la păcat gândeşte” (VII, 73), „Cel ce de-al
său suflet la boală nu mai îngrijeşte, tocmai ca corăbierul, ce în zadar se sileşte, când vijelia îl găseşte” (IX, 150), „Cel ce nici la
bătrâneţe nu se pocăieşte, ca lupul ce, şi îmbătrâneşte, năravul nu şi-l părăseşte” (IX, 72), „Vai de omul cu păcat! / De păcat e
alungat / Şi nu poate fi scăpat” (VII, 71). Voia liberă a omului, liberul arbitru cu care este dotat, justifică pedeapsa
pentru păcat şi răsplata pentru virtute. Omul nu mai este un instrument în mâna destinului: „De faci rău, / Teme-te
de Dumnezeu” (VII, 697), „Multe şi-n multe chipuri pedepsele celui păcătos şi când la ele nu gândeşte” (VIII, 468), „Nici un
trup fără de osândă” (II, 448), „Oricare faptă are şi răsplată” (X, 423), „Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele sale”
(VI, 652).
La săvârşirea păcatului, diavolul are o parte de vină, am putea spune că este coautor. El îl ispiteşte pe om,
dar nu-l poate obliga să săvârşească păcatul. Răul este specialitatea lui şi proverbele o spun cu prisosinţă: „Câte
cruci vei face, dracul tot la spate şade” (VI, 594), „Dracu nu face cruci de biserică” (VI, 588), „Dracu nu face mănăstire”
(VI, 589), „Dracul crapă când faci bine” (VI, 581), „Dracul nu face biserici” (VI, 588), „Dracul nu face pomeni, nici punţi,
nici uşi de biserică” (VI, 588), „Dracului nu-i pasă dacă faci una sau mai multe cruci” (VI, 595). Creştinul nu este
descoperit în faţa atacurilor diavoleşti. El Îl are pe Dumnezeu în ajutor, dacă-L cheamă cu credinţă şi cu
stăruinţă: „Când îl vezi pe dracu, atunci să te-nchini la Hristos” (VI, 590). „Fă cruce mare că e dracul bătrân” (VI, 572).
Închinăciunea însă trebuie să fie însoţită de credinţă puternică, fiindcă „Nu poţi fi şi cu dracul în buzunar, şi cu
sufletul în rai” (VI, 563), „Nu poţi sluji la doi domni” (IV, 343), „Nu-i vrea să fii şi cu sufletul în rai şi cu pielea-n pod”
(II, 439), „Viaţă îngerească, trai porcesc” (II, 801). Îndoiala în credinţă, duplicitatea, nu rămân nepedepsite: „Când
te-o scăpa Dumnezeu, dracul te şi apucă” (VI, 574). Păcatul se zămisleşte mai întâi în sufletul omului, în cugetul lui
şi apoi se materializează în fapta propriu-zisă: „Pe unde iasă graiul, iasă şi sufletul” (II, 578), „Pe unde ne iese
cuvântul, pe acolo o să ne iese şi sufletul” (II, 531). Cel dintâi judecător al omului este propria lui conştiinţă morală,
cugetul său: „Pedeapsa păcătosului cugetul se-nţelege, ce necontenit îl bate” (VIII, 468). După această „pedeapsă”
reprezentată prin coşmaruri insuportabile la unii săvârşitori ai păcatului, urmează, în cele mai multe cazuri
pedeapsa dată de instanţele de judecată. Există şi situaţii când păcătosul scapă nepedepsit de către autorităţi,
fie că nu i s-au descoperit păcatele, fie că n-a fost identificat autorul, fie că autorul a reuşit să se sustragă
cercetării. Există situaţii când, urmare păcatului, săvârşitorul poate avea beneficii substanţiale, care-l ajută să-şi
realizeze o stare materială înfloritoare, să ocupe funcţii înalte, să se bucure de slavă lumească. Omul din
popor, autor al proverbului, ne îndeamnă, referitor la această situaţie: „Nu râvni la slava păcătosului, că nu va avea
sfârşitul său bun” (VIII, 468).
Universalitatea păcatului este atestată de cuvântul Mântuitorului şi ea este reluată în zestrea paremiotică
românească: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce cea dintâi piatră” (VII, 73). Anumite păcate grele nu sunt
menţionate în proverbe, ci ele sunt exprimate metaforic şi toate în legătură cu sufletul. Astfel, omorul este numit
în proverbe pe ocolite: „A-i bea, a-i sorbi sângele” (II, 712), „A-i mânca lumânarea” (III, 215), adică a-i pricinui
moartea. Mai mult, criminalul „îşi încarcă sufletul cu păcatele altuia” (VII, 75), adică ale victimei. El are consecinţe în
timp, vizibile şi pentru cei din jur, ca o pedeapsă venită de la Dumnezeu, fiindcă „Îl paşte păcatul” (VII, 74). Nimic
nu scapă nevăzut şi nejudecat de Dumnezeu, fie în lumea aceasta, fie în cea viitoare: „Sângele nevinovat cere judecată
de la Dumnezeu şi nu lasă” (II, 708), „Sângele vărsat cărbune arzător şi foc pârjolitor se face” (II, 709).
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Este o datorie firească, creştinească şi socială a fiecăruia dintre noi de a ne lupta cu păcatul, cu viciul,
indiferent care ar fi acesta. Este firesc ca fiecare să-şi „vadă de suflet” (II, 443). Proverbul nu întârzie să ne
îndemne în acest sens: „Aprinde lumânarea înainte de a se face noaptea” (III, 213), fiindcă „Cine vrea să-i ţină candela
mai multă vreme, trebuie din vreme s-o umple cu untdelemn” (III, 66). Nepăsarea, întârzierea nemotivată, aşteptarea
unei vârste înaintate pentru a începe procesul lung şi greu al mântuirii, al apropierii de Dumnezeu duc la eşec
sigur, fiindcă „Omul şi din necătare moare şi zile când are” (II, 636). Proverbul ne asigură: „Credinţa te va mântui”
(VI, 529), ceea ce este foarte corect, deşi este insuficient, fiindcă, fără fapte bune „credinţa este moartă”, cum ne
precizează Sfântul Apostol Iacob. Prin credinţă şi fapte bune, omul poate deveni „uşă de biserică” (VI, 487), iar
Dumnezeu „îi plăteşte vămile” (VII, 688).
II. Perspectiva eshatologică
Strădania omului de a-şi mântui sufletul, de a se face plăcut lui Dumnezeu, se face cel mai adesea în
perspectivă eshatologică. Sfârşitul vieţii, moartea şi judecata de după moarte îl înfricoşează pe om şi-l fac să
privească mult mai responsabil realitatea. Moartea face parte din viaţă, fiind legată strâns de aceasta: „După
viaţă este şi moarte” (II, 802). Omul ştie că „Sufletul e călător” (II, 440), „Şi e viaţa o nălucă, / Călător gata de ducă”
(II, 803), că-n orice moment „umblă cu moartea în sân” (II, 629). Se ştie doar, că „O dată moare omul” (II, 636) şi
că „O moarte are omul” (II, 625). Pentru aceea poate să zică: „Treci zi, treci noapte, apropie-te moarte” (II, 620).
Momentul marii treceri spre eternitate nu-i este indiferent creştinului. „De ar şti omul când are să moară, şi-ar săpa
groapa singur” (II, 637), deşi el ştie bine că „De moarte şi de nuntă nimeni, niciodată, nu poate fi gata” (II, 619); „Ploaia şi
moartea niciodată nu le chemi” (II, 638). Pentru acel moment, el trebuie să fie „iertat de Dumnezeu” (VI, 687), pentru a
„merge la Dumnezeu” (VI, 688). Nimeni nu ştie când va fi acel moment „La pocăinţă să nu dai vreme peste vreme, că nu
ştii când şi cum va da peste tine ceasul cel din urmă” (VIII, 263); „Moartea e mai aproape decât cămaşa” (II, 625) „Moartea nu
vine când o chemi, / Ci te ia când nu te temi” (II, 623). Unul moare fiindcă „i s-au isprăvit zilele” (II, 642), în timp ce
altul „moare cu zile” (II, 642). Unul „se bate cu moartea” (II, 629), sau „se dă de ceasul morţii” (II, 631) în vremea
agoniei, altul reuşeşte câteodată să-şi mai prelungească zilele „Ca din gura morţii” (II, 628), după ce „dă mâna cu
moartea” (II, 628) sau „Îi cu sufletul pe sobă” (II, 440). Toţi suntem datori cu o moarte, toţi ajungem la acel ceas,
însă nu trebuie să ne fie indiferent cum ajungem acolo. Atâta vreme cât „avem sufletul în oase” (II, 40), cât ne
„ţinem sufletul în buze” (II, 440). Moartea are mai multe denumiri în proverbe: „A bea paharul morţii” (II, 630),
„A i se bate sufletul în tindă” (II, 440), „A-i suna clopotul” (VI, 517), „Ca mâine o să-mi mănânce coliva” (VI, 525),
„Candela e pe sfârşite” (III, 66), „Când untdelemnul se isprăveşte, candela se istoveşte” (III, 66), „De-aici înainte ciobu şi
lumânarea” (VI, 512), „I– a suflat în lumânare” (III, 214), „L-a iertat Dumnezeu” (VI, 687), „L-a strâns Dumnezeu”
(VI, 687), „Leacul e limba de clopot” (VI, 514), „Lumânarea e pe sfârşite” (III, 212), „Se sfârşeşte undelemnul din
candelă” (III, 66), „Se vindecă cu zeamă de clopot” (VI, 514), „umbla cu coliva în piept” (VI, 524). Nu ne este
indiferent cum ne găseşte momentul morţii. În mentalitatea populară este foarte importantă lumânarea. Cel
care „n-are parte de lumânare” (II, 642) este un om blestemat de Dumnezeu, el „moare ca un câine” (II, 642), iar
moartea lui este „moarte întunecată” (II, 627). Aceasta era convingerea că lumânarea luminează drumul celui
plecat prin tenebroasele drumuri pe care le are de străbătut în lumea de dincolo. Existau şi din cei care erau
conştienţi că „Lumânarea se aprinde pentru cei ce văd, nu pentru orbi” (III, 214). Pentru cei aflaţi în viaţă mai există
posibilităţi de salvare: căinţa şi pocăinţa, adică Sfânta Spovedanie: „Căinţa şi pocăinţa la ceasul morţii în zadar se
socotesc, că de nevoie se-nţeleg, iar nu de voie bună; de-aceea tu din vreme să le urmezi, ca sufletul să nu ţi-l pierzi” (VIII, 263).
Îndemnul se repetă insistent, tocmai fiindcă mesajul este de maximă importanţă: „Îngrijeşte-te mai din vreme, ca
după căinţă să ai vreme de pocăinţă” (VIII, 264), „Decât mătănii cu capul până la pământ şi cu suflet spurcat, mai bine cu
suflet curat, când intri în mormânt” (VIII, 282). Pentru cei decedaţi mai pot face câte ceva cei rămaşi în viaţă: „Cu
plânsul nu se înviază morţii” (II, 674). Rugăciunile şi pomenile pentru sufletele celor morţi sunt esenţiale în acest
sens. Mortul „aşteptă colacul” (VI, 518). Cei vii dau celui mort „colac şi lumânare” (VI, 619), fie că e „De sufletul
bunicii” (II, 443), „De sufletul morţilor” (II, 443), „De sufletul tatei” (II, 442), fiindcă „Din pomană s-a făcut raiul”
(VII, 81). Ce-i drept, niciodată cei vii nu fac suficient pentru sufletele celor decedaţi: „Mortul multe zice, viul face
ce ştie” (II, 613), ştiind că „Mortul nu se mai întoarce înapoi de la groapă” (II, 613), „Nu fac viii ce zic morţii” (II, 613);
„Nu mai mănâncă colivă” (VI, 525), doar „Când vor învia morţii” (II, 616), adică niciodată, aşa că se puteau
consola cu proverbul: „Morţii cu morţii, viii cu viii” (II, 614). Sunt cazuri când în acest sector se poate vedea cel
mai bine cum mulţi semeni sunt nerecunoscători faţă de binefăcătorii lor decedaţi: „Pe cine nu laşi să moară nu te
lasă să trăieşti” (II, 638), viaţa de apoi fiind de fapt o realitate. Romanii spuneau că „De mortuis nisi bene”. Acelaşi
lucru spun şi românii: „De morţi nu trebuie să vorbeşti decât de bine” (II, 615), deşi aceasta foloseşte doar în ceea ce
priveşte imaginea pământească a celui dispărut, memoria lui, ci nu-l ajută cu nimic în viaţa de dincolo. Unii au
veac îndelungat, sunt „uitaţi de moarte” (II, 630), dar cât de bătrâni ar ajunge, tot nu se îndură să moară „Cât de
rău să trăiască omul, tot nu se îndură să moară” (II, 636), Fie tânăr, fie bătrân, în faţa morţii toţi sunt egali, vârsta
nefiind o condiţie privind momentul morţii: „Moartea e mai aproape decât cămaşa” (II, 625), „Viaţa omului ca oul în
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mâna copilului” (II, 803). O condiţie care să întârzie moartea nu e nici averea, nici condiţia socială: „Moartea nu
vrea să ştie, de averi, de bogăţie” (II, 624); „Mor întocmai ca tot omul /Şi bogatul ca şi robul” (II, 638). Nu înseamnă că
sărăcia sau starea socială modestă ne întârzie momentul morţii: „Nici n-am la ce muri, nici la ce trăi” (II, 639).
Toate acestea sunt o deşertăciune, o zădărnicie: „În deşert sunt toate, dacă este moarte” (II, 625). Toate rămân
neputincioase în faţa morţii: „Până la moarte sunt toate” (II, 625), fiindcă moartea-i „fără leac” (II, 625) şi numai
ei „leac între muritori nu s-au aflat” (II, 625). Ea nu depinde de oameni, nu poate fi programată, „nu vine când o
chemi” (II, 623). Toate zbaterile, eforturile, bucuriile şi necazurile, toate urile şi duşmăniile sunt doar „Până la
moarte” (II, 630). În faţa ei se împacă toate, conform proverbelor: „Moartea împacă” (II, 625), „Moartea potoleşte
pe toată lumea” (II, 624), „Viaţa urăşte, iar moartea împacă” (II, 803). Sunt oameni care au presimţiri că li se
apropie moartea, fie datorită unor boli care-i cuprinde, fie vârstei, fie, pur şi simplu, că presimt ei că „au intrat
în anul morţii” (II, 631), sau că sunt „gura morţii” (II, 629). Pentru cei mai mulţi însă, moartea este inopinată, ea
vine „Când ţi-e viaţa mai dragă” (II, 803). Este mare lucru, este o favoare pe care o face Dumnezeu cuiva să mai
poată spune celor rămaşi „Cu limbă de moarte” (II, 630). Vorbele acelea, fie că sunt dorinţe, fie îndrumări şi
dispoziţii, fie iertăciuni sau rămas bun, sunt de mare importanţă pentru cei în cauză. Clipele acelea pot fi chiar
hotărâtoare pentru viaţa lui de aici şi pentru cea de dincolo. Dacă mai apucă să se spovedească şi să se
împărtăşească, el este asemenea tâlharului de pe cruce, care intră în rai în ultimul moment. După moarte, orice
căinţă este zadarnică. În faţa morţii, omul intuieşte toată filozofia vieţii. Abia atunci cei mai mulţi înţeleg că
„lumea şi viaţa sunt brăcinari de aţă” (IV, 216), că „Lumea asta nu-i a mea, /Cealaltă nici aşa” (IV, 213), că „Lumea e
înşelătoare, moartea hoaţă, răpitoare” (II, 624). Un proverb precum acesta: „Numai moartea e în dar” (II, 625) ne
duce la unul din cele mai profunde adevăruri privind antropologia creştină.
III. Definiţia
Definiţia Sfintei Spovedanii este de o claritate şi profunzime impresionante: „Spovedania este biciul greşalelor
şi mijlocul cel mai înlesnitor spre spăsenie şi împăciuire” (VIII, 574). Existenţa sau neexistenţa Sfintei Spovedanii este
în directă legătură cu atitudinea lui Dumnezeu faţă de om în lumea aceasta: „Cel ce nu se pocăieşte, de câte ori se
închină, de atâtea ori aduce aminte lui Dumnezeu de-ale lui nelegiuiri, de-aceea tu întâi să te pocăieşti, apoi la Domnul să
îndrăzneşti” (VIII, 264); „Precum după boală sănătatea e mai dulce, aşa şi după greşeală căinţa ne-aduce pocăinţă mai dulce”
(IX, 57); „Prin păcate ne bolnăvim şi prin pocăinţă ne lecuim. Aleargă la leac, ca să scapi de boală” (VIII, 264). Această
atitudine însă devine mult mai hotărâtoare pentru situaţia sufletului după moarte: „Urât este să te duci cu sufletul
încărcat de nelegiuiri, de blestemăţii şi de netrebnicii” (VIII, 543).
IV. Întemeietorul
Întemeietorul Tainei Sfintei Spovedanii nu este menţionat în proverbele studiate.
V. Săvârşitorul
Săvârşitorul Sfintei Spovedanii este preotul, care e numit frecvent şi pe bună dreptate duhovnic. Instituţia
duhovniciei în dreptul cutumiar românesc este foarte veche şi e firesc acest fapt, având în vedere, pe de o
parte, vechimea preoţiei, iar pe de altă parte vechimea creştinismului la români. Aşa, bunăoară, ea a intrat în
cutumele unor localităţi rurale, fiindcă acolo se întâlnesc destul de des proverbe precum „I-a făcut popa blană”
(V, 82). În acele localităţi era obiceiul ca preotul să facă judecăţile pentru infracţiunile din parohie. Pentru
adulter, punea un ţăruş în curtea bisericii. Făcea gaură la o scândură şi o înfigea pe ţăruş. La celălalt capăt al
scândurii făcea altă gaură şi acolo o băga cu capul pe femeia adulteră, după slujbă. Toţi care treceau o scuipau.
Bărbaţii nu erau băgaţi niciodată cu capul „în blană”. Duhovnicul are puterea de a lega şi dezlega păcatele
oamenilor: „Ca duhovnicul: el leagă şi dezleagă” (IX, 203). El îi spovedeşte pe toţi, şi buni şi răi: „Duhovnicul
spovedeşte şi pe cel bun şi pe cel rău” (VI, 632). Ținerea sau iertarea păcatelor este un drept incontestabil al
duhovnicului: „Ca duhovnicul: când vrea, te iartă, când vrea, te osândeşte” (IX, 203). El îşi „încarcă sufletul cu păcatele
altuia” (VII, 75), în sensul că toate păcatele mărturisite intră în responsabilitatea preotului. El răspunde în faţa
lui Dumnezeu de uşurinţa cu care a iertat unele păcate, de refuzul de a reţine altele, de asprimea sau uşurătatea
epitimiilor pe care le dă. Tocmai de aceea duhovnicul trebuie să fie om învăţat, mai învăţat decât toţi, fiindcă
el este cel care leagă şi dezleagă, cel care povăţuieşte, cel care dă sentinţe: „Duhovnicii decât toţi mai învăţaţi să fie,
că de la ei toţi aşteptăm povăţuiri să luăm” (VIII, 710). Autorul proverbului nu se sfieşte să spună că duhovnicii
buni contribuie substanţial la progresul religios-moral al unui popor şi invers: „vai de acel popor ce duhovnici
nevoiaşi au” (VIII, 710). Cele destăinuite la scaunul duhovniciei rămân îngropate în sufletul preotului-duhovnic.
El are obligaţia sacră de a nu le divulga nimănui: „Ce ştie popa nu trebuie să ştie satul” (VII, 100); „Nimeni ca
duhovnicul mai multe taine poate cunoaşte” (IX, 203). Spovedania este făcută direct, faţă către faţă, fără martori: „La
duhovnic, ca la moară, pe rând intră, pe rând iese” (IX, 203). Credincioşii se îndeamnă unul pe altul să se
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spovedească: „Haideţi să ne spovedim /La moş popa Constantin” (VII, 90). De aici vedem imaginea duhovnicului
ca a unui bătrân preot cu experienţă de viaţă. El povăţuieşte şi dă canoane enoriaşilor ce se spovedesc, dar în
unele cazuri aceste prescripţii el nu le respectă: „Duhovnicul pe păcătoşi bine îi povăţuieşte, iar el niciuna nu păzeşte din
câte lor le grăieşte” (VIII, 710). De aceea omul din popor îi transmite un îndemn înţelept: „Dohtore, vindecă-te mai
întâi pe tine însuţi” (V, 270). Dacă uneori epitimiile şi îndrumările duhovniceşti sunt prea aspre, omul din popor
conchide: „Nici toate ale dohtorului, nici toate ale duhovnicului” (V, 269). Există şi afirmaţii ironice din partea
omului din popor care se bazează pe obiceiul unor preoţi-duhovnici de a lua bani pentru spovedanie: „Vai de
duhovnici, când vor lipsi păcătoşii” (VIII, 710).
VI. Primitorii
Primitorii Sfintei Spovedanii sunt creştinii, oamenii păcătoşi, care-şi simt sufletul greu de păcate.
VII. Forma
Sunt mai multe etape în desfăşurarea Tainei Sfintei Spovedanii. Dintre acestea, proverbele consemnează:
 Recunoaşterea păcatelor cu sinceritate: „Atunci te poţi mântui, când, recunoscându-ţi greşeala, nu numai te vei
căi, ci te vei pocăi” (VIII, 390); „Cel păcătos cunoaşte prea bine greşeala sa, dar de mândrie s-arată ca şi când nici o
ştiinţă n-ar avea” (VIII, 469); „Cu suflet viteaz şi cu trup leneş” (II, 439); „Cu sufletul în palmă” (II, 440); „Cu
sufletul la gură” (II, 440); „Cui i-e frică de Domnul, nu-i este frică de greşeli, că niciodată nu greşeşte” (VIII, 194);
„Curăţă mai întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie şi cea din afară curată” (IV, 39); „Greşalele
tale la suflet uşurinţă, când de faţă le mărturiseşti” (VIII, 194); „Greşeala are şi iertare” (X, 408); „Greşalele când
se mărturisesc de sine se iartă” (VIII, 193); „Greşalele se iartă când omul se pocăieşte” (VIII, 194); „La vreme de
mântuire şi cel dintâi şi cel din urmă deopotrivă se înţeleg” (VIII, 390); „Mai bine să mărturiseşti greşeala ce-ai făcut
şi s-o îndreptezi, decât să zici că n-ai greşit şi în greşeli să rămâi” (VIII, 196); „La vreme de mântuire şi cel dintâi şi
cel din urmă deopotrivă se înţeleg” (VIII, 390); „Păcatul acoperit – totdeauna suferit” (VIII, 469); „Păcatul ascuns
nu te necinsteşte” (VIII, 469); „Păcatul mărturisit este iertat” (VII, 72); „Păcatul mărturisit este pe jumătate iertat”
(VII, 72); „Păcatul mărturisit şi îndată părăsit este vrednic de iertare, când pocăinţă are” (VIII, 469); „Păcatul
netămăduit cu noi în pământ se îngroapă, ca să se arate la Dreptul Judecător” (VIII, 469); „Se pocăieşte ca lupul când
îl tundea şi el se văieta că oile se depărtează” (IX, 72); „Cu trupul în biserică şi cu gândul la dracu” (II, 447);
 Umilinţa trebuie să-l caracterizeze pe cel ce vine la Sfânta Spovedanie: „Ca rugăciunea cu umilinţă, nimic
altceva nu ţi-aduce bună rânduială” (IX, 140);
 Rugăciunea trebuie să fie pe buzele şi în inima celui ce vine la Spovedanie, dar o rugăciune sinceră, ci
nu rugăciuni formale, rostite fără noimă: „Rugăciunea peste măsură, ca «Doamne miluieşte!» de mii şi mii
de ori, ce-aduce şi la popă mare supărare” (IX, 140);
 Iertarea duşmanilor şi a celor ce ne-au făcut rău: „Blând şi lesne iertător către cei ce-ţi greşesc ţie de te vei arăta,
cu Dumnezeu te vei asemăna” (VIII, 37); „Când zici «Iartă-ne nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşalele
greşiţilor noştri» se înţelege că faci o legătură cu Domnul, că de vei ierta tu mai întâi pe ai tăi greşiţi, aşa şi Domnul în
urmă să te ierte pe tine; iar de nu, nu. Vezi dar acum ce legătură faci şi cu cine o faci, că şi de-ar voi Domnul să te
ierte pe tine, n-ar putea să te ierte mai înainte, până ce vei ierta tu celor ce ţi-au greşit ţie. De aceea, ca să se păzească
această legătură ce însuţi tu ai făcut cu Domnul, de bună voia ta, iartă tu mai întâi şi apoi roagă pe Domnul ca să te ierte
şi el pe tine” (VIII, 36); „Cel ce nu iartă pe altul, nu să înţălege de om, că omul, fireşte fiind supus patimilor, unul
altuia trebuie să creadă” (VIII, 37); „Până nu vei ierta nu cere iertăciune, că Domnul nu te va asculta” (VIII, 37);
„Cel mai mare păcat este a ţine tu minte greşeala ce ţie altul a greşit” (VIII, 469). Sunt şi din cei care chiar şi pe
patul morţii, la Spovedanie mărturisesc că pe anumiţi duşmani nu-i pot ierta, nu pot vorbi cu ei, iar
fapta acelora „O să o spun şi morţilor” (II, 616) şi „O să o ţin minte şi mort” (II, 616), ceea ce nu-i
creştinesc, iar Sfânta Spovedanie nu-şi face efectul;
 Iubirea semenilor şi chiar a duşmanilor: „Bucuria şi fericirea celor mântuiţi a se iubi în veci” (VIII, 390);
 Despăgubirea celor păgubiţi, asemenea lui Zaheu vameşul: „Păcatul cu pomene nicicum nu se curăţă, ci
numai cu despăgubirea celui ce l-ai năpăstuit” (VIII, 469);
 Postul în perioada premergătoare Sfintei Spovedanii îi ajută pe cel în cauză să-şi facă o analiză atentă
a propriei stări sufleteşti, crează mediul potrivit pentru rugăciune, fapte bune şi căinţă: „Cel ce posteşte
spre spăşenia sufletului şi de fapte rele nicicum nu se lasă, mai mult păcătuieşte, socotind că cu postul pe Domnul va
înşela” (VIII, 459);
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 Căinţa sinceră pentru păcatele făcute şi hotărârea de a nu le mai repeta în viitor: „Ca căinţa, nici o
pedeapsă nu te duce la pocăinţă” (IX, 72); „Ca muşcătura de căinţă nici o muşcătură mai dulce” (IX, 72); „Ca să te
scapi de amărăciunea căirii, să te căieşti până a nu greşi” (VIII, 263); „Căinţa fără pocăinţă moartă să-nţelege.
Urmează-le pe amândouă” (VIII, 263); „Căinţa şi pocăinţa – cea mai mare cinste a păcătosului” (VIII, 469);
„Cea mai mică căinţă c-o bună pocăinţă, ţi-aduce la suflet bună fericire. De ea să te ţii” (VIII, 264); „Cei ce târziu
se căiesc, ca râsul de cu vară ce plânge de cu iarnă” (IX, 72); „Cel ce se căieşte îşi cunoaşte greşeala; cel ce se pocăieşte
mai înţelept să socoteşte, că de ea se părăseşte. Tu acestuia să te asemenea” (VIII, 264); „Cel ce se căieşte târziu se
deşteaptă, când vremea nu-l mai aşteaptă. Deşteaptă-te mai din vreme, ca să nu te căieşti” (VIII, 264); „Cu pocăinţă
după căinţă păcatul l-ai spălat, fără a mai supăra pe Domnul cu mii şi sute de rugăciuni, iar dimpotrivă, mai mult Îl
întărâţi, că-I aduci aminte de relele ce-ai urmat” (VIII, 468); „Cui i-e ruşine să se căiască, să se ferească să nu
greşească” (VIII, 263); „După căinţă / Vine pocăinţă” (VII, 351); „Nici o iertare de păcate până nu te vei
îndrepta şi părăsire lor nu vei da” (VIII, 37); „O pocăinţă cât de mică, cu părăsire de cele rele, biruieşte mii şi sute de
mătănii” (VIII, 381); „Omul cu ştiinţă /Are pocăinţă” (V, 585); „Vai de cel ce cere iertare pentru greşale numai
până se va cumineca, socotind că cu aceasta pe Dumnezeu va înşela” (VIII, 36); „Păcatul îndată se uită, când îndată
se îndreptează” (VIII, 469);
 Milostenia şi facerile de bine trebuie să însoţească Sfânta Spovedanie: „Câte lacrimi de săraci vei şterge cu
mâna ta, atâtea păcate din sufletul tău vei spăla” (VIII, 468); „Ce dai săracilor ţie-ţi dai” (V, 561); „Cel mai mare
păcat în lume este a nu săvârşi binele ce poţi altuia a săvârşi” (VIII, 469); „Cine dă săracului împrumută pe
Dumnezeu” (V, 560); „Bogăţiile trec, faptele bune rămân” (V, 94); „Păcatele, cât de multe, numai milostenia cu
pocăinţă, ca apa pe foc le stinge” (IX, 125);
 Sfaturi bune date semenilor: „Cel ce va îndrepta pe un păcătos, sufletul din moarte va mântui” (VIII, 469);
 Metaniile nu sunt agreate prea mult de omul din popor. Le socoteşte formalism şi fără folos pentru
suflet: „Mătănii multe în zadar, când pocăinţa îţi lipseşte” (VIII, 382); „Mătănii multe, întreagă dobitocie, viclenie
şi răutate arată, că va să înşele pe cei ce-i văd făcând metanii” (VIII, 382); „Nici măcar o metanie, ci îndurare
mare” (VIII, 382); „Nici mătănii cere Domnul, ca să-ţi frângi mijlocul, tocmai ca pehlivanii, ci căinţă şi pocăinţă, cu
depărtare de orice rea urmare” (VIII, 282).
VIII. Efectele
Efectele Sfintei Spovedanii sunt mai multe, astfel:
 Iertarea păcatelor mărturisite: „L-a iertat Dumnezeu” (VI, 687); „Cine are iertăciune până a nu se osândi, îşi
dovedeşte greşeala sa şi scapă de păcat. Asemenea şi tu să urmezi” (VIII, 37);
 Curăţirea sufletului: „Când ne căim, nu ne căim pentru răul ce am făcut, ci pentru că ni-i frică să nu ne ajungă alt
rău şi mai rău; iar când ne pocăim cunoaştem răul ce am făcut, de-aceea de el ne părăsim” (VIII, 263); „Întâi să te
căieşti, apoi să te pocăieşti şi în urmă să nădăjduieşti iertare să dobândeşti” (VIII, 36); „Nu înfrunta pe cel ce se
pocăieşte, că toţi suntem vinovaţi păcatului” (VIII, 263); „Nu înfrunta pe păcătosul ce Domnul l-a iertat” (VIII,
468); „Păcătosul când se pocăieşte, sufletul îi înfloreşte” (VIII, 469);
 Mântuirea: „Dacă pui untdelemn în candelă, îţi va lumina” (III, 67); „A-şi vedea de suflet” (II, 443); „Cu
spovedania şi cu buna mărturisire la multe greşeli te îndreptezi; de-aceasta să te ţii” (VIII, 574); „Greşalele tale la
suflet uşurinţă, când de faţă le mărturiseşti” (VIII, 194); „Pocăinţa te duce în cer de pe pe pământ, când la vreme o
săvârşeşti” (VIII, 263);
 Răsplată de la Dumnezeu: „Nici o faptă fără plată, îndată sau mai pe urmă” (VIII, 607); „Nici o căinţă fără
mângâiere, după pocăinţă” (VIII, 263); „Când se trudeşte săracul, / Dumnezeu îi umple sacul” (V, 563);
 Reorganizarea vieţii şi a comportamentului: „De acu calea bisericii” (VI, 492).
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VÂNĂTORUL VÂNAT
pr. Nicolae STOIA

„Nu-L putem căuta pe Dumnezeu până când ne găseşte El pe noi” (Sf. Siluan Athonitul)

Au existat de-a lungul istoriei personalităţi care
au depăşit ţărmurii realităţii imediate, punându-şi
pecetea proprie asupra epocii în care le-a fost dat să
trăiască; ba chiar i-au imprimat un anume mod de a
gândi. Şi, şi mai mult încă, ei au influenţat însăşi
evoluţia ulterioară a istoriei universale, insinuându-se
până în fibrele sale cele mai intime. Iar a încerca să-i
scoţi din contextul în care au trăit echivalează cu a
extrage dintr-un edificiu cheia de boltă, adică taman
acea piesă care îi conferă trăinicie şi fără existenţa
căreia construcţia respectivă s-ar nărui cu siguranţă.
O astfel de personalitate a fost Sfântul Apostol
Pavel, fără prezenţa căruia creştinismul ne-ar apărea
greu de conceput. Ceea ce i-a determinat pe mulţi
dintre cercetătorii fascinantei sale vieţi să-l considere
un miracol fără genealogie. Sigur, nu în sensul că
istoria creştină ar fi rămas neîmplinită fără contribuţia lui. Sunt, însă, câteva elemente care ne obligă să
recunoaştem că Pavel era necesar în iconomia
mântuirii neamului omenesc. Cu alte cuvinte, că el a
fost rânduit de Dumnezeu pentru a aduce o mărturie
în plus, poate cea mai covârşitoare dintre toate,
despre realitatea învierii lui Hristos. Târziu, către
amurgul vieţii, stând ca într-o zăbavă senină a gândurilor, privind în urmă şi apreciindu-şi existenţa atât de
zbuciumată, însuşi avea să recunoască faptul că a fost
menit de Dumnezeu unui destin de excepţie. Spunând că „El m-a ales din pântecele maicii mele şi
prin harul Său m-a chemat” (Ga 1, 15). Dar până să
ajungă ceea ce ştim că a fost, adică neodihnitul apostol răspândind cuvântul sfânt în toată lumea, cu o
ardoare neegalată, până să devină torţa vie consumându-se pentru Hristos şi afirosindu-I-se jertfă
holocaustă, Pavel a fost un iudeu convins până la
fanatism de infailibilitatea religiei sale strămoşeşti. Şi,
în consecinţă, el i-a persecutat pe cei care susţineau
altceva decât ceea ce învăţa religia sa mozaică, şi
anume că Hristos nu a fost decât un impostor. Iar
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povestea cu învierea Lui din morţi nu a fost alt nimic
decât o minciună sfruntată, care grabnic trebuia
demontată, spre a-i curma răspândirea.
Convertirea lui Saul, rabinul iudeu atât de
înverşunat împotriva Bisericii creştine, care abia
prinsese a se înfiripa, are ceva din grandoarea unei
erupţii vulcanice. Însă dincolo de irumperea tumultuoasă a divinului în planul existenţei sale, convertirea lui a fost precedată de ani îndelungi de zbucium
lăuntric. Privită în profunzime, schimbarea sa atât de
radicală de pe drumul Damascului ne apare nu ca o
simplă consemnare a unei date exterioare. Ci,
dimpotrivă, traseul parcurs de Saul relevă că toată
lupta sa a fost o căutare înfrigurată a lui Hristos.
Există momente în viaţa anumitor oameni, care Îl
descoperă pe Dumnezeu fulgerător şi declară că
acesta constituie începutul unei vieţi noi, ei considerându-se deosebiţi de ceea ce au fost până atunci. În
realitate, L-ai purtat pe Dumnezeu în tine, ţi-a fost
aproape, pentru că El era ferecat în miezul făpturii
tale, aidoma unei răni lăuntrice şi cu cât suntem mai
bolnavi de El, cu atât momentul iţirii Lui în viaţa
noastră ne apare mai surprinzător. În adâncul acestei
situaţii insolite se află o anevoioasă gestaţie, deoarece
Dumnezeu era în noi, dar noi nu am ştiut unde
anume trebuia să-L căutăm. Ne-am luptat cu propria
zădărnicie, căutând comoara afară, şi ea era zăvorâtă
în cămara tainică a făpturii noastre. Convertirea
constituind eliberarea de povara unei cumplite
apăsări lăuntrice.
Sfântul Evanghelist Luca, apropiat colaborator
al lui Pavel, nu a fost străin de atari aspecte. Dovadă
faptul că el, cu scrisul său sigur şi îngrijit, redă
interpelarea pe care Hristos i-o adresează lui Saul pe
drumul Damascului: „de ce Mă prigoneşti?” cu sensul
de: a căuta cu înverşunare, cu patimă, a alerga după, a
urmări. Eminentul teolog şi scriitor care a fost
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părintele Gala Galaction, într-un studiu referitor la
evenimentul respectiv, intitulat De la „mormântul gol”
la porţile Damascului1, insista asupra acestor detalii. El
susţinând că toată înverşunarea anticreştină a lui Saul
nu a fost decât o căutare a lui Hristos. Însă una
îndreptată într-o direcţie greşită. În interpretarea
părintelui Gala Galaction, agrăirea divină de pe
drumul Damascului, întocmai aşa suna: „Saule, Saule
de ce te ţii după Mine? Eu sunt Iisus, pe care tu îl cauţi
de atâta timp!” (FA 9, 4-5). În neobişnuita traducere
pe care o propunea, venerabilul teolog se întemeia pe
faptul că în limba ebraică, limba maternă a lui Saul,
limba în care Hristos i s-a adresat în scurta, dar atât
de tensionata lor întâlnire: „Eu am auzit un glas
zicându-mi în limba evreiască: „Saul, Saul, lama
thirdepheny?” FA 26, 14), verbul ebraic în speţă avea
sensurile de: a urmări, a alerga după (fie rele, fie bune), a
căuta cu patimă, a stărui în ceva. Iar traducerea corectă
ar fi trebuit să sune: „Saule, Saule, de ce Mă urmăreşti?
Eu sunt Iisus pe care tu îl cauţi cu înverşunare!”2
Ca autor al cărţii Faptele Apostolilor, înfăţişându-ne neobişnuita întâmplare, Sfântul Evanghelist
Luca, „aidoma unui stilist al lumii elene, atent la
nuanţele şi implicaţiile cuvântului, vădindu-se un
intelectual care gândeşte şi scrie greceşte, într-o limbă
literară pe care nu o egalează niciun alt autor noutestamentar”3, are grijă să păstreze cât mai nealterat
sensul genuin al interpelării divine în discuţie, Luca
redându-l prin verbul grecesc diokeis. Având şi el
înţelesurile de: a urmări, a te ţine după ceva, a alerga după,
a căuta de zor. Vasăzică foarte apropiate de cele ale
cuvântului ebraic originar. Şi în varianta latină, „quid
me persequeris?” din care se revendică sintagma consacrată în majoritatea ediţiilor româneşti ale Bibliei:
„De ce Mă prigoneşti?” în forma sa genuină verbul
respectiv avea aceleaşi sensuri, şi anume de: a te ţine
de ceva, a urmări, a căuta de zor4. Dar, aşa cum
oamenii îşi au destinele lor pline de imprevizibil, şi
cuvintele, de-a lungul timpului, şi-au modificat sensul
genuin, dobândind noi valenţe şi pierzându-le pe
altele. Cum este şi cazul celui adresat de Hristos lui
Saul pe drumul Damascului. Din cele 140 de locuri
din Biblia ebraică, atâtea câte a numărat părintele
Gala Galaction, în 115 dintre ele verbul în cauză avea
sensurile amintite mai sus. Respectiv: a urmări, a se
ţine de, a stărui în ceva, a alerga după. Şi numai în
25 de situaţii avea şi sensurile de: a prigoni, a
persecuta, a împila5. Treptat, în devălmăşia vremurilor, cuvântul în speţă şi-a pierdut înţelesurile primare,
din păcate pe cele mai sugestive. Păstrându-le numai
pe cele îndeobşte accesibile nouă astăzi. Adică pe: a

asupri, a oprima, a împila, a urgisi, a năpăstui, a
persecuta, a oropsi, a teroriza, a tiraniza6. Iar forţa sa
simbolică şi expresivitatea genuină i s-au diminuat
mult, cuvântul nemaiizbutind să redea astăzi
încărcătura şi tensiunea dramaticei întâlniri de pe
drumul Damascului, întâlnire care avea să se
vădească providenţială pentru evoluţia creştinismului.
Într-un alt spaţiu şi în alt veac şi în cu totul alte
circumstanţe, acelaşi glas îl va agrăi pe un alt neostenit
vânător al cerului, printr-o interpelare întrucâtva
similară celei de pe drumul Damascului: „Nu M-ai
căuta de nu M-ai fi găsit!” În acest cuvânt, adresat de
Hristos robului său Blaise Pascal, ai zice că ceva nu
este la locul său. Întrucât te intrigă ordinea răsturnată
în care ţi se înfăţişează faptele. Într-o dreaptă şi
firească desfăşurare a lucrurilor, găsirea nu poate
decurge decât în urma unei căutări. Iar aşezarea în
care ele ar trebui să stea este ca aceea dintre cauză şi
efect. Situaţia în care, de bună seamă, căutarea
constituie cauza care îşi cere cu necesitate efectul.
Aflarea fiind rodul, finalul care o rotunjeşte, salvând-o
de nonsens. Nu cauţi pentru că ai aflat, caz în care
efectul îşi premerge şi îşi determină cauza. Aceasta
nefiind decât o mostră de logică de-a-ndoaselea, deci
o neorânduială flagrantă şi o alunecare în absurd.
Lucrurile se prezintă aşa doar în lumea noastră, a
logicii binare şi a multelor determinisme care ne
copleşesc. Privită în alt chip, căutarea ne vădeşte în
deschiderea spre o altă zare, din care fiinţa umană
obârşeşte şi întru care se întemeiază. Este vorba de
orizontul de dincolo de noi, care ne transcende. Şi,
totuşi, se odihneşte în sâmburele de taină al făpturii
noastre lăuntrice. E „ceea ce este mai viu şi mai
adevărat în noi înşine, taina cea vie a dăinuirii
noastre. Şi poate că tocmai din pricina acestei
intimităţi negrăite nu o vedem”7. Intimitate care îmi
lasă tot timpul senzaţia stranie că Îl am pe
Dumnezeu, că El Se află în mine, deşi Îl caut
neîncetat. Mă atrage, fără să izbutesc să-L am cu
adevărat. Este sentimentul straniu „de ca şi cum n-ar
fi, totuşi fiind. El îmi este apropiat, şi totuşi este prea
departe. Dar dacă mă adun şi mă întorc în mine, Îl
aflu în chiar absenţa Lui atât de prezentă. Îl aflu în
foamea şi setea ciudată după minunata frumuseţe
care ar putea să fie şi nu este”8. Căutarea mea se
întemeiază pe găsirea persoanei mele de către
Persoana divină. Găsire care îmi predetermină căutarea, impulsionând-o. Fiindcă „ceea ce căutăm este
totdeauna prezent; ne precedă, făcând posibilă însăşi
căutarea noastră”9. Căutând, noi deja întredeschidem
Dicţionar analogic şi de sinonime, Ed. Şt. şi Enciclopedică, Buc.,
1978, p. 35.
7 Ieroschim. Daniil de la Rarău, Caiete I, Dumnezeu-Dragoste,
Ed. Christiana, Buc., 2003, p. 91.
8 Ibidem, p. 182.
9 V. Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, Ed. Enciclopedică,
Buc., 1993, p. 16.
6

în Revista „Studii teologice”, Nr.7-8, Anul 3/1951, p. 386-397.
2 Gala Galaction, Op. cit, p. 395.
3 Sf. Scriptură diortosită de ÎPS Mitr. B. V. Anania, Ed.
IBMBOR, Buc., 2001, p. 1518.
4 G. Galaction, Op. cit., p. 396.
5 Ibidem, p. 396.
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o uşă spre Lumina în care „vieţuim şi ne mişcăm şi
suntem” (FA 17, 28). Lumina dinlăuntrul nostru se
doreşte împlinită în căutarea noastră „de către
Dumnezeu. A Cărui căutare ne premerge, iar noi
doar o conştientizăm şi o actualizăm. Nu găseşte
decât cel care caută. Dar nici nu caută decât cel care
a găsit subconştient dinainte, deoarece el era întors
cu faţa spre lumină”10. Căutăm, întrucât noi ne aflăm
în ceea ce căutăm. Căutarea noastră se înrădăcinează
în găsirea divină: „căci noi Îi suntem cunoscuţi lui
Dumnezeu” (Ga 4, 9), mai înainte ca noi să-L
cunoaştem.
Dar să ne întoarcem la Saul, fariseul împătimit
până-n măduva oaselor întru apărarea preceptelor
religiei mozaice şi reprezentantul oficial al sinedriului
ierusalimitean, şi să încercăm să refacem itinerarul
parcurs, până ce el avea să devină propovăduitorul
fără astâmpăr al cuvântului sfânt al lui Iisus Hristos.
Saul apare în momentul de maximă tensiune al
conflictului dintre iudeii persecutori şi creştinii
persecutaţi. Mai-mărimile iudeilor, crezând că Îl ţin
pe Dumnezeu de picior şi au în buzunar cheia
tuturor tainelor, susţineau, cu sagacitatea unor
birocraţi fermentaţi, că ucenicii Răstignitului nu au
făcut decât că, furându-I trupul, au iscat un tărăboi
de pomină. Împânzind apoi lumea cu abominabila
lor impostură. În tabăra cealaltă, după o lungă şi
înadins prelungită tăcere, apostolii s-au dezbărat de
frică şi ca nealtădată acum vesteau în gura mare
învierea lui Hristos, de parcă li s-au descuiat limbile.
Două atitudini care nu puteau duce casă bună.
Dispută aprigă, în care nu exista cale de mijloc,
tocmai pentru că Adevărul este de neîmpărţit. Ca
nişte grăniceri ai hotarelor adevărului, refugiaţi într-o
îndârjire bigotă şi cutreieraţi ca de o imensă calamitate, iudeii scânceau guiţat, contestând cu ostentaţie
autoritară învierea lui Hristos şi susţinând că un mort
de-a binelea nu mai poate fi viu în veac, că, haida-de,
dacă El nu mai este viu, nu mai este viu şi gata.
Vrând să le pună pumnul în gură, sinedriştii îi tratau
pe apostoli cu ostilitatea făinii faţă de drojdia care
cutează să-i strice odihna. În consecinţă, ei nu se
sfiau să recurgă la câte toate metodele echilibristice,
preabinecunoscute dumnilorsale, amestecate cu sforării, combinaţii şi intrigi, pentru a stăvili răspândirea
aşa-zisei imposturi. De cealaltă parte, apostolii şi
ucenicii lor, cu cât părea mai de necrezut, cu atât
credeau şi mărturiseau, cu efervescenţa seminţei
trezite la viaţă, învierea lui Hristos cea aducătoare de
proaspete şi îmbelşugate făgăduinţi. În această
confruntare aprigă dintre detractorii învierii lui
Hristos şi replicanţii lor, al căror număr cunoştea o
exuberantă creştere, ei bine, în această dispută de o
rară vânjoşie, în care cei dintâi îşi pierdeau tot mai
10

M. Florian, Misticism şi credinţă, Ed. Minerva, Buc., 1985,
p. 205.
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mult credibilitatea înaintea noroadelor, apare în scenă
un personaj, multora nu îndeajuns de cunoscut, şi
anume Saul. El a fost desemnat să restabilească o
dată pentru totdeauna prestigiul desumflat ca un
balon înjunghiat cu un cuţit de cinci parale, al
Sinedriului ierusalimitean.
Substanţă pură din substanţa poporului evreu,
Saul provenea din tribul lui Beniamin şi aparţinea de
tagma fariseilor, cei mai înfocaţi susţinători ai Legii,
el fiind cel învestit cu puteri nelimitate, pentru a
demasca aşa-zisa minciună referitoare la mormântul
gol. Îmboldit de un instinct detectiv pervers, Saul a
pornit în lupta vieţii sale, spectaculoasă aventură
spirituală, unică în istorie, şi anume lupta întru
descoperirea Adevărului. Anticreştin din creştet
până-n tălpi şi asmuţit de o suverană suficienţă de
sine, Saul şi-a început misiunea încredinţată, procedând cu meticulozitate. De parcă ar fi dorit să pună
la popreală adevărul şi să-i piardă pe susţinătorii săi
de pe pământ, de sub pământ şi din văzduhul tuturor
celor văzute şi nevăzute. Spre a-i putea demasca pe
cei care au pus la cale o izmenitură ca asta, Saul era
obligat să refacă cursul evenimentelor, adică să pună
cap la cap informaţiile pe care le deţinea, pentru a
putea ajunge la momentul dispariţiei trupului
Răstignitului. Vârât până peste cap în scociorârea
faptelor şi neîndoindu-se nicio clipă că ucenicii au
furat trupul lui Hristos şi că apoi l-au pitulat prin cine
ştie ce ungher, trebuia să probeze acest fapt. Afundându-se cu o frenezie pestriţă în anchetă, rând pe
rând sunt aduşi cu otuzbirul înaintea lui martorii
direcţi ai învierii lui Hristos: Maria Magdalena,
Suzana, Chefa-Petru, Iacob, precum şi ceilalţi apostoli (1 Co 15, 5). Deşi a recurs la violenţă şi a excelat
în torturi, totuşi nu a izbutit să-i smintească pe
apostoli din albiile credinţei lor. Ori să smulgă de la
ei vreo informaţie care să-i indice cum că trupul
Răstignitului a fost furat. Ba, dimpotrivă, peste tot
s-a izbit, ca de un zid de neclintit, de tăcerea voluptoasă şi de tăria cu care cei schingiuiţi de el îşi
susţineau poziţia cu o îndrăzneală de sfinţi. Apărând
pe cât de colo că nimeni nu a furat trupul lui Hristos,
ci Dumnezeu L-a înviat din morţi, un mormânt gol
fiind gol o dată pentru totdeauna. Sens în care,
invocând un raţionament de o impecabilă stringenţă
deductivă, apostolii susţineau că ei înşişi au fost
martorii acestui fapt nemaiîntâmplat vreodată şi,
deci, „ei nu puteau grăi altceva, decât ceea ce au
văzut cu ochii lor” (1 In 1, 1). Chiar dacă pentru
aceasta trebuie să plătească cu viaţa.
Lânced din pricina nebuniei înţelepciunii sale,
îngândurat până peste poate şi înghesuit într-o tristeţe inexpugnabilă, i-a abandonat pe aceşti sărmani
fanatici, din lipsă de probe. Nutrind poate, cine ştie?
într-un cotlon al sufletului, admiraţie pentru fervoarea cu care aceştia îşi susţineau cauza. Numai că Saul
era un iudeu prea înfeudat în religia lui. Ţinea mult
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prea mult la prestigiul sinedriului pe care îl reprezenta, cât şi la al său personal, ca să se abandoneze
prea lesne eşecului ori tăcerii care creştea până la a
deveni ameninţătoare. De-acum încolo, fără să mai
sucească şi să desrăsuceasă lucrurile şi fără să mai
lungească vorba, legând tei la curmei, a renunţat la
metodele elegante. Şi, aidoma unui veritabil inchizitor berbecindu-se într-o furie dementă, a trecut la
altele mai severe: bătăi, schingiuiri şi alte mijloace,
care de care mai cumplite. Totul spre a-l ajuta să
scoată la iveală adevărul. Prigoana se înăspreşte.
Mursicat de ură şi stăpânit de o mentalitate panbănuitoare, Saul a extins aria investigaţiilor şi asupra
martorilor indirecţi ai Învierii. Luându-i cu japca, îi
silea să mărturisească şi ce ştiau şi ce nu ştiau.
„Pustiind Biserica, Saul intra prin case şi-i târa pe
bărbaţi şi pe femei” (FA 8, 3) dând cu ei de-a
azvârlita-n temniţă. Zile şi nopţi lungi şi largi spoite
cu teroare sau poate săptămâni la rând „au răsunat
beciurile Ierusalimului de vaietele celor siliţi să
hulească” (FA 26, 11). Este de presupus că în această
nebunie zgrunţuroasă vor fi fost, nu zic ba, destui
care, din jale în jale, din scâncet în scâncet şi sub
apăsarea ananghiei, şi-au renegat credinţa. Însă asta
nu-i putea oferi nici pe departe vreo informaţie mai
acătării şi nici nu-i ogoia tumultul lăuntric. Ducă-se
aşadar toţi în altă aia, acolo unde şi-a înţărcat
vrăjmaşul puiţa, şi-a zis neputincios. De-acu mânia i
s-a prefăcut în fiere, pătrunzându-i carnea cu
amărăciune şi coclindu-i minţile. Căci iată timpul
trecea şi el, Saul, după nu puţinele sale cercetări, îşi
dădea seama că nu deţinea niciun cât de mic semn.
S-a sleit zadarnic, dându-şi seama că ştie tot atât ca şi
la începutul anchetei. Când se părea că lucrurile au
ajuns într-o fundătură, o nouă posibilitate s-a ivit.
Informaţii secrete îi şopteau că o parte din ucenicii
Răstignitului, dimpreună cu alţi fugaci de alde-ai lor,
speriaţi de prigoană, s-au zburătăcit, refugiindu-se
hăt departe în ţinutul Damascului. Şi, dintr-o dată,
potrivindu-se în sine însuşi până a ajuns să se limpezească, a înţeles că lupta trebuia relansată acolo. Cu
siguranţă, acolo, în metropola siriană, avea să se
deznoade enigma mormântului gol. O simplă formalitate şi Sinedriul i-a dat patalamaua care îl autoriza
să-şi continue investigaţiile pe cele meleaguri. Neîndoielnic că acolo, în buzunarul ăla de lume, va izbuti
să-şi ducă misiunea la bun sfârşit. Având încredinţări
deosebite şi însoţit de oameni de nădejde, furat de
gândul cel rău, cu sufletul împovărat de o ură masivă
şi hărţuit de-o neînţeleasă presimţire, care nu-i dădea
pace şi de care nu izbutea să se descotorosească, Saul
şi-a continuat lupta întru dovedirea pretinsei falsităţi
a celui mai teribil eveniment din istoria lumii. După
trei zile, de nu şi mai bine, de călătorie ostenitoare,
prididit de zăpuşala amiezilor nemiloase, şfichiuit de
răceala nopţilor nesfârşite şi înfăşurat în lumina
înmuiată-n taină a stelelor de deasupra lui, iată
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cetatea Damascului iţindu-se la orizont. Şi, cum
înainta aşa dospit de gânduri, un alt gând l-a îmboldit
să alerge şi mai abitir spre râvnita lui ţintă, de parcă
era în duşi răi. Încă un scurt răgaz, apoi urma intrarea
în cetatea unde enigma dispariţiei trupului Răstignitului avea să-şi afle dezlegarea şi, prin aceasta, toate
se vor limpezi în sfârşit. Iar el, Saul, duşman neînduplecat al abominabilei imposturi şi vânător aprig al
celei mai sfruntate minciuni scornite vreodată pe faţa
pământului, îşi va putea savura cu intempestivitate
biruinţa. Punând astfel capăt anevoioasei sale misiuni, care misiune, îşi spunea, avea să-l reabiliteze
atât pe el, cât şi prestigiul şifonat al religiei sale
strămoşeşti.
Deodată, în alergarea către mai presus de toate
râvnita de el ţintă, spre cumplita sa mirare, venind
din răspântiile neştiute ale cerului, şi mai strălucitoare
decât fulgerul, o lumină l-a orbit, prăvălindu-l în
pulberea pământului. Şi oarecineva, pe care nu L-a
mai văzut sau auzit vreodată, l-a agrăit, cu o mânie
dulce, „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti? Greu îţi
este să loveşti cu piciorul în ţepuşă!” Ce stranie
întâmplare îi era dat să trăiască? Cel care îl dojenea,
nu cu asprime, ci mai degrabă cu o adiere de tristeţe
în glas, parcă îl cunoştea de cine ştie când. Căci Saul
L-a auzit rostindu-i numele clar şi răspicat. Şi încă de
două ori. După cum Acela îi cunoştea şi înverşunarea
cu care el a pornit în teribila lui aventură. „Poate că nu
a fost decât o halucinaţie”, a apucat să-şi zică într-o
străfulgerare de gând, atâta cât a durat până s-a
rostogolit în pulberea pământului. Ba mai era şi atât
de epuizat de anevoiosul drum străbătut, slăbit de
foame şi sete, dezarticulat de arşiţa nemiloasă a
zilelor şi de frigul nopţilor din deşert. Stare în care
simţurile omului, copleşite de moleşeală, îşi pierd
penetranţa. Greu moare în noi ura şi anevoie ne
desprindem din strânsoarea ei şi nu-i lucru deloc
uşor să te smulgi din albiile neînţelegerii proprii.
„Agonia şi febra pot fi inventive şi înşelătoare”, şi-a
dat un răspuns lingav neobişnuitul vânător, năucit de
povara prea repedei, fulgerătoarei descoperiri. Suspectându-se pe sine însuşi de irealitate şi minţindu-se
că nu era decât victima unei închipuiri convulsive.
Deoarece singur te poţi înşela, după cum te poţi îndoi
chiar şi de tine însuţi, şi mai cu seamă de cele pe care
uneori ţi se pare că le auzi, fără ca ele să fie reale. Dar
când şi cei din preajma ta au auzit aceleaşi vorbe,
atunci situaţia se schimbă. Pentru că bărbaţii care îl
însoţeau „deşi nu vedeau pe nimeni”, de auzit, au auzit
glasul acela cât se poate de limpede. Atât de limpede
le-au răsunat şi lor cuvintele pe care le-au auzit, încât,
auzindu-le, „stăteau încremeniţi” (FA 9, 7). Vasăzică
era treaz de-a binelea şi nu era câtuşi de puţin vis,
şi-a zis Saul, îmboldit de un ghimpe de bănuială. Sau
poate că trezirea sa nu era decât o legănare între un
vis şi alt vis, fără nicio întrerupere a visului, căci
numai în adâncimile visului poţi auzi asemenea
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cuvinte. Şi totuşi ecoul acelor cuvinte stăruia în aer,
dovedindu-i că nu era vis şi că nici închipuire nu era.
Şi nici vreo halucinaţie datorată propriei slăbiciuni,
şi-a spus cu o voce porumbacă Saul, smuls din
tumultul gândului propriu şi cu sufletul brumat de
prospeţimea trezirii. Cuvintele au răsunat aievea,
sfâşiindu-i carnea ca un jungher de foc şi mutându-l
în cadenţa nedezminţită a realităţii. Care realitate a
sporit şi nedumerirea soţilor săi, fiindcă şi ei au auzit
aceleaşi cuvinte, clar şi distinct. Iar Saul nu izbutea să
înţeleagă, sau înţelegea ce se întâmplă, dar cu o altă
zonă a făpturii sale, că adică, în acel moment de o
frumuseţe solemnă, el se afla înaintea Celui pe care Îl
socotea mort şi al cărui Trup îl credea dosit prin cine
ştie ce cotloane. Iar lumina aceea nepământească,
pătrunzându-i până-n malurile sângelui, l-a orbit, „căci
deşi el avea ochii deschişi, nu vedea nimic” (FA 9, 8).
Ajutat de cei care îl însoţeau să se aburce ca din
străfundurile unei vlăguiri nesfârşite, abia acum, da,
acum desprinzându-se din iureşul întâmplării cu
miros de timp oprit şi ascultându-şi zvâcnetul
sângelui, Saul înţelegea, cu o tristă uluire, ce anume
s-a petrecut cu el. Ca într-o autoabolire trudnică,
„tremurând şi înspăimântat ca de moarte” (FA 9, 6)
şi simţind cu toate instinctele dezlănţuite apropierea
Cuiva nemaiîntâlnit vreodată, Saul a îngăimat: „Cine
eşti, Doamne?” A urmat trezirea lui ca dintr-o toropeală risipită de teribila descoperire: „Eu sunt Iisus,
Cel pe care tu îl cauţi!” (FA 9, 5). Cel pe care Îl vânase cu
o înverşunare dusă până la exasperare, crezându-L
mort, Se afla viu înaintea sa şi dintr-o dată parcă
timpul s-a sfârşit, iar clipele au început să i se suprapună şi să devină o singură clipă, Saul dându-şi
seama că în mireasma acelei clipe unice respira toată
truda alergării sale după Cel pe Care Îl prigonise şi a
Cărui prezenţă îl învăluia, cu o cuceritoare delicateţe,
ca un ocean de iubire.

Încrâncenarea intransigentului fariseu şi suficienţa persecutorului, pretinzând că poate deosebi
binele de rău şi adevărul de impostură, s-au frânt
într-o clipită. Iar prestigiul religiei strămoşilor săi, pe
care el o socotea afară din cale de sigură şi în numele
căreia a pornit devastatorul său demers inchizitorial,
se năruia înainte-i ca o catapeteasmă fără icoane,
vădindu-şi, ca într-un deplorabil război obscur,
nedeplinătatea. În urma acelei ireversibile prăbuşiri
ca într-un caier de întuneric, de parcă i-au galopat
prin suflet o cireadă de sfincşi, a înţeles dintr-o dată,
ca atunci când înţelegi fără să poţi explica ce anume
înţelegi, că el era altfel şi simţea înmugurindu-i în
adâncul făpturii o licărire de nădejde, soră bună cu
înseninarea. A vânat Adevărul, ca să-şi dea seama, în
această oră cumpănită, fără să prididească a se uimi,
că strădaniile, asprimea şi stăruinţa sa, toate se
vădeau a fi fost zadarnice şi că el a fost cel vânat. Iar
Cel pe care Îl vânase, crezându-L mort, ca să vezi,
stătea viu înaintea lui. Şi el, Saul, teribilul vânător
vânat, murea de-o moarte cum nu a mai murit
nimeni vreodată în istoria lumii. Atâta înviere încape
în noi, cât murim nouă înşine, „şi numai o moarte
desăvârşită poate îndura o înviere totală”11. Moartea
lui Saul a fost cu adevărat ireversibilă. După cum
aidoma i-a fost şi învierea. Deoarece nimeni niciodată, aidoma lui, nou-născutul întru Hristos Pavel, nu
s-a identificat cu El până la măsura anulării de sine şi
nici nu a fost, „răstignit împreună cu El. Şi nu eu
sunt cel care mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce
trăieşte în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup,
trăiesc întru credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Cel care
m-a iubit şi pe Sine Însuşi S-a dat pentru mine”
(Ga 2, 20).

11
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În general, pentru orice spiritualitate şi în special
pentru Creştinism, gândul la moarte este temelia
aspiraţiei spre veşnicie. În acest sens, Sfântul Antonie
cel Mare spune – idee ce a devenit un laitmotiv
pentru Răsăritul creştin: „Moartea de-o va avea omul în
minte, nemurire este; iar dacă nu o are în minte, moarte este”.
Şi continuă acelaşi Sfânt zicând: „[...] dar nu de moarte
trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului”1, adică de
moartea sufletească de care Dumnezeu ne-a prevenit
dintru început prin Adam („[...] în ziua în care vei
mânca vei muri negreşit” – Fac. 2, 17). Sub semnul
căderii lui Adam, omul şi-a născut o personalitate în
afara lui Dumnezeu, creându-şi singur propria
moarte. Meditaţia despre moarte apare ca o necesitate, în dorinţa creşterii şi maturizării spirituale,
deoarece însăşi atitudinea tradiţională faţă de moarte
îl pregătea mai temeinic pe om în vederea trecerii
acestui prag nedorit al vieţii. Dacă frica morţii rămâne pricină de păcătuire, amintirea morţii în schimb ne
poate trezi, adică poate determina întoarcerea noastră
la Hristos: „Agoniseşte-ţi ca soţie nedespărţită aducerea
aminte de moarte”, spunea Sfântul Ioan Scărarul2,
pentru că doar „cel ce înţelege cu adevărat că viaţa aceasta
are un hotar, acela poate pune un hotar greşelilor lui”3.
Opunându-se teocentrismului şi mutând centrul
preocupărilor sale în formarea unei asemenea personalităţi, umanismul modern a mers atât de departe,
* Studiul de faţă vine în completarea celui publicat în revista
„Bibliotheca septentrionalis”, an. XXI, nr. 2 (41), 2013, din
Baia Mare, pp. 143-149, şi care face parte dintr-o pleiadă
de relatări cu conţinut teologic ce vor alcătui un volum
integral despre tema tratată.
1 Cf. Sfântul Antonie cel Mare, Învăţături despre viaţa monahală
în „Filocalia românească”, vol. I, ediţia a 2-a, Bucureşti, Edit.
Harisma, 1992, p. 22.
2 Vezi Sfântul Ioan Scărarul, Scara, III, 20, în trad. rom. de
pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, în FR, vol. IX, Edit. IBM
al BOR, Bucureşti, 1980, p. 72.
3 Zicea sugestiv Sfântul Isaac Sirul. (Vezi Cuvinte despre sfintele
nevoinţe, cap. 85, în trad. rom. de pr. prof. dr. Dumitru
Stăniloae în FR, vol. X, Edit. IBM al BOR, Bucureşti,
1981, p. 425).
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încât a ajuns în mod fatal la nihilism, care poate fi
concretizat şi definit ca iad al acestei personalităţi. În
toate vremurile, ori de câte ori omul n-a ţinut seama
de scopul pentru care a fost creat şi nu şi-a supus
fiinţa sa lui Dumnezeu, a avut experienţa morţii
sufleteşti, a morţii faţă de Dumnezeu. Philippe Aries, în
lucrarea sa intitulată „Omul în faţa morţii”,
subliniază grija societăţii moderne de „a ascunde”
minuţios moartea de ochii lumii, de a o ţine cât mai
departe posibil, de a o „izola” sau „marginaliza”.
Creştinismul propovăduieşte o astfel de moarte a
omului, identică oarecum cu nimicirea personalităţii
sale, prin înstrăinarea lui faţă de Dumnezeu şi clădită
pe minciună şi ambiţii deşarte, pentru a se putea
ridica şi (re)zidi din nou asemeni bobului de grâu
pentru a creşte în Dumnezeu. Însuşi Iisus Hristos va
oferi spre dărâmare, odată cu trupul Său, templul cel
vechi al personalităţii Sale mesianice, ridicat în
concepţia poporului ales. „Până ce nu mă voi fi dărâmat
întru totul, nu voi fi în stare să mă zidesc” – mărturiseşte
Arhimandritul Vasilios Gondikakis4, exprimând sensul vieţii ascetice.
Pe de altă parte, prin moartea corect asumată,
gândul la viaţa veşnică se concentrează într-un singur
punct: judecata! Căci, „[...] rânduit este oamenilor să moară
o singură dată şi să meargă la judecată” (cf. Evrei 9, 27). Or,
creştinul se află în această conştiinţă a judecăţii. Căci
numai aceasta ne pune necontenit înaintea lui
Dumnezeu, statornicindu-ne în rostul nostru, în
datoriile noastre din această lume, fiind ca o pregătire
pentru veşnicie prin împlinirea poruncilor. Căci frica de
răsplata finală îndeamnă la căinţă şi împiedică
păcătuirea, iar aducerea-aminte de pedeapsa veşnică
devine un „izvor al săvârşirii virtuţilor”5. Sfântul Ioan
Scărarul îndeamnă deseori pe discipolii săi,
Cf. Vladimir Gondikakis – apud revista trimestrială „Epifania”,
an IV, nr. 2 (martie-aprilie) 1998, Alba Iulia, p. 1.
5 Sfântul Grigore din Nazianz, Discours 32, 1, traducere
franceză în ed. J. Bernardi & J. Mossay & P. Gallay & C.
Moreschini, în colecţia Sources Chretiennes, nr. 318, Paris,
1988, p. 85.
4
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spunându-le: „Adu-ţi aminte de sfârşit şi nu vei mai
păcătui nicicând”6. Iată cum moartea, sau gândul mereu
la moarte, are putere de a crea o ierarhie a valorilor
după durabilitatea şi capacitatea lor de a ne proiecta
în veşnicie. Ea ne eliberează de ceea ce este trecător
în fiecare lucru din lume, ajutându-ne să cunoaştem
temeiurile şi sensul creaţiei lor. Mai mult, aducereaaminte de moarte acţionează ca un filtru prin care
omul vede obiectele în funcţie de relaţia lor cu
veşnicia.
Prin urmare, semnificaţia supremă a actului
morţii e aceea că moartea e faptul cel mai semnificativ al vieţii, al trăirii, şi dă dovadă în profunzime
de problema sensului vieţii. Creştinul, spre a ajunge
la viaţă şi înviere, trebuie să treacă prin cruce,
smerenie şi moarte, care toate sunt egale cu învierea;
sunt începutul veşniciei. În acest sens, creştinul
devine „mormânt al învierii”, căci din momentul
primirii Botezului, purtând haina cernită şi cămaşa
luminoasă, este înnoit în propria noapte a morţii şi în
dimineaţa învierii sale. Creştinul devine şi este un
martor al lui Hristos Cel înviat, un martor al vieţii
veşnice – încă de aici. Astfel se descoperă sensul
crucii fiecăruia, a cărei povară ne cufundă în adâncurile Duhului. Aceasta este singura cale spre
învierea cu Hristos şi în Hristos, deoarece înainte de
venirea lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, noi,
oamenii, nu cunoşteam decât moartea; iar moartea
ne cunoştea pe noi. Tot ce era omenesc era
impregnat de moarte, robit şi învins de ea. Moartea
era mai aproape de noi decât fiinţa noastră şi mai
reală decât noi înşine; era mai puternică, incomparabil mai puternică decât oricare om în parte şi
decât toţi oamenii laolaltă. Pământul era o înfricoşătoare închisoare a morţii, iar noi înşine neputincioşi, prizonieri şi deţinuţi ai ei (vezi Evrei 2,
14-15). Numai prin venirea Dumnezeului-Om, Iisus
Hristos, viaţa s-a arătat; ni s-a arătat „viaţa cea
veşnică” nouă, muritorilor celor deznădăjduiţi, celor
sclavi, nefericiţi ai morţii (cf. I In. 1, 1-2)7. Această
viaţă veşnică „[...] am văzut-o cu ochii noştri şi mâinile
noastre au pipăit-o”; pe aceasta noi, creştinii, „o
mărturisim şi o vestim” tuturor trăind în comuniune cu
Mântuitorul Hristos, noi trăim deja, încă de aici, de
pe pământ, viaţa veşnică, căci El este „adevăratul
Dumnezeu şi viaţa veşnică” (cf. I In. 5, 11). Numai trăind
pe măsura chemării Lui, noi ne împropriem, ne
facem a noastră biruinţa Lui asupra morţii.
Patimile, moartea şi pogorârea la iad a Domnului, ca lucrări iconomice de mântuire a neamului
omenesc, alcătuiesc împreună momentul hotărâtor al
6

7

Sfântul Ioan Scărarul, Scara Raiului, 6, în trad. rom. de
pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Edit. IBM al BOR,
Bucureşti, 1992, p. 156.
Cf. Arhim. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-Om, în trad.
rom. de diac. Ioan I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1997,
p. 95–96.
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răscumpărării noastre integrale. Toate aceste lucrări
răscumpărătoare necesare rezumă ispăşirea noastră
de sub jugul păcatului şi eliberarea din legăturile
morţii prin acţiunea de restaurare a firii noastre
decăzute în Iisus Hristos – Domnul nostru. În
universul restaurării noastre, crucea şi moartea Lui
sunt reprezentative şi au semnificaţia lor: Hristos
Domnul, prin moartea Lui, străbate însăşi inima lui
Dumnezeu şi ne transformă din temelii. Dacă înţelegem că actul morţii, fie al celei fireşti, fie al celei
năprasnice, nu este numai un capăt fatal de existenţă
pentru noi, ci constituie în realitate faptul de a muri
învestit cu cea mai profundă semnificaţie, fiind
penetraţi de germenele vieţii Lui, ca Unul care a
murit şi înviat pentru noi, atunci vom cunoaşte
desluşit că moartea, deşi este pedeapsă pentru păcat,
nu exclude mila Lui, adică este şi trecere într-o viaţă
mai deplină infuzată de germenele veşniciei. Moartea
nu este o distrugere şi o desfiinţare totală a omului, ci
punte de trecere spre viaţa de dincolo, unde ne
aşteaptă mântuirea. Aceasta, de fapt, vrea Dumnezeu
de la om: să fie mântuit. Dar mântuirea se realizează
prin Iisus Hristos pentru toţi cei care aderă la însăşi
viaţa Lui.
Pentru Părinţii bisericeşti răsăriteni, în opera
mântuirii neamului omenesc, Crucea deţine un rol
capital deoarece preţul cu care putea fi plătită
izbăvirea noastră era numai cinstitul sânge al
Domnului Hristos. Cu sângele vărsat pe cruce,
Hristos Domnul a desfiinţat toate aşezămintele cele
stricate ale lui Adam, a îndreptat alunecarea lui şi a
desfiinţat toate pricinile care asigurau dăinuirea
universului căderii. Cu alte cuvinte, Crucea a odrăslit
în lume completa distrugere a păcatelor, a nimicit
vinovăţia omului prin care am mâniat bunătatea lui
Dumnezeu, a dărâmat peretele despărţitor al vrajbei
dintre Dumnezeu şi „fiii neascultării” şi ne-a ridicat
din nou la frumuseţea cea dintâi, întrucât patimile lui
Hristos şi moartea pe cruce au avut rostul de a
obţine pentru toţi o desăvârşită iertare din partea
Tatălui ceresc. A obţine iertarea lui Dumnezeu
înseamnă, în realitate, a obţine o totală şi efectivă
nimicire a păcatelor, o distrugere a tot ceea ce aduce
cu sine păcatul. Nimicirea stricăciunii, adică a
descompunerii şi a morţii noastre, Crucea o înfăptuieşte desfiinţând eternitatea morţii, făcând să
culmineze moartea în Înviere şi în veşnică nestricăciune, în nemurire. Iată ce ne oferă moartea lui
Hristos pe cruce: o adevărată deschidere de nou
destin pentru toţi – desfiinţarea morţii, nimicirea
eternităţii iadului, eliberarea din osândă şi învrednicirea noastră pentru înţelegerea dumnezeiască
asupra vieţii, odrăslind nemurirea trupurilor.
În fapt, Crucea Domnului reprezintă mijlocul
suveran, unealta prin care Dumnezeu a realizat în
Sine prin Iisus Hristos răscumpărarea noastră
schimbând integral şi înnoind făptura. Iată ce spune
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„S-a schimbat făptura prin ale Tale patimi,
Căci cu Tine au pătimit toate câte sunt,
Ţiitor a toate cunoscându-Te”.
Cu adevărat, Dumnezeu a făcut din patima şi
moartea Fiului Său instrumentul suprem al răscumpărării noastre. Desigur, moartea Fiului Omului a
certificat adevărul întrupării, pentru că numai ceea ce
subzistă într-un corp poate muri sau poate fi
descompus. Faptul că trupul lui Hristos a trecut prin
poarta morţii e o dovadă peremptorie că a fost un
om adevărat, cu o realitate indubitabilă, un subiect
care face parte din istoria umanităţii, deşi El este sau
vine de dincolo de istorie, din eternitate. El umple
istoria cu aerul veşniciei, atrage cursul istoriei spre a
intra în eternitatea fericită a lui Dumnezeu. Ca
urmare, El este şi o persoană a realităţii istorice (a
avut martori oculari care au putut să garanteze
obiectivitatea subiectului Său; I se cunoaşte mormântul, care e un vestigiu demn de toată încrederea
despre realitatea morţii Sale etc.). Dar nu numai
moartea trupului are aici o semnificaţie, ci şi întruparea ca asumare reală a trupului lui Hristos Iisus din
Fecioara Maria. Trupul asumat, prin învierea lui
Hristos, „s-a făcut templul vieţii”, primind în felul
acesta suprema demnitate8. E necesar să vedem că
mântuirea nu înseamnă lepădarea trupului (ca în
origenism, de pildă), ci tocmai eliberarea lui de cele
care i s-au adăugat şi care nu sunt folositoare. Sau
cum se exprima un Părinte bisericesc: „Nu este rău a
ţine mintea în trup, Doamne fereşte!, ci a o ţine în cele ale
trupului”. Trupul nu are nicio vină prin el însuşi,
spiritul zămisleşte păcatul şi acesta se săvârşeşte prin
trup.
De tot păcatul şi de consecinţa acestuia, Hristos
Domnul ne-a eliberat prin moartea Lui, ca unul care,
asumând firea noastră prin întrupare, a lăsat moartea
să se apropie de El şi să-L cuprindă întreg prin
împreunare pentru ca astfel să-şi desăvârşească
planul dumnezeiesc de distrugere a morţii, de
cutremurare a iadului şi de eliberare din lanţurile cu
care au fost legaţi cei morţi în iadul cel mai de jos:

sau

„Tu-n mormânt fiind pus, Ziditor Hristoase,
Temelia iadului s-a cutremurat
Şi-ale morţilor morminte s-au deschis”.

Trebuie însă precizat că în cazul lui Iisus Hristos
moartea a fost benevolă, pe când în ceilalţi oameni e
inevitabilă. S-ar putea spune că, întrucât moartea nu
era necesară pentru persoana Lui, aceasta nu făcea
parte din structura istoriei. Dar la Iisus toată
identificarea cu istoria are un caracter benevol. În
acest sens, Iisus nu poate fi cugetat decât ca unul
care a trebuit să moară. Deci, Fiinţa Lui nu implica
necesar moartea, dar o implica misiunea Lui, de
aceea Iisus nu moare moartea Sa întrucât nu poartă
moartea ca osândă în Sine. Iisus nu purta microbul
morţii în firea Sa, asemănător oamenilor care au
venit pe lume cu păcatul strămoşesc. Moartea altora
a trebuit să o ia Iisus asupra Sa pentru că a luat
păcatul lor prin înomenire. Păcatul este cel care
atrage după sine moartea. Şi fiindcă a luat păcatul
tuturor, a trebuit să ia şi moartea tuturor. Prin
moartea Lui trebuia să moară toată omenirea, pentru
a dispărea tot păcatul. Alcătuitorul imnului liturgic
spune:
„Ca lumina-n sfeşnic se ascunde acum sub pământ, ca sub
obroc,
trupul Domnului şi din iad goneşte întunericul”
(stihira a XIX-a).
Iată cum trupul Lui este asemănat cu un sfeşnic
ce poartă lumină, cu o făclie ce se stinge pe pământ
ca să se aprindă cu mai multă putere într-o nouă
existenţă, inaugurată în dimineaţa Învierii. Iată ce
spune Sfântul Epifanie al Ciprului în acest sens:
„Cum Lumina cea neînserată vine în locul întunecat, umbrit
de moarte? Unde se duce? Unde se coboară Acesta pe care nici
moartea nu-L poate ţine? Care este raţiunea, modul, scopul
care-L coboară în iad? Nu cumva coboară ca să-l înalţe pe
Adam cel osândit şi împreună rob cu noi? Da, merge să-l
caute pe primul om creat, ca pe oaia cea pierdută. Fireşte că
vrea să-i viziteze şi pe cei care locuiesc în întuneric, în locul
umbrit de moarte. Fără îndoială că pe Adam cel robit, şi pe
Eva cea roabă împreună cu el, se duce să-i elibereze de dureri,
Dumnezeul şi fiul lor”9. Prin urmare, Hristos distruge
păcatul pe cruce în felul în care altădată se desfiinţa
robia sclavilor, plătind adică pentru noi un preţ de
răscumpărare din robia păcatului. Întrucât suntem
robii păcatului, preţul cu care se plăteşte
răscumpărarea noastră din această robie este viaţa şi
sângele lui Hristos:
„În mormânt nou Te-au pus, înnoind, Hristoase,
Firea oamenilor, prin învierea Ta,
După cum se cade unui Dumnezeu”.

„Cela ce în palmă tot pământul ţine
Sub pământ acum cu trupul se află mort,
Slobozind pe morţii cei legaţi în iad”.
9
8

Cf. Adrian Gh. Paul, Semnificaţia morţii şi a învierii noastre în
Hristos, ed. Mega-Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, p. 123 ş.u.
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Sfântul Epifanie al Ciprului, Cuvânt la îngroparea trupului
dumnezeiesc al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
ed. Cartea ortodoxă, Galaţi, 2010, p. 46.
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Dumnezeu fiind după fire şi făcându-Se asemenea nouă luând fire omenească, Hristos Domnul
amestecă în chip neamestecat firile în ipostasul Său
dumnezeiesc şi ridică natura umană la înălţimile
Dumnezeirii. El este Cel care a unit cele despărţite ca
printr-un cheag, prin puterea dumnezeiască,
articulând la un loc ceea ce era rupt spre o unire de
nedesfăcut. În Iisus Hristos, omul devine astfel
dumnezeu, ca unul în care germenele morţii a fost
desfiinţat. În acest sens Sfântul Chiril din Alexandria
scrie: „Domnul nostru Iisus Hristos ne face ai Săi proprii, ca
unii ce nu mai trăim viaţa noastră, ci pe a Lui. De aceea,
dacă n-ar fi murit pentru noi, nu ne-am fi mântuit; şi dacă
n-ar fi fost printre morţi, n-ar fi scuturat stăpânirea crudă a
morţii”10.
Deci, Iisus a murit de bunăvoie pentru noi, altfel
spus S-a predat morţii ca s-o învingă în casa ei pentru
ca oamenii să fie dezlegaţi de lanţurile ei şi să li se
ofere viaţa din plin. Pentru binele general Hristos
Domnul S-a dăruit de bunăvoie şi a gustat amărăciunea morţii. Or, tocmai amărăciunea paharului pe
care Hristos l-a băut mi s-a făcut mie miere şi dulceaţă
a vieţii. Iată ce spune stihira a XXI-a:
„Murind Tu de voie în mormânt ai fost pus;
Şi pe mine ce-am fost mort, Iisuse-al meu,
De amara mea greşeală m-ai scăpat”.
Autorul evidenţiază aici faptul că dincolo de
orice necesitate sau fatalitate a naturii, moartea lui
Hristos a fost voluntară. Însă chiar în acceptarea
benevolă a durerilor care precedă moartea trupească,
El întărea firea spre suportarea ei. „El ar fi putut evita
moartea fie prin a renunţa la misiunea încredinţată Lui de
Tatăl (dar nu face acest lucru, fiindcă iubeşte pe Tatăl), fie
prin a-i anula sau distruge pe adversari (dar nu face nici
acesta, fiindcă iubeşte pe oameni). Însă pentru a nu renunţa la
iubire sau pentru a se menţine în stare de iubire, singura stare
normală a naturii omeneşti, Iisus acceptă în mod liber
moartea”11. Dar odată cu jertfirea sau oferirea Sa
Tatălui în locul nostru sau pentru noi12, El a luat şi
toată suita de simţiri care însoţesc moartea (împreună
cu spaima, sentimentul singurătăţii, al părăsirii, al
înstrăinării de Dumnezeu), trăind chiar în moartea
Lui cea mai acută simţire a umanului sfâşiat
înlăuntrul Lui de pe urma despărţirii de Izvorul vieţii.
Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire, III, apud pr. prof.
dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II,
Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1978, p. 146.
11 Cf. Patr. Daniel Ciobotea, Teologie şi spiritualitate, ed. Basilica,
Bucureşti, 2009, p. 167.
12 Deoarece, după cuvântul Sfântului Chiril al Alexandriei, noi
nu puteam intra la Tatăl decât în stare de jertfă curată, ca o
ofrandă vie, însufleţită şi raţională, dar nu aveam curăţia
interioară a spiritului capabil să se sacrifice în mod deplin,
rămânând în noi o urmă de egoism, de mândrie, de frică de
moarte – teamă pe care însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat a
experiat-o.
10
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„În moartea Sa pe cruce, Iisus, ca om, experiază sentimentul
părăsirii din partea lui Dumnezeu care trebuie înţeles tot în
lumina iconomiei divine şi a cărei semnificaţie profundă nu
poate fi minimalizată. Iisus se simte într-o singurătate totală,
deoarece actul morţii umane se petrece într-o extremă
singurătate ca neputinţă a omului de a opri singur despărţirea
sufletului său de trup şi de a arăta diminuarea existenţei
umane prin stingerea dimensiunii sale terestre, pământene”13.
Iată de ce Iisus a trebuit să îndure moartea,
suportând-o deplin, pentru ca să guste până la capăt
suferinţa pentru păcat şi să dea putere naturii umane
dinlăuntru. Cu alte cuvinte, Iisus a trebuit să
primească o biruinţă a morţii asupra Lui, ca să
repurteze o biruinţă a Sa asupra morţii. În sensul
acesta moartea lui Iisus a însemnat victoria asupra
morţii. Suferinţa lui Iisus trebuia să meargă până la
capăt ca să topească în ea păcatul strămoşesc. De
aceea Iisus s-a plasat în mijlocul unei omeniri slăbite
până la moarte de gândul morţii din pricina
fărâmiţării ei egoiste. El S-a văzut între oameni
aflători în astfel de stare, de asemenea singur, ca unul
care a luat asupra Sa păcatul omenirii ca formă a
înstrăinării de Dumnezeu. Desigur, singurătatea Lui a
fost benevolă, căci de bunăvoie S-a făcut om,
coborând până la statura omului părăsit şi până în
pustiul dintre oamenii învârtoşaţi în monade egoiste
şi îngrijorate. Singurătatea aceasta s-a intensificat în
jurul Lui în grădina Ghetsimani, când a constatat ce
puţin se poate rezema pe vreun om. Şi, cum
singurătatea produce tristeţea în suflet şi deschide
morţii poarta în natura omenească, aceasta L-a făcut
pe Iisus să vadă moartea şi să se cutremure de ea, dar
nu permanent, pentru că moartea nu creştea
dinlăuntrul Său. De aceea Iisus a învins singurătatea
îngroşată în jurul Lui de toţi pentru că nu se afla în
El păcatul ca pricină a izolării şi a temerii de moarte.
El era plin de iubire, izvorâtă din însăşi iubirea Sa
dumnezeiască pentru noi, şi era învăluit de iubirea
Tatălui care aştepta să bea de bunăvoie paharul
morţii pentru cei iubiţi ai Lui. Având în sine iubirea,
ca siguranţă a fiinţării, Iisus învinge temerea de
moarte, chiar dacă aceasta L-a învăluit pentru o clipă,
şi învinge şi moartea atunci când i s-a părut ei că a
învins.
Agonia din Ghetsimani se descoperă deplin pe
Cruce, locul unde Iisus uneşte în Sine, în jertfa Sa
curăţitoare şi iertătoare, cerul cu pământul şi lumea
întreagă îmbrăţişând-o cu mâinile pironite, arătând
suprema Sa iubire. Şi dacă iubirea L-a determinat pe
Dumnezeu să se facă om, şi dacă iubirea L-a făcut pe
Iisus să moară, atunci tot iubirea este cea care I-a dat
biruinţa asupra morţii. Cu adevărat, iubirea e singura
putere prin care sufletul învinge moartea. Iar Iisus
murind pe cruce ne arată suprema Sa iubire faţă de
Tatăl, ascultător făcându-Se până la moarte, dar şi
13

Patr. Daniel Ciobotea, pp.169-170.
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faţă de noi cuprinzându-ne pe toţi în iubirea Lui14.
De aceea, moartea, ca sfârşire a vieţii, a fost punctul
cel mai de jos la care s-a coborât în renunţare şi jertfă
Iisus Hristos. Cu ea s-a „sfârşit” lucrarea Sa mântuitoare prin durere şi renunţare. Pe cruce, Iisus a
strigat cu glas de biruinţă: „Săvârşitu-s-a!” (In. 19, 30)

Făcându-se ascultător Tatălui întru toate şi de
bunăvoia Sa, Iisus S-a pironit pe cruce pentru
dragostea chipului Său stricând zapisul blestemului
celui vechi şi gustând moartea pe moarte a omorât şi
tuturor nemurire dăruind.
Aici termenul „ascultare” este sinonimul imnografic al „kenozei”, din care înţelegem că adevăratul
capăt al ascultării, adică al smereniei Logosului,
anume acela că pătimind batjocură şi chin, loviri şi
scuipări şi în cele din urmă murind pe cruce răstignit,
a făcut toate acestea pentru a se pogorî şi la iad
pentru a elibera pe cei ţinuţi în legăturile morţii şi ale
chinurilor. De aceea, ca unul care a experiat moartea
în toată grozăvia ei, a ajuns să strige pe cruce:
„Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit?!” Acest
strigăt, înainte de a vesti izbăvirea noastră, nu este
doar o reacţie fizică, ci expresia vederii depline a
acestui abis al morţii, cum numai de Hristos a putut
fi experiat şi suportat. A strigat, simţindu-se părăsit.
Iisus suferă de singurătate, dar nu ca un disperat, ca
unul care are o conştiinţă tocită, fără vreun orizont al
salvării. El ştie de Dumnezeu şi nu se clatină deloc în
această siguranţă. Iar dovada că nu cade în disperare
e faptul că moare pe cruce, privind în sus, precum şi
strigătul final: „Părinte, în mâinile Tale Îmi încredinţez
sufletul Meu” (Lc. 23, 46)15. Noi, oamenii, nu suntem

capabili să suportăm grozăvia morţii şi nici s-o
întâlnim; Iisus însă păşeşte înaintea ei, o întâlneşte în
sens propriu, o întâmpină ca un Biruitor, o primeşte
de bunăvoie şi o trăieşte în toată vastitatea şi
adâncimea ei, dar fără să fie doborât de ea, fără să fie
copleşit spiritual de ea vreo clipă. A suportat-o până
la capăt, până la ultima ei limită, până la expirare,
adică a privit-o în ochi şi a supus-o. El nu e doborât
şi întins la pământ de către moarte, întrucât Iisus
moare ridicat în sus. Aceasta e crucea! Prin cruce
moartea e distrusă, moartea e omorâtă întrucât
moartea Domnului nu este o moarte definitivă, ci o
trecere spre înviere, un mijloc de ieşire din sfera
morţii în care se află viaţa în trup.
Dar, oare, a fost părăsit Hristos de Dumnezeu
pe cruce? Aparent, da. Însă de contemplăm mai
profund taina care se consumă pe Golgota constatăm că nu Iisus a fost părăsit de Tatăl, ci noi, care
eram asumaţi în El. Strigătul lui Iisus este în fond
disperarea întregii omeniri în faţa nefiinţei, în faţa
absurdului şi a nefirescului morţii. „Neascultarea primului Adam a condus la moarte. Ascultarea Noului Adam
până la moarte şi în pofida morţii, va conduce la viaţă. Dacă
în grădina raiului «absenţa-tăcere» a lui Dumnezeu a împins
pe primul Adam să se abată de la voia lui Dumnezeu, în
grădina Ghetsimani şi pe «arborele» crucii, Noul Adam nu
uită pe Dumnezeu şi nu se abate de la El, chiar dacă
experiază «absenţa-părăsire» a lui Dumnezeu faţă de El. Şi
când se simte părăsit de Dumnezeu, Noul Adam se dăruieşte
Tatălui, căci nu este un altul căruia El ar putea să se
dăruiască în ceasul morţii, nu există un alt fundament în care
umanitatea Sa s-ar putea ancora”16. Mai mult, moartea
Domnului echivalează cu depăşirea autonomiei
omului de a fi prin el însuşi, această iluzie luciferică
de a se crede sursa existenţei. Prin faptul că Iisus
Hristos Îşi încredinţează duhul Său Tatălui fără
niciun rest de egoism sau iubire de sine (φιλαυτια), El

Solidaritatea aceasta a lui Hristos cu noi e de aşa natură, că
fiecare dintre noi poate spune fără minciună, împreună cu
Sfântul Pavel: „El m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine”
(cf. Gal. 2, 20). Numai astfel putem înţelege cum Hristos
ne-a purtat în adevăr pe toţi şi desluşit pe fiecare dintre noi
întru Sine. De aceea, la praznicul Sfintelor Paşti rostim
împreună cu Biserica, zicând: „Ieri m-am îngropat împreună cu
Tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu;
răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine, Însuţi împreună mă
preamăreşte, Mântuitorule, întru împărăţia Ta”. (Vezi Duminica
Paştilor, Penticostar, oda II, stihul II).
15 Precizăm că moartea pe cruce nu se produce prin părăsirea
omenirii de către Dumnezeu, aşa cum se interpretează
uneori strigătul: „Elli, Elli, lama sabachtani”!; nu este
strigătul omului părăsit de Dumnezeu în mod real. Nu
părăsirea reală a omenescului de către Dumnezeu produce
dezolarea aceasta, ci situaţia psihologică, teama de părăsire,
simţământul de părăsire, care e o realitate pentru subiect,
ca şi realitatea obiectivă a părăsirii. Dumnezeu-Omul ştia
foarte bine că nu se putea produce această despărţire în
mod real din partea dumnezeirii, căci primul gest de
despărţire îl făcuse omul, în începutul vieţii lui. Părăsirea

nu este reală, dar e simţită în mod real, pentru ca gustul
morţii să nu piardă esenţialul: saltul în neant, trecerea
existenţei la nimic. (Cf. Anca Manolache, Consideraţii asupra
trupului Domnului în opera de răscumpărare, în rev. M.B., nr. 79/1968, p. 407). Poate e puţin exagerată această remarcă
din urmă, dar surprinde o nuanţă definitorie a actului
morţii. Într-adevăr, moartea reprezintă o scufundare a
subiectului uman într-o nedeterminare ontologică, într-un
ocean nediferenţiat în care ipostasul nu mai poate să-şi
menţină în unitate trupul. Aşadar, ea este o extremă
slăbiciune a spiritului, o totală neputinţă a acestuia de a
rămâne ca întreg pe mai departe în legătură directă cu
trupul care îi este ca o casă.
Patr. Daniel Ciobotea, op. cit., p. 173. Autorul, pentru a-şi
justifica argumentarea, redă un fragment dintr-o cuvântare
a Sfântului Grigorie Teologul, în care se spune că Iisus nu
este părăsit de Tatăl Său, nici, cum o cred unii, de către
dumnezirea Sa, ca şi cum acesta se temea de durere şi s-ar
fi retras din trupul Său suferind. El ne reprezintă pe noi:
noi eram mai întâi părăsiţi şi disperaţi, iar acum suntem
asumaţi şi mântuiţi prin suferinţele Aceluia ce nu poate
suferi (ibidem).

„Ascultând, Cuvinte, de al Tău Părinte,
Pân-la iadu-ngrozitor Tu Te-ai coborât,
Înviind tot neamul muritorilor”.

14
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ştie că nu există niciun alt centru ipostatic decât
Dumnezeu. El se predă total, integral, ca om, Tatălui,
fără teama de a-şi pierde suportul spiritual, ipostatic
de pe urma morţii. Iisus n-a şovăit nici o clipă în
certitudinea că moartea Lui nu va dura şi că El va
trece la Tatăl, de aceea rosteşte în preajma clipei,
când se sfârşeşte viaţa Lui de aici, zicând: „Părinte, în
mâinile Tale Îmi încredinţez sufletul”, cum şi tâlharului,
celui de-a dreapta, îi spune: „Astăzi vei fi cu Mine în
rai!” (Lc. 23, 43) Această certitudine este în acelaşi
timp o încredere deplină în Tatăl17.
Aşadar, „părăsirea” lui Hristos pe Cruce e necesară, deoarece Dumnezeu se îndepărtează în acest
caz de cel blestemat („Hristos S-a făcut pentru noi
blestem” sau „Blestemat este tot cel răstignit pe lemn”), de
înstrăinatul abandonat de toţi. Iată aici o goliciune
totală, o deşertare deplină a neliniştii şi a înstrăinării,
a agoniei naturii umane devastate de căderea ei. Dar
în Hristos, Cuvântul veşnic al Tatălui, nu există nici o
separare şi nici o tragedie, deoarece este şi rămâne
veşnic consubstanţial cu Tatăl. Or, în aceasta se arată
dezastrul păcatului şi omorârea morţii: pătrunzând în
Hristos, separarea şi tragedia îşi găsesc sfârşitul. De
aceea în Hristos blestemul devine binecuvântare, ce
pune capăt descompunerii naturii noastre prin
trecerea la viaţă şi fericire eternă trinitar-dumnezeiască18.
Suferinţa Lui, provenind din stingerea treptată a
vieţii Sale omeneşti istorice, trebuia să meargă până la
capăt ca să topească în ea păcatul omenesc. Dar
moartea a venit asupra Lui din afară, asemeni
păcatului. Aşa se explică de ce subiectul Lui şi-a
păstrat vigoarea de-a înfrunta moartea, de-a nu cădea
slăbit sub ea. Asupra Celui fără de păcat personal,
moartea nu are putere de înghiţire definitivă. Iată cât
de sugestiv cântă Biserica în perioada Postului Mare:
„Veniţi să cântăm cântare nouă prăznuind pierzarea iadului:
că Hristos S-a sculat din mormânt omorând moartea şi
a mântuit toată lumea”19.
În acest înţeles, moartea Sa devine Paşti, o trecere
spre viaţa deplină umplută de forţa şi eficienţa
Duhului. Părintele Stăniloae ţine să precizeze
următoarele: „El lasă să se producă în natura umană ţinută
în interiorul Lui despărţirea sufletului de trup sau moartea, dar
readuce în ea din puterea Lui însuşi viaţa eternă, pentru ca toţi
cei ce mor, uniţi cu El, sau aflându-se oarecum în interiorul
Lui, să învie la fel cu El. Biruinţa asupra morţii ca restituire şi
17
18
19

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea
omului, Edit. Omniscop, Craiova, 1993, p. 322.
Cf. Adrian Gh. Paul, Semnificaţia morţii şi învierii noastre în
Hristos, p. 80-81.
A se vedea Utrenia Duminicii a III-a din Postul Mare,
cântarea 3-a (cf. Triodul, p. 314). Altă cântare spune: „Cu
trupul moarte gustând Doamne, amărăciunea morţii o ai tăiat cu
învierea Ta şi pe om împotriva ei l-ai întărit, nimicirea blestemului
celui de demult aducând” (cf. Sedealna de la Utrenia Duminicii
Mironosiţelor, Penticostarul, p. 149).
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definitivare a unităţii şi vieţii omului e o biruinţă a Persoanei...
Persoana dumnezeiască şi omenească a lui Hristos se foloseşte
de moarte pentru desăvârşirea relaţiei cu Dumnezeu şi cu
oamenii. Dar restabilind prin aceasta comuniunea desăvârşită,
Ea biruieşte în Sine moartea suferită pentru celelalte persoane.
Moartea fără speranţa învierii vine din păcatul izolării, şi
moartea fără înviere e una cu scufundarea definitivă în
solitudine”20.
Dimpreună cu Patima lui Hristos s-au aflat toate
elementele creaţiei. A fost o jertfă care a zguduit din
temelii structurile lumii. Efectul ei s-a răsfrânt asupra
întregii zidiri, fiindcă în urma păcatului originar
stihiile se răzvrătiseră împotriva omului, natura însăşi
suferise şi ea o cădere, o slăbire. Stihira a XXII-a
zice:
„S-a schimbat făptura prin a Tale Patimi,
căci cu Tine au pătimit toate câte sunt,
Ţiitor a toate cunoscându-Te”.
Urmările păcatului strămoşesc au îmbrăţişat
toată creaţia în baza legii cauzalităţii; dimpotrivă,
efectele jertfei Mântuitorului s-au repercutat printr-o
reciprocitate pozitivă peste toţi fiii lui Adam, precum
şi asupra lumii, restabilind ordinea prin ascultarea Sa.
„După ruperea legăturilor cu Dumnezeu, cum era firesc, a
urmat ceea ce am putea numi retragerea privilegiilor. În
realitate, în urma neascultării, n-a mai rămas nimic din toată
dumnezeiasca frumuseţe de la început. Omul a fost osândit
să-şi piardă nu numai podoaba, nestematele frumuseţii sale,
adică cele trei daruri originare, ci însăşi substanţa, rădăcina
acestei frumuseţi: harul, viaţa divină din el”21. Astfel
Patimile Stăpânului restabilesc ordinea creaturilor.
Omul introdusese în lume dezbinarea, lupta necontenită între principii care duceau la stricăciune şi la
descompunere. Omul-Dumnezeu sau, după o afirmaţie fericită a Sfântului Epifanie de Salamina, Omul
domnesc, a repus în rânduială toată firea şi întregul
cosmos, făcându-le, ca la început, medii de comunicare între Dumnezeu şi om. Atunci, în rai, Dumnezeu se plimba în răcoarea serii, indicând familiaritatea pe care o avea cu omul. Întreaga lume era
transparentă, străvezie, subţiată pentru dialogul
acestuia cu Dumnezeu. Dar după cădere şi natura s-a
pervertit şi s-a răsculat împotriva sa. De aceea poate
vorbi apostolul Pavel despre realitatea sumbră: „Căci
ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri
până acum. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga
Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând înfierea,
răscumpărarea trupului nostru” (Rom. 8, 22-23).
Desigur, Patima Domnului a schimbat perspectiva finalităţii lumii, dar încă deplina transfigurare nu
s-a produs. Aceasta se va petrece la sfârşitul
veacurilor, la învierea cea de obşte, când: „Dumnezeu
20
21

Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 148.
Arhim. Benedict Ghiuş, Taina răscumpărării în imnografia
ortodoxă, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1998, p. 131.
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va fi toate în toţi” (I Cor. 15, 28). Întunecarea soarelui
şi zguduirea pământului vor să arate compătimirea
tuturor stihiilor cu Stăpânul creaţiei. Poetul creştin
Efrem Sirul scrie: „Soarele vestea despre El că e nevăzut şi
văzut, că trupul Său s-a îmbrăcat în pătimire, dar firea Sa a
rămas nepătimitoare. Prin taina trupului Său a pătimit, iar
prin taina puterii Lui a strălucit. O, soare văzut, care jelea pe
Cel nevăzut! O, luminător ce s-a întunecat din pricina
Luminii! Dar a fost mângâiat şi s-a înălţat şi ne-a mângâiat,
căci din mormântul Său El s-a sculat pentru Biserica Sa”22.
Puţin mai încolo, aceeaşi idee revine sub pana
scriitorului acestei alcătuiri liturgice:
„Pământul de frică s-a mişcat, Cuvinte,
Şi luceafărul lumina sa şi-a ascuns,
apunând a Ta lumină sub pământ” (stihira a XXVI-a).
Faptul că pământul s-a cutremurat, catapeteasma
templului s-a rupt şi că stâncile s-au despicat arată
solidaritatea cosmosului cu Iisus, care S-a făcut prin
iubire şi ca om inima lumii, centrul universului,
maximus mundi, după ce era Logos creator. Când se
cutremură El de chinul morţii, se cutremură toate,
prin toate trece fiorul rece al morţii. Soarele s-a
întunecat, nesuferind să vadă batjocorit pe
Dumnezeu – Soarele dreptăţii. Iată ce mai scrie
imnograful în stihirile XXX şi XXXI:

şi:

„Sub pământ Te-ai ascuns ca un soare, acum,
Şi-ntr-a morţii noapte neagră Te-ai învelit;
Ci răsari, Hristoase-al meu, mai strălucit!”
„Cum ascunde luna faţa sa de soare,
Aşa groapa Te-a ascuns şi pe Tine-acum,
Cel ce prin trupească moarte ai apus”.

În toate aceste fenomene cosmice se prefigura şi
o taină, o profeţie. „Cutremurându-se, pământul arăta
nimicirea sălaşurilor iudeilor şi clătinarea picioarelor lor arăta
că pământul avea să-i izgonească, aruncându-i în toate cele
patru zări şi risipindu-i în mânia Sa. Poporul a fost risipit ca
să se adune neamurile păgâne. Templul a fost nimicit, iar
lăcaşul nostru sfânt s-a zidit” – zice Sfântul Efrem
Sirul23. În ultimele zvâcniri de durere ale Mântuitorului pe cruce, pământul s-a înfricoşat de grozăvia
faptelor iudeilor şi şi-a arătat compasiunea, asemenea
unui prieten fidel şi supus faţă de Domnul slavei.
Soarele a fugit de pe cer pentru Soarele dreptăţii care
s-a arătat pe pământ. Luna şi-a ascuns chipul palid
pentru faţa pălmuită a Creatorului. Sfâşierea perdelei
templului de sus până jos prin mijloc arată, ca prin
ghicitură, încetarea prescripţiilor Legii mozaice,
apunerea unei epoci vetuste. Căci ce folos mai era de

făclie când a răsărit Soarele? Ce nevoie era încă de
lampă când „Lumina cea adevărată care luminează pe tot
omul, care vine în lume” (In. 1, 9) s-a ivit? Ba, mai mult,
toate erau profeţite din vechime şi se cădea să se
împlinească în persoana lui Hristos. Cel ce era mai
presus de orice fiinţă zidită, Cel ce stă pe tron
împreună cu Tatăl, s-a pogorât pe Sine întru
smerenie şi golirea Sa de slavă şi a luat chip de rob şi
a suferit să aibă micimea măsurilor omeneşti pentru
ca să împlinească făgăduinţa făcută de Dumnezeu
strămoşilor evreilor. Iar aceştia s-au făcut atât de
necredincioşi şi de învârtoşaţi, încât s-au ridicat
împotriva Stăpânului lor, căci ei s-au străduit să
împresoare cu moartea pe căpetenia vieţii şi L-au
răstignit pe Domnul slavei. Dar după ce au dat crucii
pe Stăpânul tuturor, a apus soarele peste ei. „Întrucât
s-a întunecat ziua lumina”, după cum spune dumnezeiescul Amos (5, 18). S-a făcut întuneric de la
ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea, şi acesta
era un semn limpede pentru iudei că s-au întunecat
în chip gândit sufletele răstignitorilor lui Hristos.
Căci o robie a cuprins în parte pe Israel şi David, de
asemenea, i-a certat pe ei din râvna sa pentru
Dumnezeu şi le-a spus: „S-au întunecat ochii lor ca să nu
vadă” (Ps. 68, 27). Iar zidirea însăşi jelea pe Stăpânul
ei, căci soarele s-a întunecat, pietrele s-au sfărâmat şi
însuşi templul a luat înfăţişarea şi chipul jeluitorilor,
întrucât s-a rupt catapeteasma, sfâşiindu-se de sus
până jos. Şi ce înseamnă aceasta dacă nu Dumnezeu
însuşi ne-a spus grăind prin glasul lui Isaia profetul:
„Voi îmbrăca cerul cu întunecime şi voi aşeza un veşmânt de
jale peste bolta sa” (Is. 50, 3). Profeţiile rostite cu atâtea
secole înainte şi-au găsit desăvârşita lor împlinire în
persoana Mântuitorului care S-a răstignit de bunăvoie pentru noi.
Kenoza Fiului lui Dumnezeu merge până acolo
că iubirea îmbrăţişează moartea spre a o distruge
dinlăuntrul ei, iar rezultatul final al Pătimirilor Lui
este reabilitarea tuturor, adică şi a celor din iad. De
aceea, pentru unii Părinţi bisericeşti răsăriteni nu
Crucea este capătul ultim al ascultării lui Hristos, ci
pogorârea la iad în scopul eliberării întregului neam
omenesc din ghearele şi umbra morţii. Iată cât de
plastică este alcătuirea imnografului liturgic în slujba
Prohodului, când exprimă această idee astfel:

sau:

„Pe pământ ai venit, pe Adam să-l mântui
Şi pe-acesta negăsind, jos Te-ai pogorât;
Pân la iad, Stăpânul meu, l-ai căutat”.
„Ca grăuntul de grâu, ce-ncolţeşte-n pământ,
Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut,
Înviind pe toţi urmaşii lui Adam”.

Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Păresimilor, Azimilor, Răstignirii
şi Învierii, ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 224.
23 Ibidem, p. 211.
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Această idee este întărită şi de alte texte liturgice
formulate de Sfinţii Părinţi bisericeşti, cântate în
Biserică: „Numai când s-a înfipt lemnul Crucii Tale,
Hristoase, temeliile morţii s-au clătinat; că cel pe care l-a
înghiţit iadul cu poftă, l-a liberat cu cutremur [...]”24; iar altă
cântare zice: „Rănitu-s-a iadul primind în inima sa pe Cel
ce S-a rănit în coastă cu suliţa şi a suspinat topindu-se de
focul cel dumnezeiesc”25.
Mergând apoi pe aceeaşi linie a textelor liturgice,
scoţând în evidenţă firul roşu al ideilor Sfinţilor
Părinţi, iată ce spun stihirile de la „Doamne, strigat-am” ale Vecerniei din Sâmbăta Mare, care se face
odată cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare:
„Astăzi iadul strigă suspinând: Mai bine mi-ar fi fost de n-aş
fi primit pe Cel ce S-a născut din Maria, că venind asupra
mea, mi-a surpat puterea şi porţile cele de aramă le-a
sfărâmat. Sufletele pe care le ţineam întru mine mai dinainte,
Dumnezeu fiind, le-a înviat”. Sau: „Astăzi iadul strigă
suspinând: Stricatu-s-a puterea mea, că primit-am mort pe
unul din morţi, dar nu pot să-l ţin pe dânsul nicidecum, ci
fiind împreună cu dânsul şi pe aceştia peste care eram împărat
El i-a eliberat cu puterea Sa [...] Deşertat-a mormintele Cel
ce a fost răstignit”26. Iar Sfântul Ioan Hrisostom spune,
printre altele, în Cuvântul de învăţătură care se citeşte în
noaptea Sfintelor Paşti: „[...] Nimeni să nu se tânguiască
pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit.
Nimeni să nu se teamă de moarte – iată îndemnul! – că
ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe
ea Cel ce a fost ţinut de ea. Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât
în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din trupul
Lui [...] A primit un trup şi de Dumnezeu a fost lovit. A
primit pământ şi s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea
şi a căzut prin ceea ce nu vedea [...]”27.
Biruinţa lui Hristos asupra morţii este reală
numai în cazul când aceasta nu L-a putut ţine nici o
clipă sub stăpânirea ei. Dacă după moarte ar fi
coborât la iad ca să sufere chinurile de acolo, aceasta
ar fi însemnat că moartea a pus stăpânire asupra Lui,
ca asupra oricărui om păcătos. Iar când spunem că
asupra Lui moartea n-a pus stăpânire, trebuie să
înţelegem că despărţirea sufletului de trup – aceasta
este de fapt moartea – n-a însemnat la El o
continuare a suferinţei, a existenţei diminuate, ci o
izbucnire a spiritului în toată plenitudinea puterii
Sale. În momentul în care „a fost omorât trupul, a fost
înviat cu duhul” (cf. I Petru 3, 18). Ceea ce înseamnă că
Hristos a înviat cu duhul chiar în clipa morţii Sale
trupeşti, ce atrage după sine biruinţa morţii chiar în
momentul primirii ei – căci tocmai atunci Hristos a
înviat. Or, aceasta se poate vedea foarte clar din
textele liturgice ale Sfinţilor Părinţi, care spun că
A se vedea Sedealna de la Utrenia Duminicii Sfintei Cruci, a
3-a din Postul Mare, cu Mărire şi Acum – cf. Triodul, p. 317.
25 Cântarea a 7-a din Canonul lui Marcu Monahul, de după
Prohodul Domnului – vezi Triodul, p. 659.
26 A se vedea cartea Triodului, p. 663–664.
27 A se vedea cartea Penticostarului, pp. 26–28.
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Hristos a înviat în Vinerea Mare: „Prin moartea Ta ai
prefăcut omorârea, prin îngropare stricăciunea [...] că trupul
Tău, Stăpâne, n-a văzut stricăciune, nici sufletul Tău n-a
rămas în iad, care este lucru necuvenit”28.
Deci, misterul pascal inundă din mormântul
Domnului din Ghetsimani, în momentul în care
Hristos-viaţa este aşezat ca un adormit. Moartea pe
Cruce reprezintă Paştile Noului Legământ, marea
taină a Învierii ce oferă marea şi zguduitoarea
schimbare: schimbarea naturii decăzute prin posibilitatea sfinţirii morţii înseşi. De aceea mormântul
Domnului „bogat este, că primind în sine pe Făcătorul ca pe
un adormit, s-a arătat a fi dumnezeiască cinstire de viaţă
spre mântuirea noastră [...]”29. Din acest moment,
moartea nu mai este un impas, ci o poartă spre
Împărăţie prin redobândirea harului pierdut şi a
puterii ce învinge moartea. Aceasta este ziua cea
mare, sâmbăta sâmbetelor, sărbătoarea cea adevărată
a „odihnei [sabatului] lui Dumnezeu”, care înlătură
„munca iadului” pentru păcat.
Unii imnologi personifică iadul şi moartea
într-un dialog al iminenţei pogorârii Domnului în
inima sa. De pildă, asemănător Sfântului Ioan Gură
de Aur, Sfântul Roman Melodul, în condacul 42,
spune despre pogorârea la iad că aceasta a fost
cunoscută doar de iadul însuşi. În pagini pline de
dramatism, iadul se tânguie că a fost prădat de
trofeele sale, adică de sufletele celor din veac
adormiţi: „De ce plâng pe morţii de care am fost prădat?
Plâng pentru mine şi pentru cum am fost batjocorit [...] Căci
lacom şi atotmâncător mă numesc cei ce mi-au scăpat, şi mă
cicălesc cu aşa cuvinte, zicându-mi: Pentru ce-ţi mai deschizi
larg gâtlejul bătrân în felul cel vechi? [...] Eu, cel ce eram
stăpânul, m-am făcut ostatec. Odinioară eram domnitor, iar
acum sunt rob. Gol am rămas, căci El mi-a luat toate
avuţiile; El a poruncit şi deodată toţi s-au adunat împrejurul
Lui ca albinele în jurul fagurelui. Şi legându-mă strâns, le-a
spus să mă batjocorească, să mă lovească peste cap şi să-mi
încovoaie spatele, să-mi frângă inima cea neînduplecată,
strigând: Domnul a înviat!”30
28

29

30

Vezi Penticostarul la p. 10, cu Cântarea a 5-a de la Utrenia
Paştilor din noaptea Învierii. Realitatea Învierii Domnului
încă din momentul „adormirii” Sale ne-o prezintă şi
Biserica prin slujba punerii în mormânt a Domnului nostru
Iisus Hristos, când, imediat după Prohod, Biserica cântă
„binecuvântările Învierii”.
Idem, p. 12, Cântarea 7-a a Utreniei. Sau spune o altă
cântare: „Mormântul Tău, Hristoase, mi-a izvorât viaţă, că venind
din faţă Tu, Cel ce ţii viaţa, ai strigat celor din morminte: Cei din
legături dezlegaţi-vă!” (cf. Triodul – Cântarea a 9-a de la
Utrenia Duminicii a 3-a din Postul Mare).
Cf. Ilarion Alfeyev, Hristos, biruitorul iadului, Editura Sofia,
Bucureşti, 2008, p. 145-146. De altminteri, tradiţia aceasta
a personificării iadului şi a morţii care se plâng unul alteia
de puterea lui Hristos care vine să le zdrobească toată
puterea este specifică interpretării teologiei răsăritene, în
speţă literaturii siriace. Sfântul Efrem Sirul, Afraate sau
Sfântul Roman Melodul preiau teme biblice şi le versifică
într-o profundă şi originală notă teologică. În această
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Soteriologia Noului Testament este, prin urmare,
o parte esenţială a teologiei biblice, în ansamblu. În
special în epistola Sfântului Apostol Petru, deşi
lapidar şi tainic, este pusă în discuţie realitatea
pogorârii lui Hristos la iad. Cei mai mulţi exegeţi şi
teologi susţin activitatea de vestire a mântuirii şi a
biruinţei Domnului asupra morţii, a diavolului şi a
iadului. Dar eliberarea celor din iad este numai
parţială, în funcţie de credinţa şi nădejdea în care au
adormit. Izbăvirea acestora este – după ei – un act de
îndurare a Mântuitorului, care ţine seama şi de felul
cum şi-au dus, cei cărora li se adresează, viaţa pe
pământ. E vorba, fireşte, în primul rând de patriarhii,
profeţii şi drepţii Vechiului Testament şi apoi de alţi
drepţi sau miluiţi31. În stihira a XXXII-a, imnograful
spune:
„Iisus, Viaţa, gustând moarte acum,
Pe toţi oamenii de moarte i-a izbăvit
Şi viaţa tuturor le-a dăruit”.
Moartea trece în înviere şi rămâne în ea. Învierea
este întotdeauna prezentă în moartea lui Hristos, de
aceea în înviere se arată biruinţa deplină asupra
morţii. Viaţa izvorăşte din mormânt şi se face
cunoscută prin moarte: „Astăzi Hristos, moartea
călcând, a înviat precum a zis şi bucurie lumii a dăruit [...]”,
cântă Biserica în Vinerea din Săptămâna Luminată la
slujba Vecerniei32. Sau: „Astăzi este primăvara sufletelor,
că Hristos ca un soare răsărind din mormânt a treia zi a
alungat iarna cea întunecată a păcatului"33. De aceea,
înainte de moartea Lui nu putea exista o apropiere
biruitoare faţă de păcat şi moarte, însă odată cu ea,
păcatul este îndepărtat definitiv, iar moartea omorâtă.
Astfel moartea lui Iisus Hristos a fost în acelaşi timp
suprema suferinţă pentru păcatul omenesc, dar şi
singura poartă prin care a intrat la viaţa de slavă
deplină. Momentul morţii coincide cu momentul
izbucnirii vieţii Sale depline. „Când a fost închis în
groapă cu trupul voind, iadul cel cu totul de râs văzându-Te
s-a îngrozit, zăvoarele s-au sfărâmat şi porţile s-au zdrobit, ai
încuiat cămările morţii şi ai deşertat toate împărăţiile iadului
Hristoase, luminând toate şi umplându-le de bună mireasmă
[...]”34. Prin moartea Sa, Iisus Hristos a nimicit
moartea şi puterea diavolului, „izbăvindu-i prin Sângele
direcţie, creştinismul siriac a influenţat decisiv teologia
patristică din epoca bizantină. Imnele Sfântului Efrem, de
exemplu, şi condacele Sfântului Roman Melodul constituie,
aşadar, adevărate perle ale genului literar şi poetic care pun
spre meditaţie diferite evenimente şi persoane din istoria
mântuirii.
31 Pr. Ioan Mircea, Coborârea la iad a lui Iisus Hristos, în rev.
S.T., nr. 3-4/1972, p. 241.
32 A se vedea Penticostarul, p. 51.
33 Cf. Cântarea I-a de la Condacul Utreniei din Duminica
Tomii – Penticostarul.
34 Vezi Stihul 2 şi 3 de la Stihoavna Vecerniei din Vinerea Mare
– Triodul, p. 635).
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Său pe cei ce frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa”
(Evrei 2, 14-15).
În lumina acestui fapt, Iisus Hristos este înfăţişat
acum ca Arhiereu Izbăvitor pentru noi înaintea lui
Dumnezeu Tatăl, reclamând astfel permanenta stare
de jertfă a Lui sus în ceruri. Dar despre aceasta pe
larg în viitoarea noastră aplecare asupra jertfei
răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos şi
legătura jertfei atât cu Părintele ceresc şi cu Maica
Domnului, cea care a suferit nespus pentru El, cât
mai ales cu noi, cei cuprinşi în El prin înomenirea Sa.
(Continuare în numărul viitor)
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CĂLĂTORI ÎNTR-O POVESTE DE NEUITAT
(Din seiful cu amintiri)
Maria BILŢIU

„O, sfintele mele cărţi!... Cât vă datoresc că sunt om, că sunt un om adevărat!” (Nicolae Iorga)

Acum, nu pot să mă gândesc decât la o
poveste pentru inimă, minte şi... bibliotecari, cu
amintiri legate de un episod plin de peripeţii în
achiziţia de carte veche. Completarea colecţiilor a
fost mereu o activitate mai dificilă, implicând
criterii de selecţie atentă a producţiei editoriale
oferite pe piaţa cărţii. Colegii din bibliotecă
destinaţi unui asemenea travaliu nu de puţine ori
s-au confruntat cu asemenea impedimente.
În povestea care urmează voi reda întâmplări
petrecute cu zece ani în urmă, care s-au legat
precum verigile unui lanţ. De ce acum? Ioana
Dragotă a plecat dintre noi. Dar amintirile?
Amintirile au rămas în sufletele celor care mai
suntem îngăduiţi în lumina acestui pământ.
Povestea îşi are începutul prin anii 1997-1998,
toamna, când împreună cu soţul meu, Pamfil, şi cu
dl. Nicu Telianu, din Mănăştur, am decis să
mergem până la Făureşti, într-o plimbare, la baciul
Simion Leş, un bătrânel ştiutor de carte, citind cu
mare uşurinţă în chirilică, şi care avea multe lucrări
valoroase în căsuţa lui cea mică de lângă şosea. Nu
am putut uita nici acea duminică de toamnă, nici
pe omul pe care l-am cunoscut atunci, Pamfil
cunoscându-l din copilărie.
Au mai trecut câţiva ani. În primăvara lui
2002, în 23 aprilie, de „Ziua Bibliotecarului în
România”, împreună cu colegii de la Zalău,
poposind la mănăstirile de la Rohia şi Râuaia
(Lăpuşul Românesc), am petrecut o zi frumoasă şi
cu înaltă încărcătură spirituală. Ne-a fost de mare
folos tuturor. După despărţirea de colegii zălăuani,
la Târgu Lăpuş, noi, băimărenii, trecând dealul
Pietrişului, ne-am întors acasă.
Pe drum, am tot povestit cu Ioana. Ne plăcea
să ne împărtăşim una alteia din experienţa noastră
de bibliotecar. Mă provoca mereu să-i povestesc
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

păţanii de pe teren, chiar îndemnându-mă să le
aştern pe hârtie. Atunci i-am spus şi despre cărţile
bătrânului Simion Leş. A fost de-a dreptul tulburată.
În zilele acelui sfârşit de aprilie, i-am adus la
bibliotecă caietul nostru cu însemnări de pe teren,
în care menţionasem 28 de titluri de carte veche,
din comoara acelui ţăran, specificând datele
editoriale şi starea fizică a fiecărei lucrări în parte,
fiind menţionat şi acceptul bătrânului de a lăsa, în
caz de cumpărare, preţul potrivit normativelor în
vigoare. S-a bucurat, până peste poate, Ioana.
Dar nimic nu se petrece la voia întâmplării în
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.
După anul 2000, biblioteca se bucura de fonduri
consistente pentru achiziţia de carte, inclusiv
pentru cartea veche, prin susţinerea de către conducerea acestei instituţii de cultură, fundamentală
în viaţa culturală maramureşeană şi reprezentată de
dr. Teodor Ardelean, directorul acesteia. Aşadar,
având o portiţă deschisă larg şi fiind un partener
loial acestei activităţi, Ioana trăia bucuria de a alege
cartea potrivită pentru cititorul de bună-credinţă,
depăşind multe obstacole. Biruit-au gândul cel
frumos şi priceperea profesionistului. Cred că
acesta îi era idealul.
Ioana s-a consultat numaidecât cu Cornel
Oneţ, responsabil la fondul documentar, observând în listă că sunt câteva titluri care lipseau din
colecţiile speciale. Acum era o şansă nesperată.
Aşa că, într-o zi de sfârşit de mai, însorită, când
puzderie de gâze forfecau aerul cald, când
pământul era deja acoperit cu un covor de flori de
câmp, am plecat spre Făureşti, cu mari speranţe
într-o frumoasă izbândă: Ioana Dragotă, Cornel
Oneţ, Maria Bilţiu şi Ioan Orean.
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N-a fost uşor să ajungem la destinaţie.
Trecuseră patru, cinci ani de la prima întâlnire cu
bătrânul Simion Leş. Între timp se mai
schimbaseră multe lucruri. Nu ştiu de ce aveam o
oarecare nelinişte în suflet. Când am bănuit că am
fi ajuns la casa bătrânului, ne-am oprit în marginea
drumului. Pentru că eu îl ştiam pe destinatar, am
mers în ograda gospodăriei, dar acolo am găsit o
femeie dând mâncare la nişte găinuţe, după ceva
coteţe. Bătrâna, aflând care mi-e dorinţa, mi-a spus
că baciul Simion nu mai trăieşte, că murise de vreo
doi ani, de asemenea şi soţia lui, iar în casa lor
locuia acum o rudenie de-a bătrânului, un nepot cu
familia sa. Ne-a sfătuit să ne întoarcem, că doar
seamănă casa ei cu a celui căutat. Ştiam că era
ultima, în capătul satului Făureşti, dinspre Lăschia.
Cu mare îndoială în sufletele noastre, am ajuns
până la urmă la locul potrivit.
Acolo, o altă surpriză. Nepotul, un bărbat în
toată firea, se odihnea în casă, femeia, cu doi
prunci, era în curte. După mai multe insistenţe,
bărbatul s-a hotărât să stea de vorbă cu noi. I-am
povestit întru totul cum l-am cunoscut pe moşusău şi, în sfârşit, ne-a arătat o parte dintre cărţi.
Încă le păstra, nu în bune condiţii, dar le mai avea.
Două titluri, pe care Cornel Oneţ le dorea foarte
mult, erau între cele câteva cărţi aduse din casă.
Mare i-a fost bucuria. A prins curaj. Era din ce în
ce mai nerăbdător. Acum, bărbatul tot ezita, noi
nu ne lăsam înduplecaţi de vorbele lui. Multe cărţi
erau urcate în podul casei.
Ioana mă întreabă, pe neaşteptate, dacă mă urc
în podul casei împreună cu ea. N-am stat pe
gânduri şi pe o scăriţă care nu ajungea până la gura
podului a urcat mai întâi ea, apoi m-a ajutat şi pe
mine. Când ne-am văzut în pod, în faţa unui lădoi
mare, plin cu vârf, de fel şi fel de cărţi, n-am ştiut

ce să ne spunem. Dar, acum i-acum, am început cu
răbdare să răsfoim cărţile, una câte una, atente la
titlurile şi starea lor, gândindu-ne la colegul nostru
Oneţ, care aştepta în curte împreună cu Ioan
Orean şi cu familia mută de nedumerire.
După o „cotrobăială”, vorba Ioanei, teribilă,
am coborât cu multe cărţi, din pod. Eram cu toţii
mulţumiţi. Le-am aşezat cu grijă într-un sac, care
s-a umplut şi pe care l-am rezemat de peretele
casei dinspre drum, acolo fiind iarba crescută
destul de mare. Sufletul ne era împăcat. Oamenii
se mai schimbaseră în atitudine. Era momentul ca
Ioana să discute cum se va proceda cu plata
cărţilor care vor intra în fondul bibliotecii.
Aventura noastră s-a încheiat cu bine.
Noi, călători într-o frumoasă şi interesantă
poveste, ne-am întors mulţumiţi, nu înainte de a ne
răcori mâinile şi feţele în apa Cavnicului, care
curgea limpede, unda-i îmbrăţişând jucăuşă
bolovanii din vale. Apoi am revenit fiecare la locul
nostru din bibliotecă.
Cărţile şi-au urmat drumul firesc, iar într-o
expoziţie interesantă de carte valoroasă din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, am
descoperit cu mare bucurie în suflet şi volumele
care păreau cândva a fi osândite distrugerii, cu
câte-o mică etichetă pe care scria numele
bătrânului Simion Leş, ţăranul-intelectual din
Făureşti.
Oare prin câte aventuri similare or fi trecut
colegii mei, în lupta permanentă de salvare de la
degradare şi distrugere a cărţilor de patrimoniu, în
primul rând. Ei, acum, nu mai pot povesti despre
toate acestea, dar eu am crezut că este firesc să
depăn amintirile despre aceste uluitoare întâmplări
ale unei poveşti pentru inimă, minte şi...
bibliotecari, spre luare-aminte.

Propovedanie [1784]. Pagina de titlu şi verso. (Una din cărţile vechi, care au aparţinut lui Simion
Leş, aflată acum în colecţiile Bibliotecii „Petre Dulfu”.)
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MODELUL EXPERIENŢIAL AL ACTIVITĂŢII BIBLIOTECARE
dr. Lidia KULIKOVSKI,
director general al Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Chişinău

Abstract

The librarians are looking for innovative ways to increase the social value of infodocumentary institutions. We know that any way to improving,
reinventing and restructuring the activity in a library is generated and conditioned by user. What does he want today? What and how astonish him, to
convince him to come to the library, to use and remain loyal to the library? Users are no longer satisfied with standardized services and the variety of
practiced forms, methods haven’t results.
In management literature increasingly is circulated a new concept - the experience. The experiential model comes from economics. The big
companies have found, and this is good for libraries, that the only correct way is to focus on the users’ experience, on the individual use (customized),
on the individual behaviour using the library, on the capability of the librarian to design products, services explicitly enhancing user experience. In the
XXI century will survive these economic and cultural institutions that treat the offer as an experience, as an experience performed in ways that
captivates people, leaving pleasant memories. Libraries are part of the activities that orchestrate experiences.
Keywords: experience, costumized services, user’s management, relationship, loyality.

* * *
Subiectul pus în dezbatere prin acest articol plâng că se împuţinează enoriaşii, teatrele – că nu
este atragerea utilizatorului, cititorului la bibliotecă mai au sălile pline, muzeele au devenit muzee de
şi efortul bibliotecarilor de a-l loializa. Vorbim duminică. Lumea are alte preocupări! Lumea are
astăzi despre utilizator/cititor. Tocmai când alte interese, mai sofisticate, mai complexe! Are,
academicianul Mihai Cimpoi a capitulat în disputa astăzi, biblioteca oferte care cuprind interesele
de peste zece ani asupra utilizării noţiunii de foarte complexe, în permanentă schimbare ale
utilizator sau cititor, l-a recunoscut ca utilizator... noi cetăţenilor?...
revenim şi la noţiunea de cititor. Utilizatori avem,
Suntem în căutarea unor modalităţi inovative
triplu chiar, faţă de cititori. Aici au contribuit atât de a spori valoarea instituţiilor infodocumentare.
tehnologizarea lumii, diversificarea activităţilor în Orice modalitate de îmbunătăţire, reinventare şi
biblioteci, a serviciilor bazate pe tehnologie, feno- restructurare este centrată pe utilizator, este
menul divertisment, prea prezent în vieţile oame- motivată de utilizator, este generată şi condiţionată
nilor. Noi, bibliotecarii, încercăm să atragem de utilizator. Utilizatorii vin şi pleacă, cresc, îmbăutilizatori – responsabilitate autoasumată – trânesc, se trec, părăsesc ţara pentru una mai
derivată din teama de dispariţie a instituţiei „bună”. Toate aceste procese sunt naturale,
Biblioteca, pentru că, spune Veruţa Osoianu1, şi ea permanente, mai puţin ultimul. Biblioteca întotcitându-i pe alţii, raţiunea de a exista a bibliotecii deauna a ţinut cont de ele şi şi-a articulat, într-un
este utilizatorul. Noi, bibliotecarii, căutăm să fel sau altul, oferta la acestea, dar rezultatul este
atragem mai mulţi, acum, cititori – pentru că cel nul, cum ar spune B. P. Hasdeu. Nimic nou sub
care a dispărut este cititorul – iarăşi, din altă soare. Noutatea este conceptul de experienţă, tot
responsabilitate autoasumată – derivată din teama mai des vehiculat în literatura de management şi în
noastră de dispariţie a lecturii din preocupările practica organizaţiilor. Experienţa este un gen de
intelectuale ale omului, cetăţeanului, în special, şi ofertă existentă, însă nearticulată până acum, ca
din peisajul societal, în general. Este acest zbucium model, şi în biblioteci. Termenul „experienţă” şi
îndreptăţit? Este un impuls din interiorul omului- cvasisinonimul său „experiment” în ştiinţele exacte
bibliotecar de supravieţuire a speciei, acum mai înseamnă acelaşi lucru, dar în artă, în cultură nu sunt
rară, a cititorilor?
substituibili. „Experienţă” are accepţii mai uzuale,
Nu suntem unicii în căutarea lui Godot, dacă e să se referă, de exemplu, la iscusinţa acumulată,
ne amintim de expresia utilizată în titlul unui tot aşa cum în sens larg se spune despre cineva
articol de polemică al dr. Alexe Rău. Preoţii se că are experienţă. Găsim şi o altă conotaţie a
termenului – experienţa trăită, dar trăită reflectat,
conştient, premeditat. Ca să fac o paralelă: suntem
1 OSOIANU, Vera, articol cu acelaşi titlu, publicat în revista
oameni ai cărţii şi cunoaştem literatura „expe„Biblioteca”, nr. 5.
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rienţei” (perioada dintre cele două războaie), o
literatură a „aventurii” şi a „riscului”, care caută
experienţele-limită, şi amintesc aici de Malraux,
Hemingway, Lawrence (cităm figurile mai impresionante), care au ilustrat această atitudine, obiectivând exemplar experienţa personală. Această
literatură a „experienţei” a apărut din nevoia de
autenticitate şi cunoaştere pe care o exprimă.
Revenim însă la termenul nostru – experienţă –
experienţa ca trăire. Aceasta-i accepţiunea pentru
ceea ce urmează să vă spun despre experienţializarea activităţii noastre.
Toate organizaţiile, toate instituţiile sociale şi
culturale îşi îmbracă bunurile şi serviciile în
experienţe pentru a-şi diferenţia ofertele. Bibliotecile, la fel, pot intensifica mediul în care utilizatorii utilizează serviciul, găsind cea mai bună
modalitate de a-i implica pe utilizatori, astfel încât
să transforme serviciul într-un eveniment care să
rămână mult timp în memoria utilizatorului.
Bibliotecile nu au de ales – unica linie corectă – să
se concentreze asupra experienţei pe care o au
utilizatorii în timp ce-i utilizează bunurile; să se
concentreze pe utilizarea individuală (personalizată), să-şi îndrepte atenţia spre modul în care se
comportă individul în timp ce utilizează biblioteca;
bibliotecarul să-şi conceapă bunurile, serviciile
explicit în scopul intensificării experienţei utilizatorului, cu alte cuvinte, să îşi experienţializeze
bunurile şi serviciile. „Experienţa – afirmă I. Mucenic – nu este un nou mod în care îi prezentăm
utilizatorului activitatea noastră, este un nou mod de a face
mai bine ceea ce facem deja pentru utilizatorul nostru.
Experienţa nu este un nou nume pentru ceea ce faci, ci este
un nou mod de a face. Explicată, în cuvinte puţine,
experienţa pe care utilizatorul o are cu o (companie)
bibliotecă se traduce în calitatea timpului pe care
(consumatorul) utilizatorul îl petrece alături de (acea
companie) bibliotecă.”2
Experienţele au existat dintotdeauna. Descoperim exemple de experienţe în toate domeniile –
la restaurante, hoteluri, spălătorii, cinematografe,
televiziune etc. Domeniul serviciilor previzionează
apariţia modelului experienţial al activităţii. Factorul care grăbeşte aplicarea acestui model nu numai
în lumea economică, ci, mai ales, în domeniile
social, cultural, informaţional şi comunicaţional
este piaţa aglomerată de bunuri, produse, servicii
care intensifică competitivitatea şi alimentează
căutarea diferenţierii, unicul element-criteriu de a fi
solicitat şi căutat, susţin autorii Joseph Pine II şi
2

În prefaţa la volumul Economia experienţei de J. Pine II şi J. H.
Gilmore.
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James H. Gilmore3, cu referire la acest model
pentru domeniul economic.
Specialiştii în biblioteconomie au semnalat experienţa, personalizarea încă în anii ’80 ai secolului
trecut. Brigitte Richter4 în ghidul ei de biblioteconomie recunoaşte că „biblioteconomia este un
domeniu de activitate în care există tradiţii foarte vechi” [p. 7],
propunând „să se treacă de la informarea tradiţională la
informarea personalizată” [p. 236]: „[...] mai multă
animaţie în activitate”, „[...] bibliotecarul trebuie să
găsească un mod de acces la carte punând accentul mai ales
pe plăcere decât pe efortul lecturii; utilizatorii vor avea
nevoie ca biblioteca să facă pentru ei un efort mai special
care va personaliza suplimentar atenţia care li se acordă”
[p. 264].
Specialiştii, ce-i drept puţini, din domeniul
managementului, au abordat, de câtăva vreme,
experienţa ca ofertă. Philip Kotler5, cu referire la
concepţia marketingului, precizează că „aceasta s-a
extins pentru a se concentra pe afectele umane”. Mai
adăugăm aici că s-au introdus noi concepte de
marketing, ca marketingul emoţional, marketingul
experienţelor. Este necesar, pledează autorul citat, să
ţinteşti şi latura emoţională a individului – partea lui
afectivă. După Stephen Covey6, o fiinţă umană are
patru componente de bază: un corp fizic, o minte
capabilă de gândire şi analiză independentă, o inimă care
poate să simtă emoţie şi un spirit – sufletul omului sau
nucleul său filosofic. Amintim în context şi alţi mari
guru în management: Jonas Riddenstralle, Martin
Lindstrom, Gary Hamel, Tom Peters, Seth Godin,
care pun accent pe latura emoţională în relaţia cu
utilizatorii, în procesul prestării serviciilor, în
muncă, în general.
Biblioteca este un teritoriu al posibilităţilor,
poate fi generatoare sau ofertantă, în toate sensurile cuvântului – să creeze noi idei, să asocieze
semnificaţii în mod conştient, să contribuie şi să se
plieze pe diferite situaţii. Experienţa apare când o
bibliotecă utilizează serviciile în mod intenţionat ca
scenă, iar bunurile ca recuzită, cu scopul de a implica un
utilizator. Bunurile sunt tangibile, serviciile intangibile,
experienţele sunt memorabile – afirmă, în volumul citat,
B. Joseph Pine II şi James H. Gilmore. Exemplu
recent: miercuri, 4 octombrie 2012, am participat la
vernisajul Vasiluţei Vasilache, pictoriţă şi angajată a
În volumul lor Economia experienţei, apărută la Editura
„Publica” în 2010.
4 RICHTER, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. Ch. : ARC. 1997.
318 p.
5 Philip Kotler la volumul său intitulat Marketing 3.0 a pus
subtitlul De la produs la consumator şi la spiritul uman.
6 COVEY, Stephen. A 8-a treapta a înţelepciunii. Bucureşti :
ALLFA, 2006, 392 p.
3
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filialei noastre „Iţic Mangher” şi masterandă la
„Managementul în structurile infodocumentare”.
Biblioteca are în faţa sediului o terasă. Lângă
intrarea în bibliotecă, au instalat un cort în care au
pus mobilă împletită din lozie, pe masa acoperită
cu o faţă de masă tradiţională, fructe de toamnă,
flori... Cine venea la activitate era întâmpinat de
bibliotecarii aflaţi pe terasă şi invitat să se
servească din cele aflate pe masă... A fost o
revelaţie... Un scenariu intenţionat gândit să
uimească, să atragă, să binedispună. Expoziţia, la
care am fost invitată, era amenajată în localul
teatrului bibliotecii. Scenariul rustic local, de
întâmpinare a vizitatorilor, a fost schimbat de o
cromatică exotică, afro-mexicană, care îţi dădea
sentimentul că eşti pe alt continent. Biblioteca
„Iţic Mangher” a găsit şi a regizat cea mai bună
modalitate de a-i implica pe utilizatorii evenimentului, astfel încât a putut transforma utilizarea
bibliotecii într-un eveniment excepţional, care mi-a
rămas mult timp în memorie.
Bibliotecile, neavând de ales, trebuie să se
concentreze asupra experienţei pe care o au
utilizatorii în timp ce le utilizează produsele şi
serviciile. Festivalul cărţii evreieşti se desfăşoară anual,
în luna octombrie, dar bibliotecarii nu au lăsat să
se „comodifice” acest eveniment cultural. Chiar
dacă unele activităţi vechi, altele noi, ca formă şi
abordare, nu se „comodifică”, pentru că bibliotecarii îl propun ambalat în experienţe intens trăite,
escapiste. Din urmărirea practicilor de la Filiala
„I. Mangher” m-am convins că angajaţii ei îşi
concep activităţile explicit în scopul intensificării
experienţei utilizatorului. Este doar un exemplu
intern de experienţializare a activităţii cu publicul.
Fac acest lucru doar bibliotecarii atenţi la necesităţile, aspiraţiile, hobby-urile, comportamentele
utilizatorilor.
Numeroase activităţi interne dintr-o bibliotecă
conţin mai multe aspecte experienţiale lăsând loc
apariţiei unor zone de diferenţiere. De exemplu,
bibliotecarii s-ar putea concentra asupra experienţei înscrierii la bibliotecă, a împrumutului, a studiului, a utilizării echipamentului, a animaţiei culturale
etc. Dacă am gândi în aceşti termeni, am îmbunătăţi şi spori valoarea utilizării bibliotecii,
adăugând experienţe în jurul oricărui serviciu prestat, care să transforme utilizarea lor în ceva plăcut,
de neuitat. Valoarea experienţei persistă în memoria utilizatorului care a fost captivat de un serviciu,
de un bun sau de un eveniment. Exemple din
Catalogul cărţilor cu dedicaţii al BM: „Bibliotecii «Ştefan
cel Mare şi Sfânt», care mi-a prilejuit momente frumoase şi
amintiri de neuitat” (scriitorul şi cititorul Vladimir
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Beşleagă); „Bibliotecii «Vasile Alecsandri» cu mulţumiri
pentru ajutorul acordat la definitivarea acestui dicţionar”
(filologul şi cititoarea Victoria Braga); „Bibliotecii
«Maramureş» – Maramureşului meu din Chişinău.
Bibliotecii în care îmi place să mă retrag ca într-o destinaţie
turistică inedită...” (scriitorul şi cititorul Valerian
Ciobanu); „Bibliotecii de Arte, unde mi s-au întâmplat
atâtea clipe frumoase...” (Iulian Filip); „Bibliotecii
«Hristo Botev» cu dragoste şi recunoştinţă pentru susţinerea
morală” (Galina Oltu, filolog); „Dragei noastre case a
cunoaşterii şi delectării prin lectură [Biblioteca «TârguMureş»], de la o cititoare devotată, în speranţa unor
neuitate întâlniri cu cititorul” (poeta Radmila
Popovici-Paraschiv); „Bibliotecii «Târgu-Mureş», un
loc drag inimii mele, un loc în care prietenii noi – oameni şi
cărţi – te fac să uiţi de trecerea timpului” (Alexe Rău);
„Bibliotecii «B. P. Hasdeu», cu multă consideraţie, în
amintirea unei lansări de carte foarte interesante” (Irina
Nechit, poetă, critic de teatru, dramaturg); „Bibliotecii «O. Ghibu»... pentru clipele de mângâiere şi împuternicire spirituală pe care le-am trăit aici” (scriitor,
filosof al culturii, Andrei Vartic); „Bibliotecii
«M. Lomonosov» de la cel mai înveterat fan şi pământean”
(Kiril Kovalgi, poet şi traducător, stabilit la
Moscova); „Bibliotecii «Adam Mickiewicz», cu mulţumiri pentru ajutorul la editarea antologiei” (Eleonora
Meşcereakova, economist); „Bibliotecii «M. Lomonosov», local în care au fost aprobate multe romanţe şi cântece
intrate în această antologie, care tot aici a fost pregătit spre
editare” (Serghei Pojar, muzicolog); „Bibliotecii
«Hristo Botev» cu recunoştinţă pentru descoperiri, care
m-au schimbat, m-au transformat...” (doctor în medicină Tatiana Handrabura); „Bibliotecii «Transilvania», aceste clipe din experienţa cenaclului Iulia
Hasdeu” (Aurelian Silvestru, scriitor). Sunt foarte
multe experienţele trăite la Biblioteca Municipală
B. P. Hasdeu” de către personalităţi, de către
simpli cititori.
La BM se încearcă să se creeze o imagine a
brandului care să sublinieze experienţa pe care o
pot avea utilizatorii în raport cu utilizarea serviciilor ei. În acest sens, drept bunuri pentru a crea
experienţă servesc suvenirele – una din preocupările departamentului marketing. Biblioteca are
nevoie de suvenire: tricouri, căni, brelocuri, jucării,
pixuri, creioane, chipie, genţi şi diverse flecuşteţe
pe care utilizatorii le adună pentru a prelungi
amintirea experienţei respective. Iarăşi un exemplu
de la 4 octombrie 2012, iarăşi de la Filiala
„I. Mangher”. Ne-am întâlnit la această bibliotecă
cu pictorul Eduard Maidenberg, care m-a salutat şi
mi-a arătat că poartă cu plăcere şi onoare geanta
oferită ca trofeu Celui mai bun utilizator al BM cu
doi ani în urmă. Poate sună banal, dar aceste
Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

180

Parfumul unic al bibliotecii

obiecte creează o experienţă senzorială pentru
deţinători. Deci, biblioteca poate senzorializa orice
obiect prin accentuarea senzaţiilor generate de
utilizare. BM îşi reface permanent suvenirele
pentru a fi mai atrăgătoare, mai diversificate şi
mereu altele.
La BM mai există o practică de atragere a
utilizatorilor – cea de a aduna lumea în diverse
cluburi, pe interese, în care cei din club vin după
experienţa pe care o trăiesc în acest club. Mai ales
cluburile în care membrii lor beneficiază de
ajutorul unuia sau al mai multor experţi (ca în
cazul Creative Writing, Cercul de dramaturgie, la
Biblioteca „Ştefan cel Mare şi Sfânt”) în scopul
intensificării experienţei lecturii. Clubul mai
facilitează crearea legăturilor dintre membrii lui,
care împărtăşesc reacţii la selecţii literare, la
recenzarea scrisului altcuiva, idei privind cele mai
bune modalităţi de a experienţializa scrisul, creaţia
operelor literare, dar şi trăiesc experienţa de a-şi
alege prieteni de literatură şedinţele având loc în
bibliotecă, între autori şi cărţi. Alături de aceasta,
clubul, prin experţii permanenţi sau invitaţi,
personalizează experienţa în funcţie de fiecare
membru. În acelaşi scop – intensificarea experienţei lecturii – s-a inaugurat şi Clubul Poeţii desculţi.
Chiar dacă am exemplificat cu experienţe trăite
din utilizarea bibliotecii, ele rămân totuşi încă un
teritoriu neexplorat pentru practica şi modelul
experienţial. Bibliotecile nu reuşesc să ofere în
mod consecvent experienţe captivante, îşi supraestimează experienţele în raport cu rezultatele
urmărite şi obţinute sau îşi supralicitează capacitatea de a le practica. În perioada recentă, numărul
utilizatorilor a scăzut, sunt convinsă, pentru că
bibliotecile nu au fost capabile să-şi revitalizeze
experienţele. Cititorii, utilizatorii care încă mai
frecventează bibliotecile nu văd şi nu fac lucruri
prea diferite faţă de cele pe care le-au văzut sau
le-au făcut cu 15-20 de ani în urmă. Modelul
experienţial însă pătrunde în secolul XXI, mulţi
dintre bibliotecari îşi dau seama că realizarea lui nu
este deloc uşoară, şi renunţă. Renunţând, bibliotecile devin irelevante. Îmi este greu să-mi
imaginez cum vor supravieţui ele în noul mileniu.
Vor supravieţui bibliotecile care îşi tratează oferta
ca pe o experienţă, ca pe o experienţă prestată în
moduri în care captivează oamenii, lăsând în
inimile utilizatorilor amintiri plăcute.
Specialiştii amintiţi mai sus, B. Joseph Pine II
şi James H. Gilmore, au definit patru domenii ale
experienţei: divertisment, aspectul educaţional, cel
escapist şi cel estetic. Expunem esenţa lor în
rândurile următoare.
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Divertisment: bibliotecile atrag şi captează
atenţia utilizatorilor în mai multe feluri. O
experienţă, spun specialiştii, poate capta utilizatorii
pe două dimensiuni, în funcţie de nivelul de
participare a utilizatorului – activă sau pasivă
(despre acest tip de participare scria Dumitru
Crudu în Jurnalul bibliotecarului). Utilizatorii pasivi
trăiesc evenimentul ca simpli observatori, simpli
împrumutători sau simpli ascultători. Participanţii
activi îşi pun amprenta asupra evenimentelor care
produc experienţe, se implică în conexiuni şi relaţii
ambientale care-i leagă mai mult de eveniment.
Educaţional: ca şi în divertisment, în cazul experienţelor educaţionale, utilizatorii absorb evenimentele care se desfăşoară în faţa lor. Educaţia
presupune participarea, implicarea activă a individului. Asta nu înseamnă că experienţele educaţionale nu pot fi distractive – ora poveştii, ore de
creativitate, de desen, de limbi străine, de ceramică,
de scris, concursuri literare etc. –, nu pot fi
surpriză, nu pot fi memorabile fără atractivitate,
fără scenarii-surpriză... Într-un muzeu, în SUA, am
trăit o experienţă de utilizare a bunurilor muzeului
– toate exponatele le puteai testa, ba mai mult –
copiii, veniţi organizat, le utilizau învăţând cum e
să fii pompier, casier, bancher, poştaş, brutar etc.
Acum, şi la noi, în multe biblioteci sunt organizate
spaţii de joc, care oferă multiple experienţe de
învăţare, de fapt toate activităţile din bibliotecă
sunt experienţe de învăţare. Pentru atractivitate,
creează scenarii de experienţializare agenţiile de
turism, muzeele (exemple: Zi de poveste la castelul
din Hunedoara, experienţe educaţionale la castelul
de la Sighişoara7).
Escapist: ca ambient, biblioteca este fundamental escapistă – resursele informaţionale, aranjate într-un fel de a stârni curiozitatea, iar accesul
direct la colecţie te face să explorezi acea colecţie –
să simţi efectul serendipităţii –, echipamentele
destinate realităţii virtuale sunt ambiente escapiste,
jocurile, programele de chat – utilizatorul devine
actorul care participă, se implică, acţionează şi
poate influenţa utilizarea în sine. Experienţele
escapiste sunt în esenţă atracţii... În trecut se
spunea: „Ai citit cartea, acum mergi să vezi filmul!”
Astăzi: „Acum, dacă ai văzut filmul, du-te să-l trăieşti pe
pielea ta!” Un exemplu de la Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”, Baia Mare: programul cu film/carte
De la carte la film şi înapoi la carte. O altă, nouă,
abordare şi prin aceasta atractivă.

7

Surpriza oferită participanţilor la Conferinţa ANBPR de
către Biblioteca Judeţeană Mureş, organizatoarea evenimentului profesional, în aprilie 2012.
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Vă amintiţi că în trecutul nu prea îndepărtat au
fost mai multe abordări ale bibliotecii ca al treilea
loc (unde poţi citi, învăţa, socializa, exprima...)
bazate pe conceptul că majoritatea oamenilor au
nevoie de un spaţiu fizic separat de casă şi muncă8.
Unii merg în parcuri, alţii în cafenele, baruri... în
care merită să evadezi mai ales în librăriile care
combină lectura, cafeaua, taifasul, discuţia. De ce
cafenelele, librăriile pot, iar bibliotecile nu?
Estetică: Utilizatorii care iau parte la o experienţă educaţională au drept posibil scop Învăţarea;
cei care participă la o experienţă escapistă –
Acţiunea; cei care participă într-o experienţă de
divertisment vor să simtă; cei care sunt părtaşi la o
experienţă estetică vor pur şi simplu să fie acolo.
Acest sentiment îl urmărim la expoziţiile, vernisajele organizate de biblioteci. Ambientul, în sine,
al bibliotecii poate fi experienţă estetică (exemplul
Filialei „Transilvania”, ambientul căreia îi încântă,
pur şi simplu, pe vizitatori) – deci, avem nevoie să
modernizăm şi să estetizăm bibliotecile.
Experienţele oferite de biblioteci aparţin tuturor celor patru domenii pentru că e dificil a face
distincţie între domeniile experienţei. Biblioteca le
oferă „la pachet”, adică propune un pachet de
oferte cu experienţe. Multe le avem deja. Însă ceea
ce poate influenţa cu adevărat activitatea noastră
este experienţa generală. Să explorăm creativ
aspectele fiecărui domeniu ce ar putea intensifica o
anume experienţă pe care vrem să o oferim
utilizatorilor. Pentru a putea realiza acest pachet, să
ne punem nişte întrebări: (1) Ce putem face pentru
a îmbunătăţi estetica experienţei? Estetica este cea
care îi determină pe utilizatori să-şi dorească să
intre, să se aşeze, să se simtă bine, să mai vină.
Putem face mediul bibliotecii să fie mai
ademenitor, mai interesant, mai confortabil?;
(2) Vizitând biblioteca noastră... (când mă gândesc
la vizitele, mai puţine acum, îmi amintesc cântecul
popular Da’ de ce, măi Voinu, Voinu, Voinu?...),
găsesc utilizatorii aspectul escapist care să-i atragă şi
mai mult? Îi putem încuraja să participe activ la
experienţele pe care le punem la pachetul ofertelor?; (3) Ştim ce dorim să înveţe utilizatorii din
experienţa pe care o oferim? Ce informaţii sau
activităţi pot contribui la implicarea acestora în
explorarea cunoştinţelor şi abilităţilor?; (4) Ce
8

Concept lansat de Ray Oldenburg pe care l-am abordat în
articolul Sensul de spaţiu. Un studiu comparat al percepţiei de către
comunitate şi profesionişti a bibliotecii ca spaţiu public În:
Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii
bazate pe cunoaştere: Conf. şt. internaţională dedicată
jubileului de 60 ani ai USM (28 septembrie 2006). Rez.
comunic. Şt. socioumanistice. Vol. I. Com. org.: Gh. Rusnac
(preş.), red. resp.: Tatiana Bulmaga. Ch., 2006. pp. 305-306.
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putem face ca formă de divertisment pentru a-i
determina să asculte? Care ar fi elementele ce i-ar
determina să rămână? Cum putem face ca experienţa să fie mai amuzantă şi mai plăcută?
Convingerea pentru a aborda experienţa ca
model al activităţii noastre este că de acum încolo
competiţia se va baza pe experienţă. Cei care, chiar
dacă încă timid, dar au apropiat lumea experienţelor de activitatea lor vor avea de câştigat.
Desfăşurate sistematic, permanent, experienţele
puse în scenă necesită un simţ al locului care să-i
stimuleze pe utilizatori să petreacă mai mult timp
implicându-se. Biblioteca este locul ideal în care
poţi, pur şi simplu, să fii, să faci, să înveţi şi să vrei
să rămâi.
Mersul la bibliotecă este o experienţă socială.
Două exemple din business:
● De ce merg oamenii la bibliotecă? De ce
merg oamenii la teatru? De ce merg oamenii la
librării? Pentru experienţă socială – a răspuns
Leonard Riggio, dezvoltatorul lanţului de librării
„Barnes & Noble”. El a schimbat toate elementele
magazinelor, librăriilor – arhitectură, modul în care
se comportau angajaţii, decorul, piesele de mobilier, aranjamentele atractive ale cărţilor... pe post
de „antract”, a adăugat cafele, pentru momentele
în care oamenii nu socializează, nu răsfoiesc sau nu
cumpără cărţi.
● În 1953, Walt Disney a convins investitorii să
contribuie la construcţia Disneyland-ului printr-un
argument foarte simplu: „Ideea Disneyland-ului
este una simplă. Va fi un loc în care oamenii vor
putea găsi bucurie şi cunoaştere. Va fi un loc în
care copiii şi părinţii vor putea împărtăşi momente
plăcute unul în compania celuilalt; un loc în care
profesorii şi elevii vor descoperi modalităţi mai
grozave de înţelegere şi educaţie. Aici, generaţiile
mai vechi vor putea retrăi nostalgia zilelor trecute,
iar tinerii vor putea savura provocarea viitorului.”
Dacă am înlocui cuvântul Disneyland cu
Malldova? Dacă am pune în loc de Disneyland
cuvântul Biblioteca, ar bănui cineva că nu este
despre noi? Suntem locul în care oamenii găsesc
cunoaştere... celelalte le putem face? Mall-ul le
face, librăria le face, Disneyland-ul, la fel, le face...
Ideea succesului lor este bazată pe experienţe.
Experienţa, la rândul ei, trebuie redată prin
„impresii”. Cu impresii rămânem dintr-o experienţă. Noi trebuie să ne întrebăm cum le-ar plăcea
utilizatorilor noştri să descrie experienţa cu
biblioteca. Ca utilizatorii să rămână cu impresii
favorabile, ar trebui să conjugăm toate elementele
activităţii noastre în aşa fel încât să genereze o
anumită experienţă, o experienţă memorabilă. Să
Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013
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încercăm să ne gândim ce impresie sau ce sentiment generează fiecare interacţiune dintre bibliotecă şi utilizator.
Lumea în care experienţele alimentează motorul dezvoltării ne duce la principiul amintit – eşti
ceea ce oferi!!! Suntem locul unde poţi găsi răspuns
la întrebările care te frământă, unde poţi învăţa,
poţi explora, poţi descoperi, te poţi exprima. Ce
mai poţi? Răspund cele 90+ motive...9 pentru a
utiliza biblioteca. Creăm pentru fiecare ofertă şi
experienţe captivante şi memorabile? Sunt convinsă că putem concepe experienţe bogate, care
pot acoperi toate cele patru domenii – educaţional,
escapist, estetic şi chiar de divertisment. Impresia
generală a bibliotecilor publice ne conduce la gândul că forţele „comodificării” au cuprins întregul
domeniu infodocumentar. Ieşirea din impas îl
constituie personalizarea, alt principiu despre care se
vorbeşte, se discută în biblioteconomie, l-am mai
abordat şi într-un manual. Se consideră că
solicitările, nevoile utilizatorilor bibliotecii, sunt
particulare, sunt personale. Le îmbrăcăm noi în
experienţe unice, personale, specifice în funcţie de
solicitant? Depăşeşte oferta noastră aşteptările
utilizatorilor furnizând experienţe sociale şi emoţionale solicitantului? Se personalizează şi bunurile
bibliotecii? Un bun bibliotecar îl constituie
produsele bibliografice. Oare nu personalizăm
atunci când elaborăm o biobibliografie? Este un
produs personalizat – iată şi exemple de personalizare din acelaşi izvor: „Pentru Biblioteca Municipală «B. P. Hasdeu»... care, la cei 80 de ani împliniţi de
mine, mi-a făcut cel mai frumos cadou, editându-mi
biobibliografia O viaţă în zbucium” (jurnalistul
Alexandru Donos); „Bibliotecii de Arte «T. Arghezi»
şi echipei care a muncit enorm pentru apariţia acestei
cărţi...” (actriţa Paulina Zavtur); „Bibliotecii «TârguMureş» şi lucrătorilor ei – cu închinare şi recunoştinţă
pentru osteneala şi dăruirea cu care s-au aplecat asupra
trudei mele” (critic literar, prof. univ. dr. Eliza
Botezatu).
Utilizatorii nu se mai mulţumesc cu servicii
standardizate. Bibliotecile fac parte din domeniul
activităţilor care orchestrează experienţe. Beneficiarii experienţelor valorizează implicarea în ceea
ce biblioteca dezvăluie de-a lungul unui interval de
timp. Biblioteca nu mai oferă doar bunuri şi
servicii, ci şi experienţa aferentă, pe care o trăieşte
utilizatorul. Ofertele bibliotecii sunt aproape de
utilizator, dar în afara lui, în timp ce experienţele
sunt inerent personale. Ele au loc în interiorul

oricărui individ care a fost implicat la nivel
emoţional, fizic, intelectual sau chiar spiritual.
Concepţia relevanţei pentru mintea utilizatorilor o găsim la cercetătorii Al Ries şi Jack Trout,
în volumul Poziţionarea. Autorii susţin ideea că
„produsul trebuie să fie poziţionat într-un mod care să aibă
sens şi să nu se confunde cu niciun altul, în mintea
utilizatorului vizat”10. Conceptul marketingului
emoţional a fost subiectul mai multor autori, al
mai multor volume. Semnalăm doar două cărţi
traduse în română: Marketing experienţial de Bernd
Schmitt; Branding emoţional de Mark Gobe. Autorii
acestor volume evidenţiază trei firme şi trei
oameni, conducători, cu realizări extraordinare în
ME: Howard Schultz (de la „Starbucks”) –
conceptul „celui deal treilea loc unde să-ţi bei
cafeaua”; Richiard Branson („Virgin”) – conceptul
de marketing neconvenţional; Steve Jobs („Apple”)
conceptul imaginaţiei creatoare [p. 58]. Sunt exemple
de implementare a unui marketing relevant în plan
emoţional, experienţial. Eforturile lor ţinteau să
ajungă la inima omului, la acea parte din fiinţa
umană care reacţionează prin sentimente. Bibliotecile, la fel, trebuie să evolueze spre alt stadiu al
activităţii, în care să se adreseze sufletului utilizatorilor. Uneori reuşim: „Bibliotecii «O. Ghibu»...
pentru clipele de mângâiere şi împuternicire spirituală pe
care le-am trăit aici.” Încercăm noi, cei din domeniul
infodocumentar, să înţelegem neliniştile şi năzuinţele utilizatorilor noştri? Încercăm „să descifrăm
sufletul utilizatorilor”, cum spune Covey, pentru a
rămâne relevanţi în aglomeratul spaţiu al ofertelor?
Pentru ca el, utilizatorul, să ne aleagă pe noi din
spaţiul exuberant al ofertelor nemaiauzite, nemaivăzute. Omul vine, vede, simte şi decide. Bibliotecile pot să se diferenţieze prin autenticitate în
acest spaţiu suprasaturat, încât inima să-i dea ghes
utilizatorului să acţioneze, să ia decizia de a ne
alege tocmai pe noi? Marketingul este considerat
acum ca cea mai bună şansă a unei organizaţii de a
restaura încrederea utilizatorilor11. Utilizatorii găsesc întotdeauna hibe şi cusururi în orice acţiune a
bibliotecii dacă aceasta nu convine sufletului lor.
Philip Kottler, în Marketing 3.0, a evidenţiat, pe
primul loc, crezul (nr. 1 din cele 10, publicate pe
blogul nostru profesional) ca să câştigi fidelitatea
utilizatorilor prin a le oferi o valoare excelentă şi să
le atingi afectul şi spiritul12.
Originalitatea şi autenticitatea dau rezultate.
Experienţa trăită în bibliotecă, în timpul interacţiuKOTLER, Ph. Marketing 3.0 : de la produs la consumator şi la
spiritul uman. Bucureşti : Publica, 2010, p. 57.
11 Ibidem, p. 70.
12 Ibidem p. 224.
10

9

Pliantul 90+ motive pentru a utiliza Biblioteca Municipală „B. P.
Hasdeu”, Chişinău, 2012.
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nilor, de către un utilizator îl face fidel bibliotecii
sau adversarul ei numărul unu. Experienţa de
muncă de o lună de zile în bibliotecă a generat o
carte, originală din mai multe puncte de vedere –
ne referim la Biblidioteca de Mihai Vakulovski13.
Paradoxal într-un fel, dar tocmai lipsa originalităţii,
autenticităţii în munca bibliotecară a determinat
apariţia, scrierea acestui neobişnuit volum. „Ne
place sau nu, astăzi lumea vrea altceva de la noi. Trebuie
să ne gândim bine la felul cum arată realitatea şi să
regândim activitatea – s-o facem conformă vremii – să
regândim modul în care ne facem treaba”, spune Seth
Godin14. ... Singura modalitate de a regândi activitatea este să depunem un efort emoţional şi să
producem interacţiuni de care utilizatorilor să le
pese cu adevărat! Utilizatorii spun că vor biblioteci
mai atractive – un concept foarte larg, însă tocmai
experienţa face biblioteca atractivă. Utilizatorii
caută experienţe şi produse capabile să confere
valoare mai mare, să stabilească o conexiune mai
profundă, o experienţă mai intensă şi să ne
schimbe în bine. Asta-i în viziunea lor o bibliotecă
atrăgătoare...
Slujba de bibliotecar este o platformă destinată
generozităţii, exprimării, artei. Toate interacţiunile pe
care le avem la bibliotecă constituie o oportunitate de a
exersa arta relaţionării. Fiecare interacţiune cu utilizatorii
reprezintă o ocazie de a crea o interacţiune unică15. Munca
noastră poate fi interesantă, autentică, emoţională
sau plictisitoare şi banală. Venirea oamenilor
creativi în bibliotecă, la conducerea bibliotecilor,
denotă faptul că ei chiar văd biblioteca ca pe o
platformă destinată exprimării, creării, artei. Acum,
de la bibliotecari se aşteaptă tocmai aprofundarea
muncii dificile pe care o presupune efortul emoţional – stabilirea conexiunilor, dialogarea activă cu
utilizatorii, inventarea continuă. „Munca este o
platformă pentru efortul emoţional cu care arta merge mână
în mână”, mai afirmă S. Godin16. Noi avem de
câştigat atunci când exercităm un efort emoţional.
A-i oferi cuiva, care a intrat la bibliotecă, un
zâmbet, a stabili cu el o legătură, a lua iniţiativa, a
fi surprinzător, a fi creativ – sunt lucruri pe care
bibliotecarul trebuie să le facă zilnic, gratuit.
Acestea sunt acte pline de umanitate, care ne fac să
fim cine suntem – bibliotecarii.
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PROIECT EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN LA FINAL
Ioan ROMAN
preşedintele filialei Harghita a ABR

Proiectul educaţional „Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară” iniţiat
de Preşedintele Filialei Covasna a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), domnul Kiss László şi Casa
Corpului Didactic din Sfântu Gheorghe a cuprins un amplu complex de activităţi organizate în cele patru
judeţe implicate în proiect: Covasna, Bacău, Braşov şi Harghita, prin filialele judeţene ale ABR şi respectiv
CCD-urile din fiecare judeţ.
Activităţile au debutat în data de 2 martie 2012 la Sfântu Gheorghe, s-au desfăşurat apoi la Oneşti în
22 iunie 2012, în 9 noiembrie la Braşov şi în 26 aprilie la Miercurea Ciuc. Regula de bază a constat în faptul că
puteau participa în jur de 20 de bibliotecari din fiecare judeţ, dintre care doi să prezinte câte o lucrare care să
reflecte aspecte din sfera lor de activitate. Atât ca organizare, cât şi ca întocmire şi prezentare a materialelor,
nivelul calitativ a crescut de la o întâlnire la alta, de fiecare dată trăgându-se reale învăţăminte prin exemple de
bună practică în biblioteca şcolară.
Fiind o întâlnire de încheiere a unui mare proiect la Miercurea Ciuc, pregătirea a constat într-o serie
de întâlniri preliminare între membrii conducerii Filialei ABR şi CCD Harghita, iar în calitate de moderator al
colocviului, fiind Preşedintele Filialei Harghita a ABR, am ţinut şi ţin să mulţumesc din tot sufletul în numele
filialei, Domnului Burus Siklodi Botond, Director la Casa Corpului Didactic Apáczai Csere János din
Miercurea Ciuc şi Inspectoratului Şcolar Judeţean reprezentat de Doamna Inspector Moraru Drăghici Dorina,
pentru imensul ajutor acordat atât din punct de vedere material cât şi în modul de organizare, fără de care
întâlnirea noastră ar fi avut o doză mare de banalitate. De asemenea, vreau să mulţumesc tuturor colegilor din
filială care au contribuit la buna desfăşurare a acestei activităţi şi în mod special colegelor Ajka-Klára
Márdirosz, Mariana Crăciun, Daniela Egyed, ca şi celei mai înflăcărate ABR-iste fără adeziune, colegei mele de
cameră Rodica Roman.
În drum spre Miercurea Ciuc, gândurile îmi zburau aiurea, la starea oamenilor din această ţară, la
raportul dintre viaţa reală şi visele lor ca trăire în somn, nu ca aspiraţii şi năzuinţe din starea de veghe.
Aşa am reuşit să disting trei categorii: unu, oameni care trăiesc prost din punct de vedere material dar
adesea visează noaptea frumos, că o minune le va schimba viaţa; doi, oameni care trăiesc foarte bine dar
visează urât, aceştia sunt oameni îmbogăţiţi peste noapte prin mijloace ilicite şi trăiesc nopţi de coşmar că
adevărul va ieşi la iveală şi în sfârşit trei, oameni care trăiesc normal în linişte şi pace şi visează frumos la traiul
lor, dar mai ales la munca lor care le aduce cele mai mari satisfacţii. Printre aceştia sunt şi bibliotecarii,
bibliotecarii şcolari care trăiesc şi muncesc într-o lume minunată a cărţilor, într-un spaţiu unde marile valori
naţionale şi internaţionale rânduiesc prin mulţimea de pagini o imensitate de lumi necunoscute, care aşteaptă
să fie descoperite şi puse în valoare pentru educaţia tinerei generaţii.
Bibliotecarul nu este un simplu gestionar, care împrumută utilizatorilor cărţi şi le reprimeşte după un
anumit timp, este omul care alege cu grijă cartea şi o pune în mâna elevului în deplină cunoştinţă de cauză că
la acel moment, pentru un anume suflet de copil, aceea este cartea şi nu alta care trebuie oferită spre lecturare.
Bibliotecarul organizează în spaţiul bibliotecii sau la CDI, împreună cu profesorul documentarist, cele mai
diverse activităţi prin care tot mai mulţi elevi sunt atraşi la bibliotecă. Scopul acestui proiect interjudeţean a
fost tocmai de a învăţa unii de la ceilalţi ce acţiuni să mai întreprindem pentru a îmbunătăţi calitativ activitatea
noastră.
Întâlnirea a fost deschisă de caldele cuvinte ale domnului Director Burus Siklodi Botond şi ale
doamnei inspector Moraru Drăghici Dorina, care au arătat importanţa muncii bibliotecarilor, a profesorilor şi
educatorilor, cât şi colaborarea dintre toate verigile importante din învăţământul harghitean.
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Un moment muzical ne-a prezentat orchestra de cameră a Liceului de Arte Nagy Istvan, alcătuită din
elevii Todor Imre Botond, Marton Levente, Csaszar Balint şi Balint Istvan, conduşi de prof. Berze Albert,
muzică clasică într-o interpretare care a fermecat audienţa.
În continuare au fost prezentate următoarele lucrări:
 Mihăilă Anca Luiza – Braşov Prietenul meu cuvântul, Şcoala Gimnazială nr. 5, Săcele;
 Hatos Melinda – Harghita O lume minunată... biblioteca Liceul Teoretic „Orbán Balázs”, Cristuru
Secuiesc;
 Kiss László – Covasna Activitatea extracurriculară a bibliotecii Liceului „Mikes Kelemen”, Liceul Teoretic
Mikes Kelemen, Sfântu Gheorghe;
 Gal Rodica – Harghita Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară, Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, Topliţa.
A urmat o binemeritată pauză de cafea, o prăjitură sau o băutură răcoritoare care a avut menirea să-i
mai dezmorţească pe cei care au călătorit de la distanţe mari până la Miercurea Ciuc.
Partea a doua a început cu o scenetă interpretată de elevele Ambrozie Roxana şi Pasat Roxana,
urmate de eleva Boţoni Diana, care a interpretat muzică populară, şi elevele Crăciun Iuliana şi Dobria
Mihaela, care au interpretat muzică folk. Elevele sunt de la Liceul Tehnologic Bălan.
În continuare s-au prezentat următoarele lucrări:
 Nişcoveanu Elena Maria – Braşov „Desfăşurarea proiectelor educaţionale ale bibliotecii şcolare, şansa de a avea
utilizatori fideli şi competenţi”, Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”, Braşov;
 Beleuţă Zita – Covasna „Citesc, deci exist”, Grup Şcolar Gábor Áron, Târgu Secuiesc;
 Mirela Ionescu – Bacău „Proiecte educaţionale derulate în anul şcolar 2012-2013”, Şcoala Gimnazială Nr. 1,
Oneşti;
 Ţuştiu Elena – Bacău „Curcubeul cărţilor”, Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin”, Dofteana.
Elevii din Bălan, pregătiţi de doamna bibliotecară Crăciun Mariana au încheiat programul, apoi s-au
tras concluziile şi s-au acordat diplome de participare pentru fiecare, precum şi câte un suvenir pentru cei care
au prezentat materiale.
Timpul a trecut pe nesimţite şi fiecare s-a întors acasă cu un bagaj de idei noi şi o pungă cu pliante şi
materiale care ilustrează frumuseţea judeţului nostru, pe care dorim să o promovăm cu fiecare acţiune pe care
o întreprindem atât pe plan local cât şi la multele manifestări de profil din ţară.
Delegaţia de la Bacău a fost condusă de doamna Oana Jianu, cea de la Braşov de doamna Simona
Clinciu, iar cea de la Covasna chiar de iniţiatorul proiectului, domnul Kiss László. După o poză de grup la
final, participanţii au fost invitaţi să viziteze Catedrala de la Şumuleu Ciuc sau Biblioteca Municipală din
Miercurea Ciuc.

Participanţi la Proiectul educaţional încheiat la Miercurea Ciuc
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JURNAL DE CATALOGARE
Adelina ULICI

luni, 6 septembrie 2010

proprie. Este prima carte pe care chiar aş încerca să o
citesc de la pulverizarea vieţii mele, şi mă tem – dacă
The Tea Time by Bruno Suet & Dominique Pasqualini
nu va fi aşa? Dacă nu o voi putea citi? Dacă e numai
(au făcut împreună şi un film: Le bruit du thé, minunat
încercarea de a regăsi un vechi reflex? Dacă mi-a
titlu). Superbă carte, în două volume, unul de
murit sufletul?) şi continuă: the writing and layout
fotografii, altul de text. Totul e făcut cu artă.
were done by Dominique T. Pasqualini; the original
Împachetarea volumelor, culoarea şi consistenţa
french edition was published in Paris, at 7 Place
hârtiei, aranjarea în pagină, tot designul. E o plăcere
Saint-Suplice, by Marval. The work is made up of
să o ţii în mâini. Iar fotothree parts – a book of texts
grafiile sunt superbe! Şi spun
and this clasp – that deal with
asta deoarece reuşesc să
water, trade, botany, color,
surprindă, în înşiruirea lor,
fermentation, earth, taste,
ce e mai important, sufletul
political economy and time.
ceaiului. Pe manşonul cartoThe photographs, previously
nat, gri, căptuşit cu roşu,
unpublished, were taken over a
închis cu scai, scrie: „Tis is a
period of nine years, in China,
«Tea-Table-Book». It Binds
among, the tuaregs, in Great
toghether photographs by
Britain, in Japan, in France and
Bruno Suet...” (Nu ştiu prin
in Sikkim. There are no
ce asociaţie ciudată, îmi aducaptions or comments on the
ce aminte de O şoaptă care
views, and no frame except the
cheamă vântul. Şi îmi învie în
hands that turn the pages
minte momentele în care
(minunat spus!), unfolding a
ne-am bucurat de ea. Şi din
ritual that takes place every day
toate, nu pe tine te văd ci, în
and which is none the less
mod bizar, scările Casei de
impossible to see: the sharing
cultură a sindicatelor, cum se
of a cup, a bowl or a mug of
numea atunci. Ştiu intenAdelina Ulici alias Ioana Dragotă
tea. The text is in detachable
sitatea luminii, şi sentimentul
fragments and its course dide plăcere şi bucurie pe care
verges as it enunciates the
l-am avut îmi invadează sufletul. La minima
complete and accurate account of this same
experienţă a cărţii ieşite din canonul monoton şi
moment: the time of tea. The clasp holds the imagebanal de editare al anilor ’70, vedeam o carte mai
block and text-block against one another, supporting
altfel. Abia mult mai târziu aveam să descopăr, să mă
them in a vertical position. The photographs are
întâlnesc cu cartea de artă. Iubeam cărţile, ah, cât le
printed on demi-chiffon Fabriano Accademia (moară
mai iubeam! Ele erau lumea mea. Azi am luat Corecţii
de hârtie atestată încă din secolul al XIII-lea,
de Jonathan Franzen, de la bibliotecă, pentru că am
renumită pentru calitatea hârtiei pe care o fabrică),
citit despre ea că: este una dintre acele cărţi excepţionale
the text, set in minion, is on arcoprint, while
care îţi pot suspenda timpul real şi personal pentru a te
Tintoretto melange was chosen for the covers and
introduce într-o nouă lume ce devine, odată cu lectura, a ta
the clasp, the latter being lined in Nettundo.” Mulţi
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văd, puţini pricep. După 20 de ani în bibliotecă,
mâinile mele ştiu singure când ţin în mână o carte
specială din punct de vedere al realizării obiectuluicarte. Nu e nici carte de artă, nici carte de lux, dar e o
carte splendidă, în care forma şi calitatea materialului,
alcătuirea cărţii vin armonios în completarea
conţinutului. Şi nici un detaliu nu e lăsat la voia
întâmplării, cartea e gândită în cel mai mic detaliu.
Cine s-a lepădat de ea, de a ajuns la noi?
Atâtea edituri newyorkeze! Îmi închipui străzile
aglomerate, cluburile, teatrele, eleganţa şi excentricitatea, elita artistică eclectică, sofisticată, excentrică
şi, desigur... autorii celebri şi editurile. Aşa arată New
Yorkul meu imaginar alcătuit din frânturi de filme şi
cărţi.
Digital Fortress de Dan Brown, New York, 1998. Pe
pagina de gardă ştampila „No longer the property of
the St. Louis County Library”. E o carte de succes,
bine conservată, thriller. Veche de „doar” 12 ani,
care nici nu se văd, pentru că hârtia e de calitate.
Măsor şi aici distanţa dintre bibliotecile noastre şi ale
lor. Cum ne cramponăm noi de cărţi. Când eram
copil, cărţile se ţineau în bibliotecile publice până
când recondiţionarea costa mai mult decât cartea.
Am citit cărţi vechi, da vechi şi învechite, nu glumă!
Cărţi din anii ’50, cu partizani şi pionieri sovietici de
frunte, cărţi cu muşte strivite, şi muci uscaţi, şi
dulceaţă, şi pete de grăsime. Şi nu mi-a fost scârbă de
ele. Sigur, nu erau toate aşa, doar unele, şi am ţinut
minte. Acuma mi-ar fi mai greu să le ating.
Da. Mai erau şi cărţile cu înscrisuri, gen „caută la
pagina 50” şi tot aşa mai departe, iar în final, fie o
adresă, fie o măgărie. Ştiu că eram educaţi nu numai
să avem grijă de cărţi, ci şi să le reparăm. Acum mă
gândesc că am comis adevărate erezii, dar bibliotecarei părea să îi convină, părea să aprecieze efortul
meu de a le lipi cu pap, făcut din făină albă şi apă, la
foc mic şi cu hârtie albă.
Se simte în aer că trebuie să înceapă anul şcolar... Am
fost pe la vechiul nostru liceu. Mintea mea a populat
curtea şcolii cu larma şi agitaţia elevilor şi profesorilor.
De data asta mi-a venit în minte fotografia făcută la
sfârşitul clasei a XII-a. O fotografie alb-negru. Am
fost azi pe acolo ca să duc o carte înapoi la CDI şi
trebuia să intru în clădirea liceului, dar nu m-a răbdat
sufletul să nu mă abat din drum şi să trec pe unde
mi-am închipuit că am stat amândoi când am făcut
fotografia. Să trec prin acel loc, gândindu-mă că sunt
o umbră care se suprapune peste nişte umbre, că
rămâne în aer o amprentă, că voi fi din nou lângă
tine, chiar dacă în alt timp, că ne vom întrepătrunde.
Când îmi erupe în minte cu claritate un moment
anume, toate simţurile mele concură la reconstituire:
lumină, mirosuri, căldură, sunete şi tresăririle sufletului, senzaţia şi gustul fericirii. Am trecut şi prin
locul în care era masa prezidiului. O altă fotografie,
color de data asta. Poate că fotografiile nu-s bune,
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS
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pentru că ajung să înlocuiască propriile amintiri. Tu,
vorbind din partea elevilor. Am trecut şi pe acolo,
sperând să găsesc locul exact în care ai stat. Doamne!

vineri, 10 septembrie 2010
Nu am mai scris. A plouat prea mult. M-au năpădit
amintirile. Zile în care, orice văd, orice ating,
declanşează imagini care mă invadează, urcă în mine
şi mă extrag din timpul prezent, cu nesfârşită
suferinţă. O picătură de cafea vărsată pe hol, o felie
de muşchiuleţ, o găleată cu apă, orice, pentru că nu
am viaţă fără tine. Zile în care îmi simt sufletul
jupuit. Dacă aş uita, ar fi şi mai rău. Aş comite o
trădare. Nemiloasă Mnemosyne, liniştitoare Lethe.
Sunt zile în care nici măcar cărţile nu mă mai ajută.
Nici biblioteca, nici cărţile. Dar nu am altceva de care
să mă agăţ, alt liman, decât scrisul, biblioteca şi
cărţile. Pluta Meduzei.
Azi, o carte nesemnificativă îmi aduce aminte de
Marquez. E Looking for Lucy Buick de Rita Murphy, o
autoare americană de cărţi pentru tineret. E o
asociaţie forţată? Din punctul meu de vedere, nu. Pe
coperta cărţii, un profil de fată cu pletele în vânt, iar
din părul ei ies noroade de fluturi. De aceea îmi
aduce aminte de Gabriel Gracia Marquez, pentru că,
într-Un veac de singurătate (cred) era un tânăr
înconjurat mereu de fluturi de lumină, de fluturi
galbeni – lucru ce desemna o stare de spirit, o
atmosferă specială. Şi din nou mă invadează
amintirile studenţiei din Cluj, carusel ameţitor de
imagini, Biblioteca Centrală Universitară... cât am
iubit sala aceea de lectură şi Librăria Universităţii
printre rafturile căreia stăteam cu ceasurile şi răsfoiam cărţi, căutând câte o frântură, atât de rară, de
frumuseţe. Strada Piezişă, Complexul Hasdeu, haina
mea gri de imitaţie de piele, care îmi era prea mică.
Aş putea să înşir imagini la nesfârşit. Asta şi sunt, o
grămadă dezarticulată de imagini, pentru că liniile de
forţă, ceea ce coagula, dădea ordine, dădea noimă
acestei lumi, s-a pierdut. Nu plâng. Decât foarte rar.
Plânsul e o binecuvântare. Dar e atât de dureros. Aş
vrea să pun crucea jos şi să mor. Dar am văzut cum
se face. Trebuie urcată Golgota până la capăt.
Ieri am scris un articol, am continuat un studiu, un
sondaj de opinie şi am pus ordine în amintirile
doamnei B., despre tatăl ei, învăţător în perioada
Dictatului de la Viena. Corespondenţa, toate astea au
de a face mai mult sau mai puţin cu biblioteca.
M-am gândit că tot ce ştiu am învăţat din cărţi. Şi tot
ce încerc să-mi închipui, să fac, tot ce gândesc, are
ceva livresc în el, trimite tot la modelul din cărţi, sau
filme, uneori. Am scris de Golgota şi mi-au venit în
minte imaginile din filmul lui Mel Gibson. Pare atât
de prozaic! Dar de acolo mi-au rămas câteva imagini,
ceva ce m-a impresionat profund. Stăruinţa cu care
Se ridica în picioare. De fiecare dată.
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Este o vorbă Zen care îmi place: „Oriunde te uiţi
poţi vedea ceva”. Şi o replică: „Da, pe tine însuţi...”
Culmea e că ambele afirmaţii sunt adevărate.
Am scris astea pentru că voiam să zic, că nu e nimic
din care să nu înveţi ceva: cum să faci sau cum să nu
faci. Înveţi prin exemplu, dar şi prin lipsă, prin
comparaţie. De câte ori nu se întâmplă că în cel mai
neaşteptat loc, în cel mai derizoriu, erupe câte o dată
o frază perfectă, o imagine desăvârşită. Niciodată nu
am fost de acord cu o respingere apriorică a
lucrurilor, experienţelor. Acela e snobism. Nu poţi
judeca sau respinge ceva fără să vezi, fără să încerci
să înţelegi. Nu ai voie să respingi după mode, sau
după tirania grupului social, clasei din care faci parte.
Ca bibliotecar, am considerat că am obligaţia să
citesc, la vremea respectivă, măcar o carte de Sandra
Brown, ca să înţeleg de ce atâţia cititori îi solicită
cărţile. Sigur că, dacă ai citit una, le-ai citit pe toate.
Dar acum pot să spun dacă-mi place sau nu, şi să
argumentez. Mai mult, m-am familiarizat, cât de cât,
cu universul acestor cărţi, pentru a stabili vecinătăţi,
pentru a şti ce altceva ar putea să-i placă unui cititor
care o alege pe Sandra B. Din aceleaşi raţiuni am citit
Dan Brown, Codul Da Vinci. Dar n-am citit Memoriile
unei gheişe, de exemplu, pentru că acolo am ştiut la ce
să mă aştept, din lecturi şi filme învecinate.
Dar acum nu mai iubesc cărţile şi nici biblioteca.
Numai pe cele din mintea mea. Mă silesc să scriu aici,
pentru că nu mai vreau să citesc. E aşa cum spune
Borges, omul, bibliotecar imperfect, când nu găseşte
cartea dorită, o scrie. Mă silesc să scriu despre cărţi şi
bibliotecă. Şi n-ar trebui să-mi permit inserţii
personale, deşi se simte din ce în ce mai mult că e
toamnă. Fetele aduc prune la servici şi mere ce încă
nu sunt bine coapte – merele tari, aspre, acrişoare, de
la începutul toamnei – şi azi, nuci verzi. Întotdeauna
aveai mâinile maronii de la nuci, la deschiderea
anului şcolar, nici măcar sarea de lămâie nu scotea
culoarea din piele. Doamne! Sunt numai o absenţă!
În grădină la noi nu s-au făcut fructe. Prunele le-am
lăsat pe pom şi s-au scuturat. Gutuiul meu se uscă –
poate am să mor, în sfârşit. Mă simt ca un înotător
care e pe cale de a se îneca, din când în când mai ia
câte o gură de aer, dar puterile lui sunt pe sfârşite.
Dar nu e uşor să mori.
Pe Fifth Avenue 104, Bloomsbury Children's Books
a hotărât în 2007 să scoată la lumină cartea The
Golden Rat de Don Wulffson, autor al mai mult de
40 de cărţi, investiţie sigură. Jane St. Anthony –
Ioana Sf. Anton ar fi dacă am traduce şi noi numele,
ca ungurii. Am o ezitare la vedeta de subiect:
St. Anthony, Jane. Prescurtarea aceea nu-mi place, în
limba română ar fi dizgraţios, dar în engleză sună
altfel. Mai e şi felul în care abordează vedeta Library
of Congress, desigur. La punerea semnului de autor
trebuie avut grijă, acolo e „Saint”, cum este cuvântul
întreg – S15.
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

De câte ori mă întâlnesc cu cineva care ne-a cunoscut, care te-a cunoscut bine, simt cum în spaţiul ce
ne desparte irumpe imaginea ta. Şi mi se opreşte
respiraţia în coşul pieptului, apăsat dureros de
strigătul pe care nu am voie să-l strig. Aşa a fost şi azi
dimineaţă când l-am întâlnit la colţul străzii pe
domnul H. Am ştiut că mă vede şi se gândeşte la
tine. Până te-am cunoscut, cărţile mi-au ţinut loc de
viaţă. Acum încerc să-mi sublimez durerea scriind,
literaturizând, transformând totul în ficţiune.
Am iubit biblioteca asta pe când Petre o ţinea într-o
regească armonie, am încercat să-i duc moştenirea
mai departe şi s-o ajut să treacă fără zdruncinături în
noul mileniu, în informatizare. Şi aş fi putut, fiind şi
bibliotecar, şi informatician.
În fiecare zi, introduc noi şi noi autori în bazele de
date. Nume noi, peste nume noi. Publicarea devine
ca un fascicul de lumină imobil peste o mulţime în
deplasare. Vin din neant şi se întorc în neant. A lucra
într-o bibliotecă e o bună lecţie pentru cei care cred
că îşi câştigă nemurirea scriind cărţi.
Când ai internet la dispoziţie, mi se pare impardonabil să treci „[s. l. ]” la o editură cu pagină web,
nu? Ba da! Am văzut, am căutat, am corectat. Am
găsit înregistrarea respectivă, întâmplător, că nu era a
mea. Am să caut o formă frumoasă şi uşor de primit,
în care să-i spun celui care a făcut-o, să înţeleagă că
nu-i urmăresc activitatea (nici nu aş avea căderea).
De cele mai multe ori merge bine, când se iveşte
ocazia, să o legi de altceva, să o aminteşti în treacăt.
Să nu te duci şi să-i dai omului în cap cu observaţii
directe, când se poate. Nu faci decât să dai impresia
că te consideri superior. Totul trebuie făcut nu în
sensul: „vai, ai greşit!”, ci în sensul: „hai să facem mai
bine!”. Mai ales atunci când şi mie mi s-ar fi putut
întâmpla. Nici biblioteconomia nu o ştii o dată
pentru totdeauna. Se mai schimbă lucrurile, mai uiţi...
De ce e aşa de important? Pentru că e foarte important să existe relaţii bune la locul de muncă şi o
atmosferă destinsă. Oamenii sunt mai relaxaţi, au o
eficienţă mai mare în ceea ce întreprind, le pasă mai
mult de rezultatul muncii lor, se ajută reciproc şi
toate astea se văd în orice detaliu. Sunt observate şi
de cititor, îşi pun amprenta asupra atmosferei din
întreaga instituţie. Degeaba încerci să fii (sau să pari
că eşti) primitor când tensiunile escaladează, ajungând la cote alarmante. Nu păcăleşti pe nimeni.

luni, 13 septembrie 2010
Zi de toamnă superbă. Senin, soare şi frunze galbene.
Străzile pline de oameni cu flori. Agitaţia aceea
specifică pentru prima zi de şcoală. Careul. Cu o
mică întrerupere, de zeci de ani (întâi în numele meu,
pentru copiii mei apoi), am tot participat la prima zi
de şcoală. Nu mă mai las atrasă în capcanele
memoriei. Şi am hotărât să evit intruziunile biografiei
civile în biografia profesională. Dar mă întorc la
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bibliotecă şi mă întâlnesc cu I., fostă colegă de
studenţie. Şi brusc mă văd alergând pe scările de la
Hasdeu, cu pletele în vânt, să te întâlnesc.
Azi mi-am completat galeria de variaţiuni după
Bibliotecarul lui Archimboldo cu câteva imagini
frumoase. Câteva mesaje.
Tema de meditaţie de azi: Impasul bibliotecilor
româneşti.

marţi, 14 septembrie 2010
Cât îmi place povestea asta:
A. I. se bucura de succes, avea o reputaţie profesională excepţională. Aura de mister care îi învăluia
identitatea nu făcea decât să-i sporească notorietatea.
Nimeni nu ştia unde este şi cine este. Un timp s-au
făcut cele mai aiuritoare speculaţii, apoi lucrurile s-au
potolit. Chiar era mai bine aşa – faptul că nu putea fi
asociat niciunei asociaţii sau corporaţii îi sporeau, în
mod paradoxal, creditul şi reputaţia de imparţialitate.
Şi apoi, în mediul electronic, chestiunile legate de
„adevărata” identitate îşi pierd greutatea. Foarte
prezent, foarte inspirat, era o binecuvântare când îşi
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exprima părerea în legătură cu un subiect sau altul.
Era arbitrul aşteptat, sperat, pentru că rar se amesteca în vreo dispută, dar, când o făcea, verdictul lui
era de necontestat. Era autoritatea supremă. Până
când, într-o zi, în plină glorie, a dispărut brusc. Brusc
e un fel de a spune. Tăcerea nu a dat de bănuit de la
bun început. Mai existaseră perioade de relativă
absenţă. Dar apoi s-a constatat că mesajele rămân
întotdeauna fără răspuns, dar şi asta destul de greu,
pentru că nu catadicsea să răspundă întotdeauna.
După o cine mai poate aprecia cât de lungă perioadă,
cineva a îndrăznit să întrebe unde este Maestrul. Şi
atunci tăcerea aşternută s-a spart în ţăndări, oamenii
au început să pună cap la cap lucrurile şi să-şi dea
seama că nu ştiu nimic despre el. Avea sprijinul
câtorva celebrităţi, dar şi acestea au ridicat din umeri.
Fiecare credea că ceilalţi îl ştiu. S-a constatat că
nimeni nu-l cunoştea în realitate. Şi asta a fost tot.
Tot cam în perioada aceea, într-o obscură localitate
murea un banal profesor, cam ciudat şi retras. Nu
făcea să te oboseşti să-l cunoşti. Da, e una dintre
poveştile care aşteaptă să fie scrise.

Din universul Ioanei Dragotă
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 50 DE ANI. BIBLIOTECA
Extrase din articole ale ziarului „Pentru socialism” (1963)
Laviniu ARDELEAN

Vineri 12 iulie 1963 – Bibliotecă model
Vasile Roman e bibliotecar într-o comună din inima vechiului Maramureş – la Remeţi. Numele lui a
fost adesea auzit în ultima vreme pe la consfătuiri, citat printre evidenţiaţi.
Chiar la consfătuirea regională, cu prilejul încheierii concursului bienal „Biblioteca în slujba
construcţiei socialiste”, lui Vasile Roman i s-a acordat loc de frunte pe regiune, iar la consfătuirea pe ţară
biblioteca pe care o conduce a luat diploma de „Bibliotecă model”.

Joi 29 august 1963 – La biblioteca celor mici
Biblioteca de pe str. Teatrului – secţia pentru tineret – cunoaşte o activitate sporită în perioada
vacanţei. În sala de lectură întâlneşti aproape întotdeauna copii veniţi să schimbe cartea citită cu una nouă.
Aici se mai organizează şi acţiuni de masă, cum ar fi lecturile în grup, recenzii, şezători literare. Nu demult a
avut loc o şezătoare literară şi lectura cărţii „Bateria nemuritoare”.
În perioada vacanţei de vară biblioteca şi-a sporit efectivul de cititori cu încă 175 de elevi. În total
există acum 1.450 de cititori, ceea ce – în comparaţie cu cifra de 950 existentă anul trecut pe toate cele 12 luni
– reprezintă un important progres.
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ÎNTÂLNIRI MEMORABILE
Antoaneta TURDA

Marţi, 12 martie 2013, a avut loc lansarea volumului Ecumenismul (apărut la sfârşitul anului 2012 la
Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare) al Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop greco-catolic de
Lugoj. Evenimentul mi-a readus în memorie câteva
repere ale vieţii Prelatului născut în 22 ianuarie 1937 în
localitatea Ferneziu (azi cartier al Băii Mari). Acest al
şaselea copil, din cei opt ai soţilor Alexandru şi Ana
Mesaroş, a urmat cursurile şcolii elementare la Ferneziu,
şcoala profesională cu profil de chimie la Baia Mare şi
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” din acelaşi oraş. În
1957 a fost admis în Dieceza romano-catolică de
Timişoara pentru a urma studii teologice la Institutul
Teologic Romano-Catolic de la Iaşi, dar pe motiv că
provine dintr-o familie greco-catolică din Transilvania,
din dispoziţia Departamentului Cultelor de la Bucureşti,
a fost exmatriculat în acelaşi an. După satisfacerea
stagiului militar, din anul 1960, a lucrat în calitate de
tehnician, ulterior tehnician principal, la Întreprinderea
Mecanică de Maşini şi Utilaj Minier Baia Mare, în
compartimentul CTC Laboratoare, până în anul 1990,
an în care se transferă la Episcopia Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică, din Baia Mare. Reînfiinţată în
acel an, Eparhia l-a avut ca Păstor pe Lucian Mureşan,
iar ca Vicar general, până în 1994, pe Alexandru Mesian.
Drumul spiritual parcurs de la hirotonirea în secret (la
data de 8 mai 1965 de P.S.S. Ioan Dragomir, Episcopul român Unit al Maramureşului) până la funcţia de
vicar şi apoi de episcop a fost, pe cât de fascinant, pe atât de riscant. Roadele muncii sale alături de alţi
curajoşi preoţi greco-catolici aflaţi în clandestinitate au ieşit la iveală încă din 21 ianuarie 1990, când la
Baia Mare, s-a celebrat prima Sfântă Liturghie greco-catolică publică, în libertate, în faţa Casei de Cultură
Municipale, după anul de tristă memorie 1948. La eveniment a participat alături de mulţi preoţi din
generaţia veche. După acel moment festiv şi plin de speranţă a urmat munca titanică de reorganizare a
Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş şi Satu Mare, la care Alexandru Mesian s-a implicat cu toată
fiinţa, timp de patru ani.
Numirea ca Episcop coadjutor al PreaSfinţitului Episcop Ioan Ploscaru, în toamna anului 1994, a
fost momentul în care a fost nevoit să părăsească locurile natale pentru a-şi îndeplini misiunea care i-a
fost hărăzită. Cu speranţă şi credinţă, s-a mutat la Lugoj, vechiul oraş cu o tradiţie culturală remarcabilă.
Cu firea sa blândă, a cucerit în timp scurt inimile oamenilor pe care i-a găsit acolo, numele său fiind tot
mai des auzit chiar şi în afara României, fapt pentru care, în luna octombrie 1994, Sfântul Părinte l-a
numit membru al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine din Roma iar în anul 1995 a
fost numit membru al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic între Biserica Catolică şi Biserica
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Ortodoxă. Prin Decretul nr. 38 din 20 martie 1996 al Preşedintelui României, este recunoscut în funcţia de Episcop eparhial
al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj. În 5 mai 1996 a avut loc
întronizarea ca Episcop diecezan la Lugoj. Bun organizator şi cu
un spirit extrem de tolerant şi prudent, a reuşit rapid să imprime
un ecumenism adevărat cu toate cultele existente acolo şi în
special cu Î.P.S.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Ortodox al
Banatului, corespondenţa dintre cei doi, inserată în ultimul capitol
al cărţii, fiind edificatoare.
Asistând la acea lansare de carte moderată de domnul
director dr. Teodor Ardelean şi la care au luat cuvântul: Preasfinţitul dr. Vasile Bizău, Episcop greco-catolic al Diecezei de
Maramureş şi Satu Mare, preotul profesor dr. Mircea Manu,
Rectorul Institutului Greco-Catolic „Episcop dr. Alexandru
Rusu” din Baia Mare, preotul profesor dr. Ioan Tîmbuş şi prof.
dr. Nicolae Felecan, mi-am reamintit un pasaj din Scrisoarea
Pastorală de Paşti 2007: „Prin victoria Sa asupra morţii, Cristos
demonstrează adversarilor săi că El posedă o viaţă nouă şi că
tentativele lor de a-L readuce la neputinţă au eşuat!”1 Desigur că
citatul are o altă dimensiune filosofică, dar în acel moment în care
mă aflam în Sala de conferinţe arhiplină l-am interpretat din
punctul de vedere al putinţei omeneşti de iubire şi toleranţă
capabilă de a trece peste multe bariere. Având în faţa ochilor mai
bine de două ore figura luminoasă a Înaltului Prelat sosit pe
meleagurile natale pentru a-şi lansa cartea, gândul m-a dus şi spre
celelalte trei titluri ale Domniei Sale pe care le deţinem şi pe care
a avut bunăvoinţa să dea autografe:
Despre familie şi căsătorie – mărturii, Baia Mare, Editura
Surorilor Lauretane, 2012.
Scrisori pastorale de Crăciun şi de Paşti – evenimente 1996-2011,
Baia Mare, Editura Surorilor Lauretane, 2012.
Viaţa şi idealurile unui tânăr, ediţia a 2-a, Baia Mare, Editura
Surorilor Lauretane, 2012.
Lansarea, miraculoasă prin încărcătura sa emoţională, şi
cărţile PreaSfinţitului Alexandru Mesian m-au făcut să mă
gândesc la adevăratele valori umane: iubire, credinţă şi familie,
valori care sper că încă nu sunt pe cale de dispariţie în lumea în
care trăim.

1

Alexandru Mesian, Scrisori pastorale de Crăciun şi de Paşti. Evenimente 1996-2011, Baia Mare, Editura Surorilor Lauretane, 2012,
p. 142.
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MAICA SILUANA ŞI MEŞTEŞUGUL DE A STRĂBATE CALEA
Delia FLOREA
,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14:6)

Monahia Siluana Vlad este una dintre rarele
figuri feminine deosebit de active în cadrul societăţii
româneşti actuale: o intelectuală care a publicat
numeroase cărţi şi articole, susţine prelegeri în ţară şi
peste hotare, desfăşoară o intensă activitate didactică,
merge „să ducă vindecare” în spitale, la închisori, în
orfelinate. Imaginea acestei neobosite misionare
creştine a fost prezentată în cadrul mai multor
emisiuni realizate la Radio şi Televiziune. Participă la
viaţa cetăţii şi se implică activ în buna desfăşurare a
unor diverse evenimente cultural-artistice (de exemplu: vernisarea Expoziţiei internaţionale de fotografie
OrthoPhoto – Iaşi, 2011 sau lansări de carte).
Înainte de a fi intrat în viaţa monahală, Eugenia
Vlad a fost profesoară de filosofie şi a predat această
disciplină în cadrul Universităţii din Galaţi. Pentru că
a deranjat autorităţile comuniste afirmând public
faptul că „materia nu poate fi o formă superioară de
organizare”, a fost retrogradată, fiind nevoită să
lucreze ca paznic, în cadrul aceleiaşi instituţii, iar mai
apoi şi-a câştigat existenţa ocupând postul de
bibliotecar. După propriile sale mărturisiri, în tinereţe
nu fusese credincioasă, punând mai mult preţ pe
ştiinţă şi cultură. „Revolta” de care dădea dovadă a

Monahia Siluana Vlad
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ţinut până în clipa în care l-a cunoscut pe părintele
duhovnicesc Constantin Galeriu, cel care avea să-i
schimbe în mod radical viaţa.
După Revoluţia din 1989, a predat elevilor şi
studenţilor din Galaţi Istoria religiilor. Garsoniera
Genei (Eugeniei), aflată la ultimul etaj al unui bloc de
nefamilişti din Galaţi se umplea adeseori cu zeci de
tineri, care o căutau pentru a le răspunde la întrebările existenţiale care îi frământau necontenit. Era o
cămăruţă mică, cât o chilie, ale cărei singure podoabe
de preţ erau cărţile. Pe atunci, Gena, „o femeie
minionă care avea către 50 de ani”, înzestrată cu o
inteligenţă sclipitoare, dispreţuia profund cochetăria:
îşi purta părul grizonat strâns într-o codiţă mică şi era
îmbrăcată aproape tot timpul cu pantaloni. Lecţiile
sale, cu caracter facultativ, atrăgeau numeroşi
adolescenţi mânaţi de curiozitate şi însetaţi de
cunoaştere. După cursurile de Istoria religiilor, tinerii
învăţăcei se strângeau roată în jurul profesoarei,
punându-i tot felul de întrebări legate de preocupările
lor intense. Declarându-se „încuiată” în faţa
avalanşelor interogative, iscusita îndrumătoare a găsit
cea mai potrivită soluţie: i-a dus la Biserică.
După ce învăţăceii aflaseră că la capătul
febrilelor căutări există un singur răspuns: dragostea
lui Dumnezeu, Eugenia Vlad a intrat ca ucenică în
mănăstirea ortodoxă din Buciumeni (judeţul Galaţi).
La început s-a simţit împovărată de ascultările pe
care trebuia să le îndeplinească: să meargă cu vacile la
păscut, să se ocupe de bucătărie şi alte activităţi care
ţineau mai mult de gospodărie. Apoi i s-a încredinţat
o altă misiune, care se potrivea cu dispoziţia sa
intelectuală, aceea de a le împărtăşi maicilor foarte
tinere învăţăturile credinţei creştine. Răpuse de
muncă, cele mai multe dintre acestea adormeau cu
capul pe caiete. Însă, în pofida acestor dificultăţi,
maica Siluana, fiind înzestrată cu o tenacitate rar
întâlnită, nu a renunţat!
După câtva timp, de la Buciumeni ajunge la
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Bucureşti. Preocupată fiind de soarta „aurolacilor”, a
intrat prin canale după aceştia, împreună cu membri
ai asociaţiilor „Sfânta Macrina” şi „Sfântul Stelian”.
Apoi, aflându-se la Mănăstirea Christiana – înălţată la
marginea Capitalei –, într-un mediu medicoeclesiastic, a tradus cărţi şi a continuat activitatea
misionară începută înainte de a fi intrat în monahism.
Ajungând la Craiova, sub ascultarea Mitropolitului
Teofan Savu, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul
Centrului de Formare şi Consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, ocupându-se de copii care au
fost abuzaţi fizic şi psihic. Misiunea principală a
organizaţiei era „de a crea şi oferi comunităţii alternative [sic] spiritual-ştiinţifice de informare, formare
şi sprijin îmbinând experienţa Bisericii cu cele mai
noi metode ale ştiinţelor sociale”.
Sfântul Siluan Athonitul – „un adevărat dascăl
profetic şi apostolic” –, cel de la care şi-a luat numele
de călugărie, obişnuia să spună: „Ţine-ţi mintea în iad
şi nu deznădăjdui!” Fidelă continuatoare a învăţăturii
patronului său spiritual, maica Siluana a coborât
adesea în iadul închisorilor încercând să-i împace cu
Dumnezeu pe toţi cei „căzuţi” – hoţi, criminali,
violatori etc. În cele din urmă, Maica s-a mutat din
Cetatea Băniei, împreună cu Centrul de formare şi
consiliere pe care îl coordonează, în „dulcele târg al
Ieşilor”, şi este stareţa mănăstirii „Sfântul Siluan
Athonitul” din acest oraş al celor şapte coline.
Fiind una dintre cele mai cunoscute, mai ascultate şi „mai calde voci din Biserică”, vrednica stareţă
are o popularitate rar întâlnită. O parte din ucenicii
aflaţi sub oblăduirea sa sunt absolvenţi ai Facultăţii
de Teologie, iar alţii au devenit, asemeni călăuzitoarei
sufletului lor, călugări.
Multe din conferinţele Maicii Siluana – având o
tematică variată şi de larg interes public – sunt
înregistrate şi postate pe Internet: Să iertăm toate pentru
Înviere, Despre iadul din noi, Despre fricile noastre şi frica de
Dumnezeu, Adolescenţă şi prietenie, Părinţi, copii şi logica
iubirii, Despre violenţa domestică, Sursa depresiei omului
modern ş.a. Pe lângă darul de a ne informa şi a ne
descreţi frunţile datorită unui savuros umor cu care
sunt presărate aceste comunicări (asemeni unor
cuminecări), ele au şi o incontestabilă valoare terapeutică.
O parte din acţiunile Maicii sunt găzduite de
biserica ieşeană situată pe strada Talpalari. De numele acestui sfânt lăcaş se leagă amintirea unor
personalităţi marcante ale trecutului nostru, însă cea
mai pregnantă rămâne „urma” ţăranului român de la
Tutova, Ioan Proca, zis Lumânărică (1782-1842).
Acest iubitor de Lumină şi rugăciune s-a făcut de
bună voie cerşetor vieţuind în smerenie şi sărăcie. I-a
miluit pe cei nevoiaşi, i-a mângâiat pe cei aflaţi în
suferinţă, a ctitorit biserici etc. Tabloul de dimensiuni
mari „Moartea lui Lumânărică” (ulei pe pânză) din
colecţia Muzeului Naţional de Artă, realizat de
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

pictorul român Apcar Baltazar în ultimii ani ai vieţii
sale, a fost inspirat de povestea lui Lumânărică
(Scrisoarea XIII), scrisă de Costache Negruzzi şi
publicată în anul 1844. Se spune că Lumânărică
„sosea ca din cer” acolo unde era nevoie de ajutor.
Osemintele lui sunt păstrate în cripta de sub
veşmântarul Bisericii Talpalari – loc de pelerinaj şi de
rugăciuni tainice pentru mulţi vitregiţi ai sorţii – în
aceeaşi casetă cu rămăşiţele pământeşti ale
episcopului Filaret Apamias Beldiman. Şi astăzi
milostivul cerşetor Lumânărică răspândeşte binele,
alină dureri sufleteşti, tămăduieşte de boli grele... este
făcător de minuni. Pe baza acestor dovezi s-a deschis
dosar spre canonizarea lui Ioan de la Tutova ca sfânt.
Serile de la Biserica Talpalari reunesc săptămânal
zeci de suflete angajate pe drumul mântuirii. Auditoriul se poate bucura de prezenţa unor invitaţi de
seamă. Aici au loc prelegeri, se desfăşoară Atelierul
de artterapie, sunt prezentate filme documentare (de
exemplu, Comercializarea copilăriei) şi multe alte
activităţi.
Seminarul duhovnicesc „Să ne vindecăm iertând”, la care se poate participa în mod direct sau
online, prin corespondenţă, este organizat şi susţinut
de monahiile care activează în cadrul Centrului. Una
din neobositele truditoare ale acestei instituţii
caritabile este maica Rafaela Urdă.
Conferinţele şi seminariile ţinute de Maica
Siluana împreună cu monahiile aflate în subordinea
sa, în diferite aşezăminte de cult din străinătate
(Elveţia, Germania la adunarea eparhială de la
Nürnberg în 2012 ş.a.) se adresează mai ales românilor din diaspora, dar nu numai lor, pentru că
ingenioasele moduri de soluţionare a unor grave
probleme (acute plăgi ce tind să devină un veritabil
flagel la nivel planetar) cu care se confruntă întreaga
societate contemporană oferă răspunsuri pertinente
şi accesibile tuturor celor deschişi spre spiritualitate.
Dintre titlurile cărţilor scrise şi publicate de
această exemplară personalitate feminină care şi-a
dedicat viaţa slujirii Domnului şi semenilor aflaţi în
suferinţă, amintim: Meşteşugul bucuriei vol. I şi II,
Împreună dumiriri pe cale vol. I–V, Cunoaşte-L pe Domnul
cel Viu, pe viu!
În vara anului 2010, cu binecuvântarea Î.P.S
Teofan, mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei, au
apărut la Editura Doxologia trei volume semnate de
monahia Siluana Vlad. Primul volum, Unde îţi este
Bucuria, omul lui Dumnezeu?, subintitulat Un dialog
despre suferinţă şi bucurie, dragoste creştinească şi eros, adevăr
şi minciună, adună un mănunchi de 12 interviuri, convorbiri dintre maica Siluana şi realizatoarea emisiunii
„Trepte spre cer”, Ramona Bădescu, care au fost
difuzate pe postul TV3 Craiova în cursul anului
2006. Cartea „s-a născut «din vorbă în vorbă» pe
teme care ne frământă pe noi zi de zi” şi este un dar
făcut cititorilor pentru a fi „un loc de întâlnire faţă
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către faţă cu marea iubire de oameni a lui
Dumnezeu”.
Volumul Sparge tăcerea – adevăruri despre care nu
vorbim este „un loc de întâlnire” pe care maica Siluana
împreună cu obştea sa l-a creat pe site-ul
www.sfintiiarhangheli.ro/ „pentru cei care nu-şi mai
puteau păstra durerea în tainiţele întunecate ale inimii
şi doreau să-i dea glas în faţa altei inimi”. Acest
tulburător volum dezvăluie mărturii uluitoare cu
privire la abuzul emoţional, fizic sau sexual al unor
părinţi asupra copiilor şi este „un manifest pentru
vindecare”, o pledoarie pentru iertarea aproapelui
„căzut”.

Ultima carte din acest „triptic de tămadă”, intitulată Dăruindu-ne, intrăm în bucuria Lui, este al şaselea
volum din seria Împreună dumiririlor pe Cale.
Lucrarea realizată de Elena Cristina Sturzu,
recent apărută la Editura Doxologia, Uimiri, rostiri,
pecetluiri, cuprinde o antologie de texte consistente
extrase din învăţăturile de credinţă rostite de
monahia Siluana Vlad cu diverse ocazii apărute în
activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Centrului de
Consiliere şi Formare „Sfinţii Arhangheli Mihail şi

Gavriil”. Autoarea constată cu mare durere faptul că
omul contemporan refuză învăţătura tradiţiei creştine
referitoare la antropologie, nemaiputând astfel „să se
descopere pe sine în oglinda Sfintei Revelaţii”. Care
sunt consecinţele?... Boala, suferinţa şi moartea
(trupească şi sufletească)! Ca un remediu principal,
aflat la îndemâna fiecăruia dintre noi, ne este
recomandat „detergentul” pentru curăţirea minţii –
Rugăciunea lui Iisus. Această scurtă şi puternică
rugăciune „aduce atenţia care îndepărtează orice
gând şi astfel mintea se curăţeşte şi se deprinde să fie
curată”!
În pofida greutăţilor apăsătoare, a neajunsurilor
cu anevoie de surmontat care i s-au ivit, nu de puţine
ori, în cale, a avut atâtea realizări încununate de
succes, pentru că maica Siluana este o intelectuală de
elită şi un „psihoterapeut” de înaltă clasă. Modestă,
având o înţelepciune înnobilată de vârsta senectuţii,
răspunde prompt – revărsând o imensă bunătate
meşteşugit împletită cu tandră bucurie – la toate
solicitările semenilor aflaţi în suferinţă sau ale celor
care îşi caută – uneori, copleşiţi de nedumeriri – calea.

Surse (listă selectivă):
1. Geamănu, Gena. Spovedanie neterminată. Bucureşti : Editura Bizantină, [1999].
2. Negruzzi, Constantin. Păcatele tinereţelor. Bucureşti : Minerva, 1986.
3. Vasiliu, V. D. Biserici ortodoxe din Iaşi. Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2008.
4. Vlad, Siluana. Împreună dumiriri pe cale. vol. II. Craiova : Editura Mitropoliei Olteniei, 2007.
5. Vlad, Siluana. Meşteşugul bucuriei. Făgăraş : Agaton, 2006.
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„PLECAT”, LA ÎNCEPUTURILE DESLUŞIRII CĂRŢILOR
Stelian Gomboş: Smerite încercări şi răspunsuri, Sibiu, Editura Agnos, 2008
Adrian POP
O „carte despre cărţi”, cum bine surprinde în
cuvântul său introductiv Romeo Petraşincu, este
volumul Smerite încercări şi începuturi, scrisă de Stelian
Gomboş, apărută la Editura Agnos din Sibiu, în anul
2008.
Volumul acesta cuprinde o culegere de recenzii,
majoritatea lucrărilor prezentate fiind din domeniul
teologiei, dar şi din alte sfere ale cunoaşterii.
Cartea e dedicată lui Dan Puric, un căutător de
Lumină şi un înzestrat maestru al Rostirii, prin următoarele cuvinte „Creatorului efervescent de cultură,
cult şi spirit românesc autentic, actorului şi regizorului creştin Dan Puric”.
Volumul grupează o parte din recenziile făcute
de autor unor cărţi pe care le-a considerat
fundamentale în devenirea intelectuală a oricărui
credincios.
Tematica abordată de Stelian Gomboş are două
laturi ce stârnesc interesul, fiind complementare –
viaţa duhovnicească şi problematica istorică.
Făcând o incursiune printre titlurile recenzate
de autor, se observă o interferenţă a spiritualităţii
răsăritene cu „aspectele coborâtoare din fire” ale
istoriei, iar la jumătatea drumului dintre cei doi poli
ce par să nu se împace, se află ştiinţa.
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Lucrarea debutează cu prezentarea unei cărţi a
Mitropolitului Ardealului, Î.P.S. Antonie Plămădeală
– Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă (Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2004), care grupează o parte
dintre conferinţele pe care le-a susţinut mitropolitul
Antonie în Occident, în faţa unui auditoriu format în
mare parte din protestanţi şi catolici. Se remarcă
pledoaria Mitropolitului Antonie pentru importanţa
Tradiţiei şi a Duhovnicului în spiritualitatea ortodoxă
monahală, în sensul asumării libertăţii duhovniceşti
sub îndrumarea unui autentic duhovnic, care nu
constă neapărat în respectarea rigidă a unor reguli
pentru toţi, mai degrabă relansarea ieşită din dogme,
având în vedere diversitatea tipologiilor umane.
Un volum foarte interesant la care face referire
Stelian Gomboş este lucrarea de cercetare a lui
Costion Nicolescu – Elemente de teologie ţărănească –
Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu (Editura Vremea
XXI, Bucureşti, 2005). Autorul recenziei afirmă:
„Cartea de faţă scoate în relief ideea că un merit
important în păstrarea dreptei credinţe revine, fără
putere de tăgadă, ţăranilor. Nae Ionescu – pomenit şi
el în lucrare – merge până la a vorbi despre Biserica
ţăranilor, care, cel puţin până la înfiinţarea
mitropoliilor celor trei provincii, a suplinit lipsa unei
ierarhii bisericeşti „puternic închegate”. Faptul că
pentru poporul român Ortodoxia nu a fost o
credinţă alipită, formală, ci una asumată, impregnată
în fiinţa neamului, trăită intens, îl dovedesc atât
comportamentul şi caracterul românilor, atât viziunea lor despre lume şi viaţă, manifestată în ceea ce
fac, cât şi realizările lor culturale şi artistice”, evidenţiind mai cu seamă conceptul pe care Costion
Nicolescu îl introduce, ca un suflu păstrător de
credinţe uitate – chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu –
un simbol ce reînvie simplitatea tradiţiilor.
Recenzii deosebite sunt la volumele semnate de
Ieromonahul Teofan Mada: Conştiinţă şi compromis,
Despătimirea – de la etică la fiinţialitate, Viaţa în Hristos
după Sfântul Ioan Gură de Aur; meditaţiile Ieromonahului Petroniu Tănase – Chemarea Sfintei Ortodoxii şi
Bine eşti cuvântat, Doamne; Andrei Scrima – Biserica
Liturgică; pr. lect. univ. dr. Constantin Necula –
Îndumnezeirea maidanului. Pastoraţia Bisericii în spatele
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blocurilor şi Provocările străzii – mic catehism vorbit;
pr. Ioan Cristinel Teşu – Omul – abordarea sa ca
persoană teologică; pr. prof. univ. dr. Dumitru
Megheşan – Despre viaţa duhovnicească a Preotului după
Tratatul „Despre Viaţa Duhovnicească” al Sfântului Ioan
Gură de Aur; Ioan Alexandru Mizgan – Ofensiva
uniatismului în Ţara Năsăudului în secolul al XVIII-lea.
Martiriul lui Tănase Todoran; Emil Cioară – Duhovnicul
şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă.
O altă tematică a volumului alcătuit de Stelian
Gomboş este dată de cărţile cu profil istoric bisericesc, un loc aparte ocupînd problematica istoriografică legată de istoria uniatismului în Transilvania şi
de urmările dezastruoase ale acestuia pentru românii
transilvăneni. În acest sens e remarcabilă cartea lui
Mircea Păcurariu intitulată Uniaţia în Transilvania în
trecut şi astăzi (Editura Episcop Nicolae Popovici,
Oradea, 2006), despre care Stelian Gomboş spune că
„lucrarea în cauză reprezintă o contribuţie importantă la cunoaşterea istoriei celor două biserici româneşti, căci autorul, care este cât se poate de obiectiv
şi de echilibrat în judecăţile sale, emite opinii
întemeiate pe reconstituirea faptelor şi oferă explicaţii în măsură să aducă unele lămuriri necesare lumii
şi istoriei contemporane.”
O altă carte importantă la acest capitol este cea
dedicată Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa,
ediţie îngrijită la Mănăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a ÎnaltPreasfinţitului Bartolomeu Anania, apărută la Editura Christiana din Bucureşti în anul 2007,
şi bazată pe propriile mărturii ale părintelui şi ale celor
care l-au cunoscut. Cartea ne propune să ne aducem
aminte de un adevărat mărturisitor al lui Hristos din
vremea prigoanei comuniste, de un martir din
generaţia destinată nu doar temniţei, ci şi sinistrei
reeducări de la Piteşti. Tot în acest domeniu se
încadrează şi cartea dedicată lui Valeriu Gafencu
intitulată Sfântul închisorilor (Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2007) – aşa cum a fost supranumit de Nicolae
Steinhardt –, un volum de mărturii adunate şi adnotate
de Părintele Moise Morgovan de la Mănăstirea Oaşa –
Alba. Valeriu Gafencu a fost una dintre cele mai
remarcabile figuri care s-au înălţat la o deosebită trăire
duhovnicească în condiţiile vieţii de temniţă.
Recenzii deosebite sunt la volumele semnate de
Ieromonahul Teofan Mada: Conştiinţă şi compromis,
Despătimirea – de la etică la fiinţialitate, Viaţa în Hristos
după Sfântul Ioan Gură de Aur; meditaţiile Ieromonahului Petroniu Tănase – Chemarea Sfintei Ortodoxii şi
Bine eşti cuvântat, Doamne; Andrei Scrima cu Biserica
Liturgică.
Din sfera lucrărilor cu caracter monografic,
amintim cartea despre doctorul Nicolae C. Paulescu,
descoperitorul insulinei. Doctorul Nicolae Paulescu sau
ştiinţa mărturisitoare (Editura Christiana, Bucureşti,
2002) reprezintă mesajul esenţial al vieţii şi operei lui
N. C. Paulescu, care constă în reliefarea unităţii
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dintre natural şi supranatural, cu toate consecinţele ei
teoretice şi practice, vorbind despre unirea desăvârşită care trebuie să existe între religie şi ştiinţă.
Privind din punct de vedere istoric alcătuirea
volumului, putem aminti aici o carte de studii şi
eseuri a lui George Enache – Ortodoxie şi putere politică
în România contemporană (Editura Nemira, Bucureşti,
2005) – care pune în evidenţă presiunea Securităţii
asupra Bisericii şi, în acelaşi timp, rememorează
rezistenţa din interiorul Bisericii, fiind concepută sub
forma unor studii de caz pe Patriarhul Justinian, pe
episcopii Nicolae Popovici, pe preotul Dumitru
Stăniloae, pe monahul Daniil Sandu Tudor. Relaţia
dintre Stat şi Biserică în perioada comunistă este
redată în cartea Partidul, securitatea şi cultele – 19451989 (volum coordonat de Adrian Nicolae Petcu,
Editura Nemira, colecţia „Biblioteca de istorie”,
Bucureşti, 2005), care cuprinde douăsprezece studii
cu privire la Biserica Ortodoxă Românească, inclusiv
diaspora occidentală şi Basarabia, despre Biserica
Greco-Catolică, cea Romano-Catolică şi alte culte.
Scrierea de suflet a alcătuitorului acestei lucrări
este, fără tăgadă, articolul intitulat Dan Puric – o
întruchipare a providenţei divine în minţile şi sufletele
oamenilor. Textul scris de Stelian Gomboş este
admirativ, referindu-se în special la cartea Cine suntem
a lui Dan Puric, afirmând că „această carte este rodul
unor convorbiri duhovniceşti cu părinţi şi oameni
îmbunătăţiţi, bine asimilate şi argumentate însă cu o
sensibilitate rarisimă, cu o convingătoare gândire,
debordantă [...]. Autorul este un veghetor şi un trezitor,
deoarece rafinează cunoaşterea de sine românească
prin recursul la memorie, cunoscând că aceasta este
calea consolidării şi conservării conştiinţei de sine a
unui popor. Şi asta, pentru că el nu luptă pentru
construirea unei imagini a României, a unui brand de
ţară, ci pentru refacerea icoanei neamului, fărâmiţată de-a
lungul timpului în atâtea cioburi şi bucăţi”. Termenul
inedit adus în dezbatere este cel de „înnomenire”
(întrebuinţat de Sf. Grigorie Palama) într-o
conferinţă a lui Dan Puric, în care acesta arată că
„Demnitatea creştină nu este a chipului în om, ci este
demnitatea chipului lui Dumnezeu în om”, făcând referire
la recâştigarea demnităţii care ne-a fost dată de
momentul crucial al venirii lui Iisus Hristos. E
punctul de forţă al cărţii lui Stelian Gomboş, un
moment asupra căruia merită de aplecat spre lectură.
Niciodată nu vom putea vorbi destul despre
cărţi. Cu atât mai puţin despre o „carte despre cărţi”.
Au rămas multe care se vor spune, poate, de alţi
însetaţi de slove. Oricum, prepoziţia despre leagă... din
Oameni spre Cărţi... E o lume adunată între copertele
unei cărţi, ea îşi împarte rodul cu Lumina şi Cuvântul
binefăcător. Vă aşteaptă să o citiţi!
Redacţia „Bibliotheca septentrionalis” mulţumeşte domnului Stelian Gomboş pentru volum.
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DOAR O SIMPLĂ PĂRERE
Emilia ALDEA

„Trecem la poezie; trecem la viaţă. Iar viaţa, vă asigur, este făcută din poezie” (Jorge Luis Borges)

La rugămintea unui prieten, promisesem
deunăzi că voi scrie câteva rânduri referitoare la
unul din volumele sale de poezii. Deşi consider că
nu prea ştiu a mă descurca cu oamenii, dintr-un
sentiment de sincer respect faţă de aceştia, fac tot
ce-mi stă în putinţă să răspund, atunci când sunt
solicitată. Cred sincer că în fiecare individ trăiesc
eu însămi, având doar o altă înfăţişare şi o altă
poveste de viaţă. Situaţia devine şi mai sensibilă
atunci când vine vorba de cei câţiva prieteni pe
care îi am. Pentru că îi ador, nu pot răspunde
niciodată cererilor lor cu un „nu” hotărât. Şi totuşi,
în momentul în care am încercat să răspund
solicitării prietenului meu, poetul, am realizat
faptul că nu-i voi putea împlini dorinţa. M-am
întristat. Mă bucurasem prea mult de prospeţimea
oferită de prima întâlnire cu poeziile sale. Urcasem
cu prea multă pasiune alături de el, pe piscurile
abrupte ale întrebărilor existenţiale. Coborâsem
apoi, purtată de spirala metaforelor, în abisurile
zdrobitoare ale revelaţiilor interioare. Sufletul meu,
purtat în infinit pe aripile fluturilor galactici (fluturi
ce zburau prin versurile sale), urmase adânca şi
simbolica lecţie a transformării, lecţie pe care
numai fluturii o pot da. Ceva se întâmplase cu
mine şi în mine. Roiuri de lumini se aprinseseră în
sufletul meu, iar acum, mi se cerea să le descriu şi
să le analizez! Mi se cerea să profanez şi să mutilez
o experienţă Sacră.
Pentru mine, poezia este o experienţă sacră.
Este întâlnirea cu Divinul şi este o experienţă nouă,
de fiecare dată. Ori de câte ori citesc o poezie,
trăiesc experienţa Uniunii cu Cel ce este Izvorul
vieţii eterne. Cum poţi descrie experienţa? Experienţa poate fi doar trăită. Experienţa poate fi doar
parcursă, pentru a fi înţeleasă. Ea doar se întâmplă.
Poate fi indicată şi întrezărită prin ţesătura aspră a
cuvintelor, dar nu va fi niciodată locul indicat şi nici
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

înţelegerea ce survine acelei trăiri.
Să analizezi o poezie (poezia în special) este
ca şi când ai diseca cu toporul un irepetabil apus
de soare, pretinzând că în acest fel poţi împărtăşi
frumuseţea acestuia şi acelora care nu au avut
prilejul să-l vadă. În procesul aşa-zisei „analize”,
lucrul analizat trebuie desfăcut în bucăţele, trebuie
mărunţit în piese. În acest travaliu, unitatea sa este
sfărâmată, este zdrobită, iar farmecul sau miracolul
care l-a însoţit la venirea în această dimensiune
materială este dizolvat. Folosirea analizei şi a
criticii în cazul poeziei sau a iubirii, a florilor, a
copacilor, a apusurilor şi a răsăriturilor de soare
devine sinonimă cu uciderea lor. Critica raţională
alungă Sacralitatea care le aduce în manifestare, în
lumea omului, deoarece limbajul uman brut este
lipsit de puterea de a atinge adâncimile şi misterul.
Tehnicile analizei, aşa-numite „critice”, fie ea literară sau de alt gen, reduce un poem sau un copac
la ceva lipsit de viaţă, lipsit de vitalitate şi de
frumuseţea lui iniţială. Un munte transformat într-o
carieră de piatră nu va mai fi niciodată muntele
semeţ, de dinaintea dinamitării. Când îmi aştern
aceste cuvinte pe hârtie, nu am nici cea mai mică
intenţie de a critica la rândul meu acest sistem
numit „analiză” sau „critică literară”. Departe de
mine gândul; îmi exprim doar propria părere,
mărturisind pentru prima oară în mod sincer şi
deschis, ceea ce am observat de atâtea ori când,
participând la diferite acţiuni de genul „lansări de
carte”, simţeam cum puritatea şi bucuria întâlnirii
cu poeme absolut superbe era pur şi simplu
spulberată în cel mai crud mod, de intervenţia (fie-mi cu iertare!) arogantă a analizelor şi criticilor.
Înţelegerea mea este aceea că anumite lucruri,
stări şi fenomene au nevoie să fie trăite autentic şi,
mai ales, în solitudine, fără intermediari. Sunt
lucruri şi stări care au nevoie de înţelegerea de
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dincolo de cuvinte sau chiar de tăcere. Şi, dacă
există un limbaj care să le poată cuprinde sau care
să le poată exprima cât de cât, acela ar fi limbajul
inimii. Inima trăieşte şi respiră, nu vorbeşte.
Limbajul inimii este complet diferit de puţinul
şi de păcătosul limbaj ordinar. Limbajul uman
uzual exprimă de obicei un conţinut mental
compulsiv, conţinut care nu face decât să analizeze
şi să eticheteze neîncetat. În procesul analizei,
poemul, iubirea sau fenomenul natural este abordat doar prin intermediul gândirii şi nu prin cel al
experienţei directe. Gândirea este cea care crede că
„ştie” tot, este cea care pune etichete asupra
tuturor lucrurilor, reducându-le astfel la ceva lipsit
de viaţă. Pe de altă parte, cel ce aude sau citeşte
„analiza critică” făcută unor poezii, înainte să le fi
citit el însuşi, înainte de a le fi decantat conţinutul
prin propria lui înţelegere, va citi ulterior acele
poezii prin vălul impus de etichetările critice,
etichetări ce răpesc firescul revelaţiei întâlnirii
cititor-operă. Practic, vei citi cu ochii criticului şi
vei înţelege ceea ce a înţeles el, sau ceea ce vrea el
ca tu să înţelegi.
Poetul sensibil şi înzestrat, prin limbajul său
poetic, cât şi prin înţelegerile pe care le primeşte şi
le aduce din dimensiuni ştiute şi percepute numai
de fiinţa sa, este precum un cristal special, ce
conduce Spiritul-Prezenţă către omenire. Prin el,
acesta din urmă îşi revelează claritatea, lumina,
infinitatea şi Divina frumuseţe, nouă, celor de
rând. Poeţii, scriitorii extrem de înzestraţi, artiştii şi
înţelepţii sunt stăpânii limbajului inimii.
Doar ei au puterea de a accede la acest limbaj
unic, la acest limbaj-mamă, care subordonează
totul, care revelează şi încântă totul (fiind purtător
al tuturor sensurilor dătătoare de viaţă, el este de
asemenea şi purtătorul tuturor puterilor vindecătoare). El este iubirea care arde, înalţă şi curăţă.
Doar limbajul poetic se poate apropia de limbajul
magic al inimii, poeţii fiind baghetele magice ale
Universului.
Ei sunt cei ce ordonează haosul manifestării
dându-i un înţeles cursiv, fluid. Fiinţa lor este ca o
mină de diamante, dar diamantele oferite de ei
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sunt mult mai preţioase decât cele montate în
bijuteriile de lux, deoarece sunt la îndemâna
tuturor, nu doar a privilegiaţilor societăţii. Ei sunt
cheia către misterele existenţei şi ale devenirii. Prin
ei, devenirea se revelează şi revelaţia-miracol devine devenire-trăire, dând vieţii nobleţe şi susţinându-i aura. Ei înfrumuseţează existenţa pământeană.
Prin ei, ni se permite şi nouă să participăm
mereu la „Cina cea de Taină” a Celui ce este Unul
şi Veşnic. Fără prezenţa harului lor, hăurile şi
abisurile vieţii n-ar conteni să ne înspăimânte, iar
rănile şi cicatricile ei ar sângera mereu. Şi atunci,
mă întreb, cum aş putea eu, de la nivelul meu
mental atât de comun şi atât de limitat, să îmi
permit aroganţa analizei şi a desfiinţării a ceea ce
Universul, Cel ce este fără îndoială „Alfa şi
Omega”, îmi trimite pentru a mă bucura, pentru a
mă face fericită şi înţeleaptă? Ce rost are sau ar
avea „critica” rece şi logica în toate astea??? La ce
bun, mă întreb? La ce mi-ar folosi clasificările ei
dure şi poate nu în acord cu simţirea inimii mele?
Fiind acordat la Ritmul Divin al Universului,
ritmul poeziei curăţă ochii inimilor noastre de
noroiul somnului în care s-au scufundat. Lumina
strălucitoare este Numele, sigiliul şi vibraţia lui.
Pentru mine, poeţii sunt Scoica-Mamă în care
Cel Preacurat îşi cântă Veşnicia. Ei sunt Graalul
sidefat, iar poezia lor este perla. Nu cred că ei ar
avea nevoie de pomana părerilor noastre infatuate
şi gândite şi mult prea fasonate! În aceasta constă
diferenţa! Poezia este revelată, pe când critica este
confecţionată. Poezia este primordială, este autentică. Ea a apărut înaintea criticii, iar poeţii sunt
adevăraţii stăpâni ai cuvântului! Criticii şi critica
sunt apariţii ulterioare.
Întreb atunci: nu este oare un sacrilegiu să
zdrobeşti sufletul unei poezii cu presupuneri şi
critici confecţionate la comanda ideii că totul în
această lume trebuie interpretat şi criticat?
Te întreb pe tine, prietenul meu poet: ştiind
toate acestea, mă vei putea, oare, înţelege şi, prin
urmare, să îmi acorzi iertarea Ta?

Buletin semestrial • an XXI • nr. 2 (41) • 2013

Lectori salutem

200

REDESCOPERIND MARAMUREŞUL şi SĂPÂNŢA – PLĂCEREA TEXTULUI –
VOLUME LANSATE LA BIBLIOTECA „PETRE DULFU”

Ştefan SELEK

Recent, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
Baia Mare, a avut loc un eveniment deosebit, o
sărbătoare a cărţii, lansarea a două albume foto
despre Maramureş, tipărite la Editura Eurotip.
Albumele se intitulează Redescoperind Maramureşul,
autor Alec Portase, ziarist şi pasionat de drumeţii şi
fotografie, şi Săpânţa – plăcerea textului, semnată de
Mihai Ciurcaş, fotograf, şi Nicoară Mihali, consilier
editorial şi redactor.
Amfitrion şi moderator al evenimentului a fost
dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii, care a
deschis discuţiile. „Mă bucură gestul făcut şi investiţia făcută şi valorificarea creaţiilor acestor oameni
pasionaţi de Maramureşul ca imagine, dar şi ca idee,
ca evoluţie în timp, ca importanţă din punct de
vedere al locului în orizonturile spirituale ale
neamului”.
Pamfil Godja, directorul Editurii Eurotip, a
prezentat câteva din realizările instituţiei sale şi a
subliniat rolul major al cărţilor scoase în promovarea
imaginii Maramureşului: „Editura Eurotip a editat în
2012 peste 60 de titluri, printre care atât cărţi pentru
copii, etnografie şi folclor, lucrări monografice,
albume foto, cât şi lucrări cu temă religioasă, toate
fiind reprezentative pentru imaginea Maramureşului
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în ţară şi în lume”.
Prezent la eveniment, Cătălin Cherecheş,
primarul municipiului Baia Mare, a luat cuvântul:
„Sunt onorat să fim azi împreună şi doresc să-mi
exprim consideraţia faţă de cei care îşi manifestă
constant, prin scris şi fotografie, iubirea faţă de
oameni şi locuri, dragostea faţă de frumos şi natură,
faţă de ceea ce înseamnă Maramureşul ca simbol”.
Făcând o paralelă între cele două lucrări,
Teodor Ardelean a reluat: „Ambele lucrări sunt
încărcate de bogăţii şi diversităţi de interpretare. Sunt
multe unghiuri de vedere, multe lucrări deja publicate, şi totuşi acestea nu vin pe un teren deja
bătătorit, ci aduc lucruri noi, inclusiv pentru
cunoscătorul de Săpânţa”.
Vorbind despre albume, profesorul şi etnologul
Pamfil Bilţiu a spus: „Lucrările ce se lansează astăzi
sunt deosebite pentru că ne vorbesc mai mult prin
imagine decât prin cuvânt şi sunt ca două oglinzi ce
reflectă profund valorile Maramureşului, pentru că în
ele ne descoperim identitatea şi mândria de a fi
maramureşeni şi români”. Ca şi antevorbitorul său,
făcând referire la asemănările dintre cele două lucrări,
domnul Bilţiu a completat: „Aceste albume sunt
realizate de doi artişti fotografi pasionaţi. Ei
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fotografiază cu
ochiul, dar şi cu
inima şi cu sufletul. Ei ne învaţă
că Maramureşul
trebuie descoperit
la pas, şi redescoperit, şi că
fiecare întoarcere
pe teren ne dezvăluie noi faţete
ale peisajului. Ei
redau flora, fauna,
într-un
cuvânt,
peisajul montan,
cu lacuri, cu piscuri de munţi, cu
peşteri”.
Vorbind despre
„Săpânţa – plăcerea textului”,
Nicoară Mihali, Alec Portase, Ioan Marchiş, dr. Teodor Ardelean şi Pamfil Godja
Pamfil Bilţiu a
făcut o introducere la analiza acestei lucrări: „Arta lui Ioan Stan întâmplă la Săpânţa este formidabilă. Ce e important
Pătraş a făcut înconjurul globului şi al pământului aici e consistenţa mesajului, această credinţă în
românesc. Dar Mihai Ciurcaş nu ne redă doar crucile nemurire şi această atitudine faţă de moarte”.
Vorbind despre propria realizare, Nicoară
din Cimitirul Vesel, el ne redă şi frumuseţea casei
memoriale şi mai ales descoperă Săpânţa şi ne redă Mihali a subliniat câteva aspecte mai puţin cunoscute
frumuseţile ei. Săpânţa prosperă azi datorită acestor despre Săpânţa. „Puţini ştiu, de pildă, de ce s-a
meşteşuguri tradiţionale pe care le practică localnicii, apucat Stan Pătraş să realizeze cruci. Era un copil
de rezultatele cărora se bucură turiştii. Nicoară orfan de tatăl care murise în Primul Război Mondial.
Mihali analizează în introducere viziunea meşterului A fost nevoit să-şi întreţină familia. Am întrebat vreo
zece cercetători de unde provine numele localităţi
popular despre viaţă şi moarte”.
Aplecându-se din mai multe unghiuri asupra Săpânţa, dar nimeni nu ştia etimologia toponimului
fenomenului Săpânţa şi a artei fotografice, Ioan amintit. M-a lămurit Ioan Mihaly de Apşa, în
Marchiş, directorul Direcţiei de Cultură Maramureş, însemnările din subsolul lucrării „Diplome maraa făcut un mic excurs în filosofia artei fotografice. mureşene”, lucrare premiată de Academia Română în
„Pentru mine, Maramureşul e până la Cluj, sau poate 1902 cu Premiul Năsturel-Herescu, care consempână în Făgăraş, mai ales că parcă s-au restrâns aici nează că acesta provine dintr-un cuvânt vechi de
toate semnele unei culturi care altădată ocupa o arie origine ruteană «zapas», care înseamnă stână de vară.
mult mai largă, precum se întâmpla cu cultura În hotarul Săpânţei erau până către începutul
Cucuteni, răspândită pe o suprafaţă egală cu cea a secolului XX peste 30 de stâne de vară. Acest lucru
ţării noastre de azi. Arta fotografiei este foarte ne face să credem că denumirea ar fi în concordanţă
diversă, poţi s-o ataci din mai multe unghiuri de cu realitatea. Săpânţa are un aluat special, un amestec
vedere. Imaginile pot înmagazina sentimente, de maramureşeni şi oşeni, femeile lor se numesc şi
cuvintele sunt mai reci din acest punct de vedere. Ce astăzi «borese», ca şi femeile din Ţara Oaşului,
este subiectiv în fotografie? Totul este subiectiv. Ce dansurile şi ţâpuriturile lor seamănă cu ale oşenilor.
este obiectiv în fotografie? Totul este obiectiv. Albumul Săpânţa este o alternativă [sic] pentru toţi
Pentru că fotografia decupează o bucată dintr-un turiştii care ajung în faţa Cimitirului de la Săpânţa şi
peisaj, dintr-o realitate. Problema este dacă ea este galopează înspre cruci să înregistreze sau să noteze
semnificativă sau nu, dacă devenirea universului cât mai multe epitafuri, care caută un fel de plăcere a
încape în acest decupaj. De aceea întâlnirea dintre textului. Răspunde la această sete nebună de a reţine
text şi imagine într-un limbaj popular care se cât mai multe poveşti despre Cimitirul Vesel”.
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VINUL ÎN TEXTELE VECHIULUI TESTAMENT
Amza JUCAN

Spre deosebire de Noul Testament, eminamente euharistic, vinul apare în Vechiul Testament (ca şi în
Noul Testament, în unele aspecte):
 în fază originară (vie, mlădiţă, viţă de vie);
 în stare „sălbatică” (aguridă);
 în ipostază primară, în sens de „materie primă” (strugure, ciorchine);
 în stadiu incipient (must);
 în formă „plină” (vin).
Din acest punct, apar „ramificaţii” ale vinului:
 vinul ca substanţă vremelnică (cel băut cu diferite ocazii, festive sau nu);
 vinul ca substanţă perenă, izvor de veşnicie (vinul adus ca ofrandă);
 vinul ca substanţă „ratată” (stafidele);
 vinul în stările lui de agregare:

fluidă (vin, must);

cvasisolidă (ciorchine, strugure, aguridă, vie, viţă, mlădiţă);

efluviu (ameţeală);
 vinul cu efectele lui:

beţie, îmbătare;

veselie;

prinos:
 jertfă adusă lui Dumnezeu („turnare”);
 jertfă „coruptă”, adusă oamenilor (dijmă, zeciuială);
 vinul în mediile şi circumstanţele în care apare:

ospăţ, praznic, consum individual şi chiar Valea Eşcol;
 vinul (ca şi via sau recolta de struguri) în „formă” de:

avere pământească, simbol al bunăstării vremelnice, ori al hranei indispensabile vieţii
biologice;

avere spirituală;

vinul împreună cu „accesoriile”:
– teasc,
– cupă,
– pahar.
Din cauza acestor atât de multe aspecte, prezenţa vinului în Vechiul Testament e greu de inventariat.
Chiar şi luat strict (numai noţiunea de vin), termenul are o frecvenţă foarte mare.
Prima apariţie a cuvântului vin în Vechiul Testament este în legătură cu Noe (Fac. 9 – 21, 24). Istorioara
este banală în aparenţă. După potop, Noe devine viticultor. Bea vin din (se pare, prima) recoltă şi, îmbătându-se, îşi pierde controlul. Fiul mai mic, Ham, îl surprinde dezbrăcat în cort şi-l consideră demn de batjocură,
spre deosebire de ceilalţi doi fii ai lui Noe, care, înţelegători şi cuviincioşi, îl îmbracă. Trezindu-se din beţie,
Noe află ce s-a întâmplat şi îşi revarsă pedeapsa asupra vinovatului Ham şi asupra urmaşilor acestuia,
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începând cu fiul – Canaan. Dincolo de această epică este însă ideea ei. Întâi, Noe devine cultivator de pământ
(nu ştim cu ce se ocupase înainte de potop), specializându-se în viticultură. Deci, omul de o moralitate
ireproşabilă îşi adaugă o calitate practică. Suntem imediat după potop, adică după reaşezarea lumii, şi
Dumnezeu pare că vrea ca omul s-o ia, în toate, de la început. Chiar dacă va continua tradiţiile, omul trebuie
să inoveze şi să perfecţioneze. Prima ocupaţie antediluviană a fost aceea de lucrător de pământ, pe care a
practicat-o Cain. La Cain nu se vorbeşte de vreo vie, ci, foarte general, despre „roadele pământului” (Fac. 4,
3), care trebuie să fi fost din sfera utilitarului, a hranei consistente. Noe depăşeşte imperativul primei necesităţi
sădind vie (deci inaugurând această cultură), posibil pe lângă alte plante de consum. Via este, de asemenea, la
prima menţionare biblică (probabil exista în stare sălbatică, din moment ce Noe a avut ce sădi). Tot acum apar
pentru prima oară şi alţi termeni legaţi de subiectul care ne interesează: „a bea”, „a se îmbăta”, „ameţeală”.
Prin urmare, după potop interesul cultivării pământului devine mai flexibil, prin introducerea unei plante mai
puţin „săţioase”, dar foarte hrănitoare (în regimurile de slăbire nu se recomandă asociată altor alimente, dar e
prescrisă în cure exclusive). Prelucrată, recolta de struguri devine vin – băutură alcoolică fermentată, adică un
must (suc, sevă) transformat din punct de vedere chimic. Lumea postdiluviană apare, până în acest punct,
însemnată de înnoire: Noe are o ocupaţie nouă pentru lumea biblică, obţine din struguri un produs nou – sucul,
extract simplu, despre care nu se vorbeşte, dar inerent vinului, iar mustul acesta e făcut să treacă într-o
substanţă nouă. Bând din vin, Noe trece într-o stare nouă, de ameţeală severă. Puterea fizică a lui Noe ia forma
nouă – a... anulării. Atenţia lui Noe e suprimată: pe moment, el îşi pierde precauţia, nu mai distinge realitatea,
orice informare venită din lumea fizică e blocată. Cei doi fii ai lui sunt puşi într-o situaţie nouă, pe care Ham,
surprins, o rezolvă spontan, pe când ceilalţi o soluţionează după ce fuseseră preveniţi. Dacă prezenţa în
realitate a lui Noe constă, pe perioada ameţelii, într-o atitudine inertă atât din punct de vedere fizic, cât şi
psihic, el revine în starea activă cu o revelaţie. A cunoscut, cu acest prilej, firea copiilor lui. Epilogul este că îl
pedepseşte pe cel cu comportament natural, blestemându-i urmaşii să fie robi şi servitori urmaşilor celorlalţi.
Măsura este explicabilă prin natura ereditară a trăsăturilor umane, deci corecţia trebuia să ţintească mai mult în
viitor, spre a nu lăsa să prolifereze inconştienţa. Înainte de potop, lumea devenise excesiv de nesăbuită,
neţinând cont de cuviinţă. În lumea de după potop ea trebuia pusă pe stabilimentul culturii, care presupune
prelucrare, în orice sens ar fi interpretată: a îngriji pământul pentru recolte superioare celor sălbatice; a se
instrui, omul, pentru a-şi onora condiţia de fiinţă cugetătoare şi a nu rămâne în faza de om primitiv; a-şi
educa, omul, comportamentul spre a se civiliza. Ham se dovedise un om „necivilizat”. Canaan ajunge rob
tocmai pentru exerciţiu pe lângă alţii. Momentul acesta este foarte important, fiind un adevărat program al
Vechiului Testament: omul să nu fie repezit, ci cumpătat în toate, să nu fie ahtiat şi să-şi cultive
discernământul (Noe bea peste măsură sau într-un moment în care nu era încă obişnuit cu băutura;
îmbătându-se, „o păţeşte” expunându-se într-o postură indecentă); să nu judece pe altul, ca Ham.
În legătură cu vinul în Vechiul Testament, interesează: substanţa ca atare şi consumul (împreună cu
formele de nonconsum şi dăruire).
SUBSTANŢA
Vinul este definit în dicţionare ca o băutură alcoolică obţinută prin fermentarea mustului de struguri.
Întâi, vinul este un lichid care are corespondent în fiecare regn: apa – în regnul mineral, seva – în cel
vegetal şi sângele – în cel animal. Biblia o spune, când mai metaforic, când mai franc: [...] băut-ai vin, sângele
bobiţelor de strugure (Deut. 32, 14). Aceste forme ale lichidului vieţii nu se substituie una alteia, ci îşi corespund,
ca traducerea unui cuvânt în diferite limbi: desemnează acelaşi lucru, dar în forme lingvistice, respectiv
substanţiale, diferite.
Vinul mai este şi o băutură alcoolică. Acest cuvânt înseamnă în arabă „lucru subtil” (al-kohol). Ca lucru
subtil, poate fi:
 preţuit (consumat raţional şi cuviincios, ori dăruit);
 vulgarizat (consum exagerat sau în împrejurări ori momente nepotrivite).
Alcoolul este atât un dezinfectant, cât şi un combustibil. El întăreşte, până la un punct, dar, dincolo de o
cotă, „cauterizează” – în cazul beţiei, nu chimic sau termic, ci psihic.
Fermentarea înseamnă descompunerea substanţelor şi transformarea lor în alte substanţe. Se petrece şi un
„transport” al acestei modificări asupra celui care bea. El îşi modifică starea:
 în bine (se drege, îşi restabileşte forţele vitale, se întăreşte, se înveseleşte);
 în rău (se „alterează”, se „strică”, îmbătându-se).
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CONSUMUL
În Vechiul Testament, consumul este permis (chiar recomandat) sau oprit. Ca „hrană”, vinul are drept
rezultat subzistenţa sau întărirea (fizică şi psihică):
Noi avem şi paie, şi nutreţ pentru asinii noştri, de asemenea pâine şi vin pentru mine şi pentru roaba ta şi pentru sluga
aceasta a robilor tăi; n-avem nevoie de nimic (Jud. 19,19);
[...] Asinii – răspunse Ţiba – sunt pentru rege, ca să umble, pâinea şi fructele – pentru hrana oamenilor, iar vinul ca să
bea cei ce vor slăbi în pustie (2Regi 16, 2);
În ţara pâinii şi a vinului, în ţara fructelor şi a viilor [...] nu veţi muri, ci veţi trăi (4Regi 18, 32);
Daţi băutură îmbătătoare celui ce e gata să piară şi vin celui cu amărăciunea în suflet (Pilde 31, 6);
Şi iată ce se gătea în fiecare zi: un bou, şase oi îngrăşate şi păsări; şi la fiecare 10 zile se consuma mulţime de vin de tot
felul. Cu toate acestea pâinea de conducător n-am cerut-o, deoarece poporul acesta avea de dus o muncă grea (2Ezdra 5, 18);
Zicând mamei lor: „Unde este pâine, unde este vin?” Ei cad sleiţi de putere ca doborâţi de sabie pe pieţele cetăţii [...]
(Plângeri 2, 12);
Şi să-i înveţe pe ei vreme de trei ani, după trecerea cărora să intre în slujba regelui. Pentru aceasta, regele le-a rânduit să li
se dea în fiecare zi bucate din bucatele lui şi vin din vinul lui (Daniel 1,5).
Consumul poate fi însă şi prilej de pierzare (îmbătarea voluntară sau din îndemnul altor oameni). Vinul e
ca un medicament care face bine luat atunci când e cazul şi e bine dozat, altfel, poate chiar ucide.
Nu fi printre cei ce se îmbată de vin şi printre cei ce îşi desfrânează trupul lor (Pilde 23, 20);
Ca nu cumva bând să uite legea şi să judece strâmb pe toţi sărmani. (Pilde 31, 5);
Să bea şi să uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui (Pilde 31,7);
Vai de cei viteji la băut vin şi meşteri la făcut băuturi îmbătătoare! (Isaia 5, 22);
Vai de cununa mândriei beţivilor din Efraim; vai de floarea veştedă din podoaba lor, care stă pe culmea deasupra văii celei
mănoase şi a celor beţi de vin! (Isaia 28, 1);
Dar şi aceştia se clatină de vin şi rătăcesc drumul din pricina băuturilor tari; preotul şi proorocul se poticnesc de băutură,
sunt biruiţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari, în vedenii se înşală, în hotărâri şovăiesc (Isaia 28, 7);
Mi se sfâşie inima în mine şi toate oasele mi se cutremură; sunt ca un om beat, ca omul biruit de vin [...] (Ieremia 23, 9);
Babilonul a fost în mâna Domnului cupă de aur, care a îmbătat tot pământul; băut-au popoarele din vinul ei şi au
înnebunit (Ieremia 51, 7).
Versetul din Osea 4, 11 – Desfrânarea, vinul şi mustul dau curaj inimii – e comentat de pr. prof. Ioan Chirilă:
Profetul prezintă cauzele care conduc de la „curajul inimii” spre cele rele. W. Wolf opinează că mustul [s.n.] era mult mai
periculos decât vinul în procesul de incitare a poftelor. Întrucât recoltele bogate determinau poporul să îndeplinească ritualul de
mulţumire zeului germinaţiei, ei foloseau mustul care genera, datorită cantităţii mari consumate, aspectul orgiastic al ritualului.
Nu avem informaţii clare cu privire la folosirea alcoolului în cultele canaanite, cert este că în vremea lui Amos vinul [s.n.] era un
important element de realizare a coruperii (Amos 2, 8; 6, 6 şi Prov. 23, 29). Prin expresia „curaj inimii”, sau mai bine: „fură
inima” profetul [vrea] să arate aspectul intensiv al acţiunii. Acelaşi autor explică alt verset: La ziua regelui căpeteniile s-au
îmbolnăvit de prea mult vin, şi regele şi-a dat mâna cu batjocoritorii (Osea 7, 5): Mesajul profetului [este] pe linia interpretării
istoriei. În versetul 3 el vorbeşte prin exemple concrete. Osea avea un ascuţit spirit al autorităţii, nu contesta regalitatea deşi în
ultimii ani regii din Israel s-au schimbat foarte des. Fiecare schimbare de rege era însoţită de o mare sărbătoare şi dese ospeţe cu
mult vin [s.n.], ca manifestări ale unei bucurii grosiere. Deci, profetul vorbeşte despre o sărbătoare politică, deşi unii exegeţi
înclină să creadă că termenul „melek” este un apelativ dat lui Baal şi asociaţilor săi. Dar expresia revine în v. 5 cu sensul
amintit, iar excitaţia etilică este prezentată în v. 4. 6. 7. Prin imaginea unui cuptor aprins, ceea ce exprimă pasiunea poporului
şi a conducătorilor săi. Pr. prof. Ioan Chirilă adaugă: În această stare de delir bahic poporul nu se mai gândeşte la
Dumnezeu, ci îşi caută salvarea în braţele popoarelor străine, dar aceasta se încheie întotdeauna cu pierderea specificului naţional
şi religios. Teritoriile i-au fost ciuntite ca o turtă care nu a fost întoarsă la foc, el îmbătrâneşte sub povara apostaziei şi totuşi nu
se întoarce de la distrugere.
Vinul poate fi dar de la Dumnezeu, şi atunci e o bogăţie:
Israel locuieşte deosebi neprimejduit. Ochiul lui Iacov priveşte îmbelşugat de pâine şi de vin, şi cerurile lui picură rouă
(Deut. 33, 28);
Peste vii era Şimei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Şifrui (1Paralip. 27, 27).
Bogăţia este şi rezultat al muncii omului:
Gândeşte să cumpere o ţarină şi o dobândeşte, din osteneala palmelor sale şi sădeşte vie (Pilde 31, 6);
Cetăţile acestea le-a întărit el cu ziduri şi a aşezat în ele căpetenii şi magazii pentru ţinut pâine, untdelemn şi vin
(2Paralip. 11, 11);
A făcut, de asemenea, şi hambare pentru roade: grâu, vin şi untdelemn (2Paralip. 32, 28).
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Ca pradă, bogăţia este, bineînţeles, nepermisă:
Întoarceţi-le, dar, chiar acum ogoarele, viile, măslinii şi casele lor şi dobânda argintului, pâinii, vinului şi untdelemnului pe
care le-aţi dat împrumut (2Ezdra 5, 11);
Căci ei [cei fără lege] se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin căpătat prin asuprire (Pilde 4, 17).
Pedeapsa Domnului cade asupra popoarelor, de multe ori în Vechiul Testament, şi sub forma sărăciei:
Nici bucurie, nici veselie prin grădini, iar prin vii nici cântece, nici chiote! Nimeni nu mai dă vinul la teasc, strigătul
călcătorului a încetat (Isaia 16, 10);
La cântec nu se mai bea şi amar e vinul pentru băutor (Isaia 24, 9);
Bucuria şi veselia au fost luate din Carmel şi din ţara Moabului; voi pune capăt vinului şi nu vor mai călca acolo cântece;
va fi strigăt de război şi nu strigăt de bucurie (Ieremia 48, 33).
Fiind un dar de la Dumnezeu şi o bogăţie, vinul trebuie dăruit. Aici se disting câteva aspecte:
 prinosul de vin, ca ofrandă către Dumnezeu:
Şi vin de turnare să aduci a treia parte de hin, întru miros de bună mireasmă Domnului (Numerii 15, 7);
Şi veţi face şi turnare un sfert de hin de vin (Levitic 23, 13);
[...] te vor întâmpina acolo trei oameni, care merg la Dumnezeu în Betel: unul duce trei iezi, altul duce trei pâini, iar al
treilea duce un burduf cu vin (2Regi 10, 3);
Altora din ei le era încredinţată cealaltă zestre şi toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: făina cea mai bună, vinul,
untdelemnul şi tămâia cea mirositoare (1Paralip. 9, 29);
Căci în aceste odăi atât fiii lui Israel, cât şi fiii leviţilor trebuie să aducă prinoase de pâine, de vin şi de untdelemn (2Ezdra 10, 39),
 o jertfă nu se poate aduce oricum, în orice moment şi de oricine:
Nu vor mai aduce Domnului nici o turnare de vin şi nici nu-i vor mai pregăti vreo jertfă. Ca o pâine de jale este pâinea lor,
toţi cei ce vor mânca din ea vor fi necuraţi, că pâinea lor slujeşte numai pentru potolirea foamei lor şi nu va fi adusă în casa
Domnului (Osea 9, 4);
Argintul tău s-a prefăcut în zgură şi vinul tău este amestecat cu apă (Isaia 1, 22);
 ofranda se face şi prin post:
Pâine bună n-am mâncat, carne şi vin n-am pus în gura mea şi cu miresme nu m-am uns, până ce nu s-au împlinit trei
săptămâni de zile (Daniel 10, 3);
 dintre prinoasele făcute de bunăvoie face parte şi „omenirea”, tratarea, ospătarea aproapelui,
ori cadoul:
Răspuns-a Isaac şi a zis lui Isav: Iată stăpân l-am făcut peste tine şi pe toţi fraţii lui i-am făcut lui robi; cu pâine şi cu vin
l-am dărui (Fac. 27, 37);
Şi a luat Iesei un asin cu pâine şi un burduf cu vin şi un ied, şi le-a trimis cu David, fiul său, la Saul (1Regi 16, 20);
După ce David a trecut puţin de vârful muntelui, iată îl întâmpină Ţiba, sluga lui Mefişobet, cu o pereche de asini încărcaţi
[...] cu [...] un burduf de vin (2Regi 16, 1);
În luna Nisan, în anul al 20-lea al regelui Artaxerxe, având vinul în seama mea, am luat vin şi am dat regelui şi
niciodată, mi se pare, nu m-am arătat trist înaintea lui (2Ezdra 2, 1);
Mergi în casa Recabiţilor şi vorbeşte cu ei şi-i adu în casa Domnului, într-o cămară dă-le să bea vin (Ieremia 35, 2);
 darul considerat necurat, poate fi refuzat:
Şi Daniel îşi puse în gând să nu se spurce cu bucatele şi vinul regelui [...] (Daniel 1, 8);
[...] Roaba ta n-a mâncat din masa lui Aman, nici n-a preţuit ospăţul regesc, vin jertfit la idoli n-am băut, nici nu s-a
veselit roaba ta din vremea schimbării soartei mele [...] (Estera 4, 17);
 există şi un prinos din obligaţie, care şi el trebuie respectat, dacă e bine rânduit:
Iar Melchisedec, regele Salimului, i-a adus pâine şi vin (Fac. 14, 18);
Să aducem preoţilor în vistieria casei Dumnezeului nostru pârga din aluatul nostru şi ofrandele noastre de fructe din tot
pomul, din vin şi untdelemn şi să dăm dijmă pentru pământul nostru leviţilor (2Ezdra 10, 37);
 unii conducători puneau bir greu de suportat:
Iar conducătorii de mai înainte apăsau poporul şi luau de la el pâine şi vin, pe lângă cei 40 de sicli de argint; ba până şi
slugile lor apăsau poporul. Eu însă n-am făcut aşa, pentru că mă temeam de Dumnezeu.
Belşugul cuvenit e dar şi binecuvântare de la Dumnezeu; de asemenea, urare din partea oamenilor:
Să-ţi dea ţie Dumnezeu din roua cerului şi din belşugul pământului pâine multă şi vin (Fac. 27, 28);
Să slujeşti numai Domnului Dumnezeului tău şi el va binecuvânta pâinea ta, vinul tău, apa ta şi va abate bolile de la voi
(Ieşirea 23, 25);
Voi da pământului vostru ploaie la vreme, timpurie şi târzie, şi-ţi vei strânge pâinea ta, vinul tău, untdelemnul tău
(Deut. 11, 14);
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[...] Voi însă strângeţi vinul şi fructele verii şi untdelemnul şi le puneţi în vasele voastre şi trăiţi în cetăţile voastre, în care vă
aflaţi! (Ieremia 40, 10).
Ospeţele permise sau chiar indicate sunt o răsplată şi o sărbătoare adevărată şi binemeritată:
Apoi cumpără pe argintul acesta tot ce doreşte sufletul tău: boi, oi, vin, sicheră şi orice-ţi pofteşte sufletul şi mănâncă acolo
înaintea Domnului Dumnezeului tău şi te veseleşte tu şi familia ta (Deut. 14, 26);
Şi apoi, chiar vecinii lor [...] aduseseră toate ale mâncării pe asini şi pe catâri şi cu carele cu boi: făină, smochine şi stafide,
vin, untdelemn [...], pentru că bucurie mare era peste Israel (1Paralip. 12, 40);
Ci mergeţi şi mâncaţi carne grasă şi beţi vin dulce [...] şi trimiteţi parte şi celor ce n-au nimic gătit, căci ziua aceasta este
sfinţită Domnului nostru. Nu fiţi trişti, căci bucurie Domnului va fi puterea voastră (2Ezdra 8, 10);
Du-te şi mănâncă cu bucurie pâinea ta şi bea cu inimă bună vinul tău, pentru că Dumnezeu este îndurător pentru faptele
tale (Eclez. 9, 7);
Şi Domnul Savaot va pregăti în muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ, cu cărnuri grase, un ospăţ cu bune vinuri,
cărnuri grase cu măduvă, vinuri bune, limpezite! (Isaia 25, 6) În legătură cu acest verset, Nicolae Neaga observă
faptul că Isaia vorbeşte de hrana cea duhovnicească, cum avea obiceiul s-o facă şi că „vinul” şi „laptele” indică
renaşterea mistică.
Şi se va zice în ziua aceea: „Vie cu vin bun, cântă!” (Isaia 27,2).
Lipsa vinului se face simţită în perioadele de criză, la fel ca seceta, şi îngrijorarea pune stăpânire pe
sufletul omului:
Pe uliţă lumea strigă: „Nici un strop de vin!” Nu mai este bucurie, veselia este izgonită de pe pământ (Isaia 24, 11).
O petrecere nemotivată sau excesivă nu va avea un final fericit:
Iată bucuria şi veselia, boi tăiaţi şi oi junghiate; toţi mănâncă din carne şi beau vin: să mâncăm şi să bem, că mâine vom
muri!” (Isaia 22, 13);
Ei băură vin şi preamăriră pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn, de piatră (Daniel 5, 4);
Şi te-ai ridicat împotriva stăpânului cerului şi ai adus vasele casei sale înaintea ta, şi ai băut vin din ele, tu şi dregătorii
tăi [...] şi ai preaslăvit dumnezeii de argint [...] dumnezei care nu văd, nici nu aud şi nici nu cunosc nimic, iar pe Dumnezeul în
mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale, nu l-ai cinstit (Daniel 5, 23).
Motivele pentru care distracţiile sunt de multe ori interzise sau neindicate pot fi:
 postul (la care am mai dat exemple):
Vin şi sicheră să nu bei nici tu, nici fiii tăi când intraţi în cortul adunării (Levitic 10, 9);
Pâine n-aţi mâncat, nici vin şi sicheră n-aţi băut, ca să ştiţi că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Deut. 29, 6);
 paguba:
Vii vei sădi şi le vei lucra, dar nu le vei culege, nici vei bea vin pentru că le va mânca viermii (Deut. 28, 39);
Va mânca acela rodul dobitoacelor tale şi rodul pământului tău, până te va destrăma, aşa că, nu-şi va lăsa nici pâine, nici
vin [...] (Deut. 28, 51);
 lucrul necuviincios, o măsură disciplinară sau o interdicţie:
Păzeşte-te dar, să nu bei vin, nici sicheră şi nimic să nu mănânci (Jud. 13, 4);
Nu se cuvine regilor, o Lemuel, nu se cuvine regilor să bea vin şi conducătorii băuturi îmbătătoare (Pilde 31, 4);
Apoi am pus înaintea fiilor casei Recabiţilor cupe pline cu vin şi pahare şi le-am zis: „Beţi vin!” / Dar ei au zis: „Noi nu
bem vin, pentru că Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat poruncă, zicând: Să nu beţi vin nici voi, nici fiii voştri în
veac!” (Ieremia 35 – 5, 6)
Vin nu trebuie să bea nici un preot când are să intre în curtea cea dinăuntru (Iezechiel 44, 21);
 impuritatea sau neautenticitatea:
Vinul lor este venin de scorpion şi otravă pierzătoare de aspidă (Deut. 32, 33);
 întristarea:
Răspunzând însă Ana a zis: „Nu, domnul meu! Eu sunt o femeie cu inima întristată; nici vin, nici sicheră n-am băut, ci
îmi revărs sufletul înaintea Domnului (1Regi 1, 15);
 ispita (înşelătoare, desigur):
Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă, cum curge uşor [...] (Pilde 23, 31);
Căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin (Ps. 23, 32).
Trebuie să existe o măsură în toate, sugerată uneori chiar de cantităţile indicate cu precizie:
Argint până la 100 de talanţi, grâu până la 100 de core, vin până la 100 de baturi şi tot până la 100 de baturi de
untdelemn; iar sare fără măsură (1Ezdra 7, 22);
Atunci Abigail a luat repede 200 de pâini, două burdufuri de vin [...] (1Regi 25, 18).
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Deci, vinul trebuie:
 să se dea:
Viţei sau berbeci, sau miei, precum şi grâu, sare, vin şi untdelemn, să li se dea, cum vor zice preoţii [...] (1Ezdra 6, 9);
 sau să nu se dea, spre a nu fi profanat:
Nu cumva voi lua pâinile mele şi apa mea şi vinul meu şi carnea pregătită pentru cei ce tund oile mele şi să le dau la nişte
oameni pe care nu-i ştiu de unde sunt! (I Regi 25, 11).
Un verset din Cartea Esterei vorbeşte despre abundenţă, dar şi despre cuviinţă:
Băuturile se turnau în vase de aur şi în cupe felurite, în valoare de 30.000 de talanţi, iar vin din care bea însuşi regele fu
mult, după bogăţia şi dărnicia regelui. Băutura se consuma cuviincios şi fără silă [...] (Estera 1, 8).
În numeroase locuri, vinul e motiv de comparaţie:
Ochii lui vor scânteia ca vinul [...] (Fac. 49, 12);
[...] ca viţa să înflorească, şi să li se ducă numele ca vinul cel din Liban (Osea 14, 8);
Iată că cugetul meu în mine este ca un vin care n-are pe unde să răsufle, ca un vin care sparge nişte burdufuri noi
(Iov 32, 19).
În Isaia apar comparaţii negative:
[...] s-au îmbătat, dar nu de vin; se clatină, dar nu de băutură. / Că Domnul a turnat peste voi un duh de toropeală
(Isaia 29 – 9, 10);
Drept aceea, ia aminte, sărmană cetate, ameţită, dar nu de vin! (Isaia 51, 21).
Din toate exemplele rezultă că vinul trebuie folosit „armonios”: atunci e oportun şi e în cantităţi
rezonabile. Abuzul duce la saturaţie. Când nu mai „încape”, vinul se „revarsă”, în prejudiciul nechibzuitului
consumator. „Împărtăşirea” din vin trebuie să fie „avantajoasă” şi vinului: el nu se dă celor nedemni.
Sobrietatea e necesară chiar şi în veselie. A rămâne treaz înseamnă a face dovada unei mari forţe spirituale şi a
fi prezent (cum spune Mircea Eliade) în lumea spiritului. Când Dumnezeu îndeamnă poporul să se veselească,
o face pentru a şi-l apropia, determinându-l să piardă din contactul cu realitatea (aparenţelor). Referindu-se la
Osea, pr. prof. Ioan Chirilă spune despre profet, reproducând cuvintele Domnului, că: Şi îi voi da viile ei de acolo
şi valea Acor o voi preface în poartă de nădejde; şi ea va fi voioasă ca în vremea tinereţii ei, ca în ziua când tu ai scos-o din
pământul Egiptului, aceasta ne introduce în planul restaurării conceptului de cunoaştere scoţându-ne din planul cunoaşterii
strict raţionale şi introducându-ne în planul cunoaşterii revelate şi agapice de tip edenic.
Nu ne-am propus aici o cercetare a vinului în Noul Testament. Vom spune doar că, dacă în Vechiul
Testament Noe inaugura prin beţie banală lumea postdiluviană, lumea creştină (a Noului Testament) va fi
inaugurată prin instituirea Sfintei Euharistii – „beţie” superioară.
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hiclenie:
Nicolae ŞTEF
în largul acestei lumi, îmi caut neamul,
nu frate, nici fiu, doar acei semeni
care se încred ca mine în plăcerea unei trădări.

Prin negustori am înţelege in concreto o tagmă
care îşi susţine mişcările sociale cu ajutorul
schimbului, motivându-şi actul în câştig. Prestanţa
lor se găseşte în firea umană întrucât necesitatea ei
este înnăscută. Totuşi, ceea ce se schimbă ajută la o
mai clară diferenţiere. Suflet, monede, saci, pământ
circumscriu facil tipologii umane ce se pot îmbina şi
nuanţa cu alte sfere de obiecte. Totul poate fi
predispus spre schimb, fie şi o fărâmă din imaginarul
sinelui, poţi fi negustor cu tine însuţi printr-o
inspiraţie à la Jung. Incluzând această libertate, ideea
ca măsură a corespondenţei posedă cel mai dizgraţios
schimb: trădarea. Aceasta este o excelenţă a rasei
umane care implică vânzarea ideii, a unor speranţe
sau viziuni, o negustorime de un rafinament perfid ce
se suprapune plânsului şi disperării. În fond, această
clasă de negustori strânge cele mai mari avuţii1. Actul
trădării este un imperativ în corpul sciziunii sociale.
Până şi ura fraternă poate face uz de beneficiile
disponibile din mâna acestor negustori, iar de aici
modalităţile nenumărate de îmbogăţire. Căutaţi un
sentiment de ură sau război, vor fi prin preajmă.
Naşterea lor în rândul miilor de umanoizi e
explicabilă nu doar prin conceptul de aleatoriu, ci şi
prin cel al devenirii. Mecanica de dobândire a
numelui de trădător balansează pe axa mărginită de
sinele extern sau extra-sine şi sinele pur ca rezultat al
variaţiei umane. Un sine extern de trădător este unul
care îşi justifică numirea pe baza unui raport sau a
unor inspiraţii exterioare. Legătura Iuda-arginţi
înlesneşte înţelegerea aserţiunii. El devine negustor
datorită imixtiunii preoţilor fiind dat că actul său este
primul act de vânzare, iar conştiinţa faptului este
inclusă. Iuda era conştient, ştia ce Anume vindea. Un
1

Să nu ne rezumăm la un Adamic naiv. Trădătorii au
conştiinţă de sine şi de obiectul cedat. Altminteri, i-am
include şi pe acei năuci cu uitare de minte.
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extra-sine îşi are sorgintea devenirii în elemente ce nu
se regăsesc în interiorul său precum sinele pur.
Acesta din urmă este un trădător înnăscut sau creat
din treptele sale morale.2 Motivaţia sa nu necesită nici
un şarpe întrucât reprezintă doar o nuanţă involuntară pe care socialul a asimilat-o ca un firesc
(im)previzibil. Toate neamurile au avut şi au trădători.
Sintagma aceasta nu ţine de o ciclicitate
genetică. Mai degrabă ea reprezintă o regularitate.
Nici măcar cele mai strânse şi autoritare forme de
conducere nu i-au suprimat. Cel mult i-au reinventat
cu anumite idei. Interacţiunea umană şi decalajul
social, diseminarea inegalităţii şi crearea de
aristocraţii false stau la baza acestei regularităţi. De
altfel, într-un regim aprioric sunt îngăduite două
raţiuni pentru stârpirea hicleniei într-un mod total:
1. Să devenim cu toţi trădători, puri sau
externi, în aşa măsură încât să izolăm orice raport
social;
2. Să înlăturăm noţiunea de câştig din vieţuirea
noastră.
Prima soluţie este de o utopie crasă. Faptul că
societatea sau mulţimea are nevoie de raporturi
(contracte) sociale ne împiedică să devenim trădători
în mod continuu. De fapt această teză ar presupune
ca omul să nu se mai încreadă în nici un alt om.
Suprimând orice formă de relaţie socială, conducând
la un om izolat al cărui act de hiclenie nu ar afecta pe
nimeni, cel mult pe el însuşi. În plus, nu ar mai exista
un obiect care să mai poată fi trădat. Totuşi, omul nu
e o fiinţă singuratică, e un animal de grup care pe
lângă instinct, deţine şi încredere.
A doua soluţie ar fi fezabilă doar în lumea unor
comunităţi restrânse, izolate sau de trib. Într-acolo ar
2

Avarii şi individualiştii pot trăda pentru pofta şi îngustimea
minţii lor.
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trebui să ne îndreptăm pentru a înţelege eficienţa
acestei propuneri. Dar societatea noastră e construită
pe câştig şi posibilitatea obţinerii sale în mod facil.
Cazurile tribale sunt nesemnificative raportate la
masa actuală, fiind lamentări ale trecutului şi forme
involutive.
Într-un spirit practic, limitarea hicleniei este cel
mai bine profesată de adaptarea aristotelică:
3. Consolidarea în mijlocul nostru/crearea
unor clase de mijloc puternice. Caracterul infezabil al
unei lumi fără trădători încuviinţează măsurile de
limitare drept oportune. Astfel că am fi obligaţi să
creăm societăţi cu un substrat solid în care un număr
cât mai mare de inşi să îşi permită să refuze hiclenia.
Îmbunătăţirea câştigului, nealterarea credinţei,
profesarea unor modele oneste sunt câteva dintre
puţinele pârghii ce pot întări refuzul. Să înmulţim
ceata celor corecţi şi să facem din plozi aspiranţi la
un simţ al datoriei. Ne-am ghida astfel după principiul de incluziune al peştilor mici. Ar fi oare suficient? Nu. Trădătorii sunt regularităţi ale omenirii, iar
năpasta unuia singur ar putea echivala cu stricăciunile
altei mii. Însă reducerea numărului lor ar fi bine
primită într-o viziune social-practică.
În spatele acestor deziderate, rămâne etern
actul hiclenic în sens strict. Insul aşteaptă înainte de
a-l comite. Aşteptarea e un fenomen de cunoaştere
excepţional. Având o alonjă socratică, ea permite o
evaluare a fiecărui cadran pe care se reliefează
contextul trădării. Şi nu e uşor, întrucât insul trăieşte
boala ezitării. De fapt o şansă de salvare, de mântuire
chiar. Acele câteva clipe răsfirate nu sunt de folos
celor înrăiţi i.e. Celor obişnuiţi cu trădarea/celor
neghiobi şi nerăbdători. Pentru ei clipele aşteptării
definesc gânduri spre câştig sau spre alte acte. Dar
unele consfătuiri cu sinele şi o nevroză mică pot
dărâma succesul aşteptat. În fond, nu toate hicleniile
se împlinesc după pofta insului. Eşecul este cât se
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poate de endogen. Multiplele sale cauze creează nişte
trădători anemici, fără vreo speranţă ca istoricul să îşi
lase condeiul în dreptul lor. Trădătorii de succes sunt
cei care contează, de la care micii negustori pot
învăţa însuşindu-şi nişte modele. Lăsând în urmă un
rău înfăptuit, ei devin demni pentru tagma lor, nu şi
pentru neam ori familie.
Când aşteptarea se corelează cu experienţa,
succesul e previzibil. Totuşi, aceasta nu înseamnă că
experienţa unui hiclenic se datorează acelor trădări
reuşite. Ea se exprimă prin totalitatea încercărilor şi
mai puţin prin nişte intenţii. Cu o indignare seacă, e
nevoie de o singură încercare să primeşti pecetea de
negustor şi de multe altele pentru a fi catalogat un
bun negustor. Experienţa poate fi o lipsă. Întrucât
orice poate fi trădat, alegerea şi justificarea acestuia
pot fi făcute prin raţionamente băneşti ori sentimente. Într-un asemenea caz, aşteptarea îşi poate
îndeplini actul de măcinare, sentimentul poate fi
judecat, iar banul comparat cu pierderea potenţială.
Este lesne de observat că societăţile au nevoie
de astfel de trădători: ezitanţi şi predispuşi la un
infarct de aşteptare. Mecanismul de înmulţire este
simplu: augmentăm pierderea posibilă a trădătorului
nu doar prin legi, ci şi prin noi, observatori, implicaţi
sau vătămaţi. Îi reperăm constant arătându-le alte
valori sau o parte din blamul lor. Distanţarea de
negustori ar fi şi ea utilă... când nu ştim să iertăm.
Iertarea, ca o ramură solidă a artei decimării,
nu îi poate stârpi, dar poate fi ataşată de măsura lui
Aristotel, cu limitele de rigoare şi preţul trădării
plătit. Acest preţ nu ţine doar de cel al legilor, e
însemnat şi în noi, în felul nostru aerat sau strident
de a-i privi şi accepta. Cât să plătească un hiclenic?
Normele au cuvintele lor, dar dacă ni s-ar adresa
nouă, observatorilor, egoismul ar fi un drept câştigat
pe spinarea lor.
privind în glod, judecătorii-mi spun:
neamul îţi suntem noi
şi fraţi şi părinţi,
dar norocul mârşăviei tale ni-l plăteşti,
nouă care ne-am încrezut
şi pruncilor care au văzut.
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La ordinea zilei

SINDROMUL KAFKA
Nicoară MIHALI

Aş scrie eliberat de toate constrângerile. Aş scrie
din sinceritate, dar cum să opresc punţile dintre
neuroni care au fost alimentate de eşecuri şi de
invidii, de răutăţi şi de glorie, de farmecul cuvintelor
scrise şi de sudalma împotriva celor care ţin pe
umerii lor orânduirea socială... de când s-a renunţat la
marxism nici nu mai ştiu cum se numeşte. Aş scrie
cu toată patima iubirii aruncată peste o pajişte imensă
de flori. Aş scrie cu tăria celui ce se află pe vârful
unui munte şi respiră aerul cât mai aproape de cer.
Aş scrie cu flacăra lemnelor uscate ce trosnesc
noaptea la stână. Aş scrie cu licărul apelor în care îmi
mai privesc faţa ce nu dă încă semn de oboseală. Aş
scrie cu toată tehnica viitorului în materie de ecrane
fosforescente, dar toate parcă nu îmi mai sunt de
folos.
Scrisul meu n-a schimbat lumea, scrisul meu nu
a ridicat la luptă, scrisul meu nu a vindecat drame.
Scrisul meu nu a ucis pe nimeni. În toate funcţiile
statului au rămas aceleaşi marionete. Ici şi colo câte o
mască mai deosebită ce întruchipează vreun drac iese
în evidenţă şi liniştea nopţii este pusă în pericol.
Doarme naţiunea cu televizoarele lăsate pornite.
Doarme naţiunea cu sandalele pline de noroi lăsate în
pragul uşii. Doarme naţiunea cu pachetul de
somnifere pe noptiera de la capătul patului.
Justiţia şi-a mai ridicat un palat, perucile au fost
tratate cu verde de Paris şi pentru a nu rugini au fost
unse cu ulei de măsline. Robele avocaţilor sunt nişte
stafii care umblă noaptea pe coridoarele penitenciarelor.
Maeştrii ştiinţelor ţin sub microscop cifra 666,
bio-cip-ul zâmbeşte de sub pielea scalpului sau
aşteaptă implantarea în mâna dreaptă. Citatele din
Biblie fac înconjurul lumii pe internet, cei însemnaţi
cu cifra fiarei trebuie să moară.
Trăim în ţara pădurarilor cu femei frumoase, în
ţara şcolilor lipsite de bani, în ţara patronilor de fier
vechi, în ţara unde istoria se scrie în betoniera
drumarilor, şi toţi, dar absolut toţi suferim de
sindromul Kafka. Suntem martorii unui proces
BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS

absurd în care acuzaţii sunt şi acuzatori, în care
gardienii sunt şi infractori, în care violatorii sunt
victime, iar dascălii stau în bănci în locul elevilor.
Suferim de sindromul Kafka. Diplomele magister, Ael şi de alte cursuri nu ne mai ajung, dosarele
cresc peste noapte cât Făt-Frumos în 7 ani. Şi iar îmi
apare în minte versetul biblic „Cine pricepe să socotească
numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este şase
sute şaizeci şi şase.” Finalul e scris cu roşu şi gata cu
lansările de carte la Biblioteca Judeţeană, apocalipsa-i
pe aproape.
Mă uit la vechiul paşaport. Îl ţin într-un sertar să
nu se aşeze praful pe el, pentru că fiind bărbat nici
prin Europa nu voi mai putea călători. Aşa susţine la
Roma nepoata dictatorului Mussolini, care şi-a făcut
vechime în cartea de muncă umplând paginile
revistei Playboy. Numai femeile şi copiii vor putea
călători. Ei nu sunt afectaţi încă de sindromul Kafka.
Dar s-au adunat la proces, unul şi unul, oameni doxă
de carte, cu funcţii universitare, îmbătrâniţi înainte de
vreme, ramoliţi, conducători de doctorate ajunşi pe
funcţii cu lucrări copiate. Ei au pe mână verdictul,
catalogul trimis la minister, funcţiile subalternilor,
fermoarele secretarelor, batistuţele parfumate. Stau în
spatele unor birouri imense, se privesc suspect, nici
unul nu vorbeşte nimic. Sunt reprezentanţii unor
mari instituţii de stat, fiecare are câte un purtător de
cuvânt şi câte un ataşat de presă. Şi conferinţele de
presă se fac la apelul preşedintelui care a înghiţit
cerneala odată cu capsulele Lipanthyl. Numai
limuzina cu geamuri fumurii şi-a ascuns furoul
doamnei ce împarte cataloagele pentru şobolanii
fiecărei şcoli. Eşti bolnav de sindromul Kafka. Nu
mai ai ce căuta în învăţământ. Nouă ne trebuie
dascăli care să pape banii ministerului în Predeal sau
la Sinaia. Ne trebuie proiecte în care să gustăm vodca
din Ucraina şi să îmbunătăţim portul fetelor din
Maramureşul de dincolo de Tisa. Nouă ne trebuie
dascăli care să lipească afişe electorale, să asiste la
repartizarea electronică pe posturi care apar şi dispar
precum lumina roşie de la semafor.
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Suferi de sindromul Kafka. Tu nu doreşti glorie,
elevi la olimpiadă, salarii de merit, bilet de la sindicat
în Ocna Şugatag. Eşti bolnav de gută, de pestă
porcească, nu ştii să lauzi, să minţi şi să cânţi în
muzicuţa noastră. Nu ştii să stai în poziţie de drepţi
în faţa plutonului de execuţie, porţi eşarfă roşie la
ochi şi tutun ieftin în buzunare. Procesul acesta se
amână din lipsă de probe, pensionarii pot lua cu asalt
bibliotecile, pot cânta în consiliu de administraţie,
pot face parte dintr-un cor bisericesc sau pot merge
cu autocarul în pelerinaj la locurile sfinte.
Şi iar mă întorc la internet: „are dimensiunea unui
bob de orez... o nouă descoperire, care elimină necesitatea
utilizării banilor sau a cardurilor de credit. Este utilizat de
cei bogaţi pentru a preveni răpirile. Nu-l folosi. Fugi de el.
Bio-cip-ul are 7 mm. Este o microbaterie încărcată cu litiu
care produce curent electric sub influenţa temperaturii
corporale. Au cheltuit peste 1,5 milioane dolari în cercetări
pentru a găsi unde să o implanteze în corpul uman. Şi au
găsit două zone potrivite. Capul şi mâna dreaptă.” Asta au
dus şi la Roma din trupul lui Decebal ca să
sărbătorească victoria.
Mă întorc la discuţia cu directorul Colegiului
Şincai care îmi zice: noi am pregătit mulţi oameni de
ştiinţă în lume. Artiştii... ce să facem noi cu artiştii?
mă înfioară. „Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei
mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei
robi ca să-şi pună semnul pe mâna lor cea dreaptă sau pe
frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât
numai cel ce are semnul adică numele fiarei” oameni de
ştiinţă în lume, domnule director! şi nu vă trebuie
artişti, ce să faceţi cu ei. Artiştii sunt bolnavi, suferă
de sindromul Kafka, sunt procesomani, le place să
stea în sala de judecată, în palatul justiţiei. De acolo ei
aruncă pe geamuri cu pietre, i-au văzut călugăriţele
care mergeau la ora cinci după-masă la rugăciune. Au
scos limba la ele, s-au maimuţărit, şi-au belit ochii,
şi-au îndoit urechile şi nasul. Toate sunt absurde,
parcă toată lumea a înnebunit. Toţi vorbesc de taxa
auto şi de criza financiară, de salariile profesorilor, de
detaşări, de posturi scoase la concurs, de reducerea
unei jumătăţi de normă pentru îngrijitoare, femeia de
serviciu şi pentru şofer. Profesorii universitari îşi
vând cursurile pentru o notă de 7 studenţilor. Miniştrii secretari de stat fac baluri de Dragobete în
rândurile organizaţiilor politice de tineret.
La teatru se joacă piesele cu uşile închise.
Directorul teatrului s-a hotărât să doarmă pe scenă.
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Aşteaptă la uşă cu un kalaşnikov venirea politicienilor. Eşti bolnav de sindromul Kafka, nu mai ai nici
o vindecare. Doctorii sunt pozaţi în toate cabinetele.
Medicii de familie şi-au luat concediu fără salariu.
Ministrul justiţiei învaţă să vorbească cu un creion
sub limbă ca să pronunţe corect litera „r” – faceţi ca
ei.
Oameni de ştiinţă, domnule director, de artişti nu aveţi
nevoie, ce să faceţi cu ei „şi al treilea înger a venit strigând cu
glas puternic: cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte
semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea şi el din vinul
aprinderii lui Dumnezeu turnat neamestecat în potirul mâniei
sale şi se va chinui în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri
şi înaintea mielului. Şi fumul chinului lor se suie în vecii
vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea şi cei ce se
închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui
ei.”
Am fost trezit din somn şi dus în faţa judecătorilor şi întrebat de ce nu mă închin fiarei. Am spus că
nu sunt pregătit, că prea mulţi fac astăzi închinăciune
şi că sunt depistat cu sindromul Kafka. De aceea nu
mai scriu fraze frumoase, elegante, pline de metafore
şi poezie. Scriu pe apucate, ca într-un fel de
închisoare, şi fiara mi se arată seară de seară la
televizor. Oamenii adorm cu televizoarele deschise şi
se lasă vegheaţi de fiară. Apocalipsa 14 versetul 9
cu 11. Ce bine te-ai documentat, îmi spun judecătorii, şi mă târăsc din nou în sala de judecată. Tu
nu găseşti nimic frumos pe lume, în şcoli, în sufletul
profesorilor... Ba da... ba da... spun eu. Îi văd în
oglinzi, îi văd ameninţaţi de fiară, îi văd căutând
adevărul, cinstea şi gloria, şi fericirea, şi demnitatea,
şi omenia. Lucrează la un nou cod uman ca să le
pună acolo pe toate. Ca să-l facă cunoscut în şcoli, ca
să-l poarte pe umeri precum evreii tablele lui Moise
pentru că fiara li s-a arătat din nou. Şi atunci marele
inchizitor m-a întrebat pentru ultima oară ce chip are
fiara şi eu i-am răspuns că este politica. Ceilalţi
judecători s-au retras, parcă au dispărut prin pereţi.
Fiara zăcea rănită în mijlocul tribunalului. Era
împuşcată sub braţ. Încă mai gâfâia, respira greu,
avea un cercel uriaş în nas. Un grup de elevi tocmai a
tăbărât pe uşa din faţă. În faţa mea se deschidea larg
o pajişte imensă de flori. În sfârşit voi scrie din
suflet, fiara a fost împuşcată. M-am lecuit de
sindromul Kafka. Infirmierul a scos pe rând toţi
bolnavii în curtea spitalului să privească şi ei florile.
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 50 DE ANI. SUCCESE ROMÂNEŞTI PESTE HOTARE
Extrase din articole ale ziarului „Pentru socialism” (1963)
Laviniu ARDELEAN

Vineri 5 iulie 1963 – Baritonul român Mugur Mihai
premiat la Sofia
După cum anunţă agenţia B. T. A., la Sofia a luat sfârşit
cel de-al II-lea Concurs internaţional al tinerilor cântăreţi de operă.
Participanţilor la concurs le-au fost decernate diferite premii.
Baritonul român Mugur Mihai a obţinut premiul pentru cea mai
bună interpretare a muzicii de cameră, acordat de C. C. al
Sindicatului lucrătorilor bulgari în domeniul artei, şi un premiu
pentru cea mai bună interepretare a cântecelor bulgare, oferit de
Uniunea Compozitorilor Bulgari.
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Sâmbătă 20 iulie 1963 – Succesele Operei bucureştene în Italia
După succesul repurtat de Teatrul de Operă şi Balet al R. P. Române la Veneţia, presa italiană
continuă să publice cronici elogioase. Astfel, ziarul „La Venezia”, în cronica intitulată „Uimitorul succes al
baletului român”, face următoarea remarcă: „Rareori publicul veneţian a avut ocazia să asiste la un spectacol
de mare clasă ca cel cu Lacul Lebedelor, prezentat de Teatrul de Operă şi Balet din Bucureşti”.
În continuarea turneului pe care îl întreprind în Italia, artiştii români au prezentat în zilele de 16 şi
17 iulie două spectacole la Teatrul de Vară din Pisa în faţa a peste 4.000 de spectatori.
Marţi 13 august 1963 – Festivalul „Vara muzicală”
În cadrul festivalului „Vara muzicală” organizat în staţiunea balneară Trecianske Teplice (R. S.
Cehoslovacă) pianistul român Cornel Gheorghiu a dat un concert în care au fost cuprinse lucrări de Bach,
Mozart, Chopin şi Beethoven.
Pianistul român a concertat şi la Bardeiova şi Luhakovice.
Duminică 22 septembrie 1963 – Vizita delegaţiei de ziarişti români în Anglia
Delegaţia de ziarişti români, care întreprinde o vizită în Marea Britanie, la iniţiativa Ministrului de
Externe al Angliei, a fost primită la Oficiul central de informaţii din Londra de M. H. Lovell, directorul
Departamentului relaţiilor externe şi de alţi reprezentanţi ai Oficiului. Între membrii delegaţiei de ziarişti
români şi reprezentanţii Oficiului a avut loc o discuţie, în cadrul căreia s-a subliniat că asemenea vizite
contribuie la o mai bună cunoaştere reciprocă şi la dezvoltarea relaţiilor dintre Anglia şi R. P. Română.
Duminică 13 octombrie 1963 – Orchestra Filarmonicii de Stat „George Enescu” şi-a încheiat
turneul în Anglia
Orchestra Filarmonicii de Stat „George Enescu” din Bucureşti a încheiat joi seara turneul de aproape
2 săptămâni întreprins în diferite oraşe ale Angliei cu un concert prezentat în faţa a peste 3.000 de spectatori
în sala „Royal Albert Hall” din Londra. Ca şi manifestările anterioare, concertul, care a avut ca dirijor pe
Mircea Basarab şi ca solist pe Ion Voicu, s-a bucurat de un frumos succes.
Înainte de concert artiştii români au fost primiţi la Primăria oraşului Londra de Unity Lister,
preşedintele ad-interim al Consiliului Municipal al Londrei. Au fost de faţă ministrul R. P. Române la Londra,
Al. Lăzăreanu, membri ai legaţiei, oameni de artă şi ziarişti.
Joi 31 octombrie 1963 – Solemnitatea conferirii titlului de Doctor Honoris Causa
academicianului Raluca Ripan
La 29 octombrie, în aula mare a Universităţii „Mikolaj Kopernic” din Torun – R. P. Polonă – a avut
loc solemnitatea conferirii titlului de Doctor Honoris Causa academicianului Raluca Ripan. Despre activitatea
ştiinţifică şi obştească a academicianului Raluca Ripan au vorbit prof. dr. Anton Swinawski, rectorul
Universităţii din Torun şi prof. dr. K. Antonowicz.
Academicianul Raluca Ripan a mulţumit călduros pentru înaltul titlu primit.
A luat cuvântul apoi Alexandru Tujon, prim-secretar al Ambasadei R. P. Române din Varşovia.
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SĂ NE AMINTIM DE CIPRIAN PORUMBESCU
Ofelia MARIAN

Se împlinesc anul acesta 160 de ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu
şi 130 de ani de la moartea sa. Tot în acest an se împlinesc 40 de ani de la
premiera filmului omonim al lui Gheorghe Vitanidis. În tumultul cotidian în
care trăim, e posibil să uităm de toate acestea şi e păcat! Dacă mă gândesc
bine, e chiar ridicol să ignorăm acest nume al muzicii româneşti care a compus
muzica la Trei culori – fost imn al României.
Născut la 14 octombrie 1853, în localitatea Şipotele Sucevei (Bucovina), în
familia preotului ortodox Iraclie Porumbescu, viitorul compozitor a început
studiul muzicii la Suceava, a continuat la Cernăuţi şi la „Konservatorium für
Musik und darstellende Kunst”, în Viena, cu Anton Bruckner şi Franz Krenn.
Tot la Viena, se perfecţionează în teoria muzicii cu Eusebius Mandyczewski.
Între 1873 şi 1877, a studiat Teologia Ortodoxă la Cernăuţi.
În scurta sa viaţă, s-a remarcat ca profesor de muzică la Braşov (între 18811883), compozitor şi animator cultural. Un moment important al activităţii sale
a fost legat de aniversarea Mănăstirii Putna la 400 de ani de la zidire. La acele
Ciprian Porumbescu
festivităţi, la care au fost prezenţi Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A. D. Xenopol
şi Nicolae Teclu, Ciprian Porumbescu a uimit asistenţa prin uşurinţa cu care a
cântat la vioară. Talentul înnăscut şi cultura generală clădită pas cu pas încă din casa părintească l-au făcut să se
remarce rapid în viaţa culturală românească destul de tulbure la acea vreme. Vitregiile istoriei i-au întărit spiritul
civic, obligându-l la anumite atitudini politice, pentru care a fost arestat. Din perioada detenţiei datează cele mai
valoroase lucrări ale sale, care l-au propulsat în rândul celor mai preţuiţi compozitori autohtoni.
Din păcate, la 6 iunie 1883, firul vieţii i s-a rupt din cauza tuberculozei, rămânând în urma sa doar creaţiile
sale de neuitat, dintre care amintesc: opereta Crai nou compusă pe un
text al lui Vasile Alecsandri, cunoscuta Baladă pentru vioară şi orchestră op.
29, precum şi piesele Serenadă, La malurile Prutului, Altarul Mănăstirii
Putna, Inimă de român, Odă ostaşilor români.
Pentru cei ce vor să-şi amintească sau să cunoască mai multe despre
Ciprian Porumbescu, menţionez aici doar câteva lucrări (existente şi în
colecţiile bibliotecii noastre – primele două la Secţia Colecţii speciale)
din care se pot documenta: Constantin Morariu, Ciprian Porumbescu după
25 de ani de la moartea lui, Suceava, Editura Reuniunea de cântare „Ciprian
Porumbescu”, 1908, Mihail Gr. Posluşnicu, Ciprian Porumbescu. Vieaţa şi
opera sa muzicală, apărută la Bucureşti, în 1926, la Editura Cartea
Românească, romanul lui Constantin Ghiban Cânta la Stupca o vioară
(câteva ediţii, dintre care noi avem două), monografia lui Viorel Cosma
din 1957 Viaţa pasionată a lui Ciprian Porumbescu, publicată în 1974 de
Dragoş Vitencu la Editura Muzicală din Bucureşti, şi frumosul album
editat de Nina Cionca, nepoata compozitorului: Album ilustrat comemorativ
1883-1983 – Editura Muzicală, 1984.
În cotidianul „Graiul Maramureşului”, cunoscutul actor băimărean
Paul Antoniu a evocat de câteva ori numele lui Ciprian Porumbescu în
rubrica „Zodia lui Orfeu”.
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MM_LETOPISEŢ
Angela Monica JUCAN

11 august 1373 Pentru fidelitatea manifestată faţă de curtea regală, prin serviciile făcute, fiii voievodului Sas – Balc, Drag
şi Ioan – sînt introduşi în drepturi asupra moşiilor Cuhea plus dependinţele lor (Borşa, Moisei, Ieud, Bocicoel, Vişeu
de Sus, Vişeu de Jos, Sălişti), Bocicoi, Biserica Albă, Taras, Buştina; prin acelaşi act, „se disting hotarele moşiilor Ieud,
Vişeu, Borşa”.
5 iulie 1463 În calitatea sa de deputat al comitatului Maramureş, lui Simion Bizo, nobil de Cuhea, i se trasează misiunea
ca, împreună cu nobilul Ladislau Mare din Săpânţa, să înştiinţeze cele şapte scaune de faptul că a fost găsită coroana
regală.
1543 Este menţionată documentar localitatea Colţirea.
1453 Familia Burnar (zisă şi Gostoia) de Săcel primeşte diplomă nobiliară (reconfirmată în 1769).
1463 Este înnobilată familia Bandrea de Vişeu, reconfirmându-i-se diploma în 1769.
3 decembrie 1603 Se întocmeşte un nou registru funciar (urbariu) al Cetăţii de Piatră.
18 noiembrie 1653 Diacul Ion din Năneşti a terminat de copiat pentru biserica din Borşa o Cazanie slavonă.
27 septembrie 1673 Principele Transilvaniei Mihail Apafi înnobilează familia Petrişor de Saşa, în Saşa, Româneşti,
Frânceni şi Boiu Mare.
1693 Se construieşte biserica de lemn cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din Hărniceşti, astăzi monument istoric
bine conservat.
14 august 1703 Pintea Viteazul (Grigore Pintea) moare ucis la porţile Băii Mari, în timpul răscoalei curuţilor, căreia i se
alăturase.
1723 Moare cărturarul Nicolae Petrovay de Petrova (fiu al pretorului Ştefan Petrovay), asesor şi jude în comitatul
Maramureş; om de cultură, care a transcris cu litere latine şi ortografie maghiară lucrarea cunoscută sub numele
„Codicele Petrovay”, în care este un fragment de cinci strofe dintr-o poezie populară românească (n.: 1650, Petrova).
14 noiembrie 1743 Radu Toader din Bocicoel cumpără pentru biserica din sat o Evanghelie tipărită în 1742 la Bucureşti,
pe care plăteşte 18 florini.
25 noiembrie 1763 Judecătoria minieră Cavnic a emis prima concesiune minieră.
15 iulie 1773 Împăratul Iosif al II-lea întreprinde o vizită în Maramureşul istoric, parcurgând călare drumul de la Borşa
(unde venise din Rodna şi fusese întâmpinat de prim-notarul Paul Săpânţan) la Sighet.
iulie 1813 Preotul Ion Rişco din Corneşti şi Ion, diacul bisericii din aceeaşi localitate, cumpără pentru biserică, de la
Atanasie Gherman din Rohia, un Penticostarion, pentru care au plătit 10 zloţi.
13 iulie 1813 Se naşte la Sátoraljaújhely (Ungaria) György József, doctor balneolog, biolog, scriitor (m.: 21 decembrie
1862, Sighet).
22 iulie 1823 Se naşte la Sighet Balogh Károly, actor şi regizor de teatru (m.: 1 iulie 1887, Sighet).
1843 Este zugrăvită Biserica de lemn din Colţirea (ridicată în anul 1809), avându-l ca paroh, în acest timp, pe preotul
Ioan Roman.
28 noiembrie 1853 Se naşte la Baia Mare scriitorul Dengi János, licenţiat în Litere la Budapesta, doctor în Filologie;
poet, istoric literar, lingvist, publicist, jurnalist, care a semnat cu mai multe pseudonime (m.: 20 decembrie 1903,
Lugoj).
1863 Se edifică, din cărămidă, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din Buciumi (Protopopiatul Ortodox
Chioar).
1 iulie 1863 Se naşte la Călineşti, Maramureş, Petru Bilţiu-Dăncuş, stabilit mai târziu în Ieud, satul părinţilor lui –
învăţător, cantor, culegător de folclor, poet, dramaturg, medic veterinar autodidact, truditor pentru ridicarea nivelului
cultural al oamenilor de la sat, fondatorul şi preşedintele Asociaţiei învăţătorilor români din Maramureş (m.: 28 mai
1907 – înmormântat în Ieud, îmbrăcat în costum popular şi cu tricolorul pe piept, aşa cum şi-a dorit).
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1 august 1863 Se naşte la Ieud avocatul Ilie Mariş, Mecena al Ieudului şi al Maramureşului (după expresia profesorului
Grigore Balea), doctor în Drept, director executiv numit la Institutul de Credit şi Economii „Maramureşeana”,
fondator al Fundaţiei „Dr. Ilie Mariş”, în care a investit jumătate de milion de coroane, cu acţiuni la bănci din Sighet şi
Beiuş, cu poliţe de asigurare şi cu o moşie numită şi azi „Grădina lui Mariş”, situată pe malul stâng al Izei, pe locul
Gârbova, aflat în hotarul a trei comune: Ieud, Şieu, Cuhea, şi în livada căreia a dorit să fie înmormântat; patrimoniul
Fundaţiei s-a risipit, în 1948 fiind predat Consiliului Popular al comunei Cuhea (m.: 23 noiembrie 1916).
25 decembrie 1873 Se naşte la Lucăceşti (comuna Mireşu Mare) avocatul Aurel Nistor, doctor în Drept, lider al PNL
Satu Mare, vicepreşedinte al acestui partid, prefect al judeţului Satu Mare (16 noiembrie 1933-21 iunie 1934), primar al
oraşului Baia Mare (1935-1936), director al ziarului „Baia Mare”, organul de presă al PNL Baia Mare (m.: 29 octombrie
1946).
1883 Se construieşte în Costeni Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, astăzi monument istoric
aflat în bună stare de conservare. ■ Se naşte la Moisei Ioan Coman de Moisei, avocat în Vişeu de Sus, care apoi, din,
1910, a lucrat la Parchetul comitatului; combatant în Primul Război Mondial în Regimentul de artilerie 165, lăsat la
vatră cu gradul de locotenent de artilerie, distins cu mai multe decoraţii.
17 iulie 1883 Se naşte la Baia Mare Aurel Dragoş, preot greco-catolic la Vama (Satu Mare), membru fondator (1912) şi
secretar al despărţământului Seini al Astrei, organizator, în toamna 1918, al consiliilor şi gărzilor naţionale din Oaş,
participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, protopop, din 1920, al Districtului
vicearhidiaconal Ţara Oaşului, protopop de Satu Mare şi arhidiacon (din 1930), membru al Partidului Naţional Liberal,
deputat în Parlamentul României (1922-1926) şi senator (din 1933); distins cu Ordinul „Coroana României” în grad de
ofiţer (m.: 15 iulie 1959, Blaj).
11 septembrie 1883 Reuniunea Învăţătorilor Români Sălăjeni (R. I. R. S.) îşi organizează adunarea anuală la Ariniş (zona
Codru, actualmente în judeţul Maramureş), prilej cu care a avut loc şi o mare serbare codreană, cu caracter etnofolcloric; între organizatori a fost şi Simion Rotaru, învăţătorul şcolii confesionale din Ariniş; era a treisprezecea
adunare generală ordinară a acestei asociaţii şi primul eveniment cultural de răsunet desfăşurat în acest sat.
16 noiembrie 1883 Este fundată la Sighet „Reuniunea docenţilor români”, care avea ca obiective creşterea calităţii
prestaţiei didactice, propăşirea culturală a poporului, ameliorarea stării lui economice.
3 decembrie 1883 Se naşte la Vişeu de Jos Gavril Coman de Moisei, membru al Partidului Naţional Liberal, delegat la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, primar în Vişeu de Jos în perioada interbelică.
1893 Se naşte la Sighet Mécs Alajos Mayer, scriitor şi jurnalist (m.: 1978, Budapesta).
28 septembrie 1893 Începe să funcţioneze Şcoala Civilă de Stat pentru Fete din Baia Mare, care îşi avea localul pe strada
numită astăzi Vasile Lucaciu, la numărul 61.
3 august 1903 (luni) Au loc la Ulmeni lucrările Adunării anuale a Reuniunii Învăţătorilor Români Sălăjeni, urmate de o
serbare naţională românească de mare succes.
4 august 1903 Se naşte la Sighet Heves Ferenc, licenţiat în Drept, jurnalist, scriitor avangardist de orientare „activistă”,
redactor la câteva periodice de limbă maghiară, membru al Comisiei de presă a Partidului Comunist (aflat atunci în
ilegalitate); după ocuparea Ardealului de Nord, va fi închis în lagărul din Kistarcsa (Ungaria), de unde va fi eliberat în
1945; după ieşirea din lagăr, va fi lector universitar la Cluj, apoi funcţionar la Banca Naţională Română, unde va lucra
până la moarte (m.: 26 august 1973, Constanţa).
8-9 august 19031 Se desfăşoară la Baia Mare Serbările Astrei, la care au fost invitate (şi au venit) personalităţi din
România, iar spectacolul folcloric prezentat cu această ocazie a fost deosebit de reuşit: „o magnifică sărbătoare
românească cum nu s-a mai văzut până atunci pe aceste meleaguri” – scrie Valentin Băinţan în cartea sa Arta corală din
Maramureş, Baia Mare, 1982, p. 58.
14 octombrie 1903 Moare la Piteşti ofiţerul şi inginerul de origine maramureşeană Titus Dunca, descendent al
voievodului Ioan de Rozavlea (nepot al lui Iuga Vodă de Sălişte, frate al lui Bogdan Vodă), participant la numeroase
lupte în armatele franceză şi italiană, la Războiul de Independenţă în Armata Română (Brigada I a Diviziei 2
Infanterie); om politic (membru al Partidului Liberal şi membru în conducerea filialei judeţului Iaşi a acestui partid);
scriitor, publicist, traducător; stabilit la Iaşi în 1871, unde lucrează ca inginer cadastral, după care, în 1882, pleacă din
nou în Franţa, reangajându-se în Legiunea Străină, dar revine în acelaşi an în România, definitiv, şi va lucra mult timp
ca inginer, în judeţul Constanţa, apoi, în ultima parte a vieţii, se va angaja la Spitalul din Piteşti; a semnat cu
pseudonimele: D., Titus Dunca, T. Dunca de Sajo, Ţing-Dong; în august 1868, participă la un concurs de tir, la
Bucureşti, unde se clasează pe primul loc, ca cel mai bun din Ţară trăgător cu arma, iar premiul a constat într-un ceas
de aur (pe care, după doi ani, îl va vinde ca să poată pleca în Marsilia, unde va lupta de partea francezilor); la 28 septembrie 1870, a fost decorat de Guvernul Republicii Franceze; la 15 februarie 1878, prin Înaltul Decret nr. 311, este
distins cu Medalia „Virtutea Militară” şi Ordinul „Steaua României” (n.: 6 ianuarie 1845, Iaşi).
20 decembrie 1903 Moare la Lugoj scriitorul Dengi János, licenţiat în Litere la Budapesta, doctor în Filologie; poet,
istoric literar, lingvist, publicist, jurnalist (n.: 28 noiembrie 1853, Baia Mare).
25 decembrie 1903 Se naşte în Dobricu Lăpuşului Augustin Iuga, profesor de ştiinţe naturale, remarcându-se atât în
activitatea didactică, cât şi în cea culturală şi obştească; a fost secretar al Ligii Antirevizioniste a judeţului Satu Mare
1

După altă sursă informativă, evenimentul s-ar fi petrecut în 9-10 august. Ni se pare mai plauzibil să fi fost în 8-9, adică sâmbătă şi
duminică (faţă de 9-10 – duminică, luni).
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(1937-1940), şef al Serviciului tehnic (1934-1936), candidat pentru postul de deputat în Parlamentul României (1931),
administrator al Tipografiei notarilor publici din Baia Mare; refugiat la Lugoj în 1940, după cedarea Ardealului de
Nord, şef al Comisariatului pentru refugiaţi din Bucureşti; în 1944, a participat la acţiunile de eliberare a Ardealului
ocupat; membru, din 1974, până la moarte, al Filialei Maramureş a Societăţii de Ştiinţe Istorice; a condus ziarul
„Înfrăţirea”; împreună cu Nicolae Ilieş şi Horia Gherghiţă, a editat ziarele antirevizioniste „Frontiera” şi „Nord-Vest”;
a colaborat la periodicele „Afirmarea”, „Baia Mare”, „Cronica” etc. (m.: 1975).
30 iulie 1913 Se naşte la Sighet graficianul Vasile Kazar (evreu botezat în religia greco-catolică); a înfiinţat (1948) Catedra
de Grafică a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti; a fost muzeograf la Muzeul de Artă al
României, în perioada 1948-1951; între anii 1950-1976, a fost cadru didactic universitar la Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”; a expus în Ţară şi în străinătate; distins cu Premiul de Stat clasa a III-a (1954), Premiul de Stat
(1962), titlul de artist emerit (1963), Premiul „Andreescu” (1975), Marele Premiu al Uniunii Artiştilor Plastici din
Republica Socialistă România pentru întreaga activitate (1985), titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Sighetu
Marmaţiei (3 noiembrie 1995), diploma de Cetăţean de onoare al localităţii Vadu Izei, conferit cu ocazia sărbătoririi
comunei la 610 ani de la prima atestare documentară cunoscută; în Vadu Izei, există Casa muzeu Kazar, donată de el,
împreună cu colecţia de artă populară, Muzeului Maramureşului din Sighetu Marmaţiei (m.: 21 martie 1998, Bucureşti).
20 septembrie 1913 Se naşte la Săcel, Maramureş, Dumitru Grad, învăţător de mare vocaţie pedagogică şi foarte activ
animator cultural, care va înfiinţa în 1936 primul cor din Vişeu de Jos; inspector al plasei Iza în anul şcolar 1949-1950;
director al liceului din Vişeu de Sus, apoi, din 1959, timp de opt ani, al Casei de Cultură din acelaşi oraş, iar între anii
1967-1974, director al Şcolii Ajutătoare pentru copii cu deficienţe senzoriale, fizice şi intelectuale din Vişeu de Sus, de
unde s-a pensionat; la 24 iunie 1960 a fost distins cu titlul de Învăţător fruntaş; a fost combatant în cel de-al Doilea
Război Mondial şi decorat pentru eroismul său – curajoase fapte de armă, de două ori grav rănit, de fiecare dată
reîntors pe front, căzut şi în prizonierat –, conferindu-i-se Ordinul „Coroana României” cu spade şi panglică de virtute
militară, în gradul de Cavaler şi Ordinul „Steaua României” cu spade, panglică de virtute militară şi frunze de stejar;
după pensionare, a fost membru al Filialei Maramureş a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război; la 8 mai 1998
este avansat la gradul de colonel în retragere (m.: 5 ian. 2002, Vişeu de Sus).
24 noiembrie 1913 Se naşte la Ardusat Gavril Dacian (născut în familia Iacoş, la maturitate şi-a schimbat numele de
familie, din Iacoş, în Dacian), licenţiat în Filosofie la Roma, combatant în cel de-al Doilea Război Mondial, eliberator,
împreună cu formaţia sa de luptă, al satului său natal, distins pentru merite militare deosebite cu: Medalia „Victoria
asupra Germaniei” (1945), Medalia „Veteran de război antifascist” (1954), Medalia „Eliberarea de sub jugul hitlerist”
(1964), Ordinul „Steaua R. P. R.” Clasa a V-a (1967); stabilit în Ploieşti, unde a fost profesor la Liceul „Petru şi Pavel”,
profesor la Universitatea Populară (predând italiana), şef al Serviciului de Statistică al judeţului, psiholog la Centrul
Interregional de Neuropsihiatrie Infantilă.
25-26 noiembrie 1913 Trupa teatrală condusă de Victor Antonescu şi Ion Brezeanu vine la Baia Mare cu piesa Fântâna
Blanduziei de Vasile Alecsandri, spectacol care a avut mare succes în rândul românilor băimăreni.
1923 Se naşte la Baia Mare Simion Avram, militant anticomunist, condamnat în 1951 la şapte ani de închisoare. ■ Se
naşte la Hărniceşti (comuna Deseşti) Petru Vişovan, martir împuşcat de Securitatea comunistă în anul 1953. ■ Se naşte
la Sighet Robert Maxwell, spion, diplomat şi om de afaceri evreu (m.: 1991, Israel).
iulie 1923 Dr. Martin Roşca din Cluj, asistat de prof. I. Bîrlea, asigură conducerea săpăturilor arheologice întreprinse de
Comisiunea monumentelor istorice în hotarul dinspre Dragomireşti al satului Cuhea (astăzi Bogdan Vodă), presupus
loc al reşedinţei voievodului Dragoş.
5 iulie 1923 Se naşte Valentin Anei, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier adjutant, veteran de război).
7 iulie 1923 Se naşte Gheorghe Tisăliţă, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier adjutant, veteran de război).
22 iulie 1923 Se naşte Ionel Coman, participant la luptele din cel de-al Doilea Război Mondial (colonel, veteran de
război).
27 iulie 1923 Se naşte Ilie Ardelean, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
31 iulie 1923 Se naşte Dumitru Andrei Rus, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
2 august 1923 Se naşte Ilie Gaie, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
8 august 1923 Se naşte Ioan Câmpan, ostaş pe front în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
25 august 1923 Se naşte Ioan Man, patriot civil, distins în al Doilea Război Mondial (veteran de război).
5 septembrie 1923 Se naşte la Sarasău interpreta de muzică populară Maria Peter (Turda-Sabadîş).
11 septembrie 1923 Se naşte la Chiochiş (Bistriţa-Năsăud) preotul Mircea Vlad, descendent al unei familii nobile din
Săliştea de Sus; persecutat şi închis în regimul comunist; ridicat la rangul de iconom stavrofor de către Mitropolitul
Iustin (m.: 7 aprilie 1984, Vatra Dornei).
23 septembrie 1923 Se naşte Ioan Mureşan, ofiţer în al Doilea Război Mondial (colonel, veteran de război).
25 septembrie 1923 Se naşte la Vălenii Şomcutei Trofin Hăgan, doctor în Filosofie, din anul 1963, cadru didactic
universitar la Cluj, din 1951.
17 octombrie 1923 Se naşte Gavrilă Borcutean, participant la lupte în al Doilea Război Mondial (plutonier adjutant,
veteran de război).
24 octombrie 1923 Se naşte Gheorghe Pop, ostaş participant la lupte în al Doilea Război Mondial (plutonier major,
veteran de război).
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26 octombrie 1923 Se naşte Victor Bodoni, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
28 octombrie 1923 Se naşte Ghiţă Tănase, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
30 octombrie 1923 Se naşte Virgil Vâţă, ofiţer participant la lupte în al Doilea Război Mondial, grav rănit în bătălia de la
Ţincaia, Basarabia (colonel, veteran de război).
13 noiembrie 1923 Se naşte în comuna Pomi, judeţul Satu Mare, Gavrilă Groşan, combatant în al Doilea Război
Mondial, stabilit în Baia Mare (maior, veteran de război).
14 noiembrie 1923 Se naşte Ştefan Micle, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier major, veteran de război).
22 noiembrie 1923 Se naşte Victor Macioca, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier adjutant, veteran de
război).
28 noiembrie 1923 Se naşte Corneliu Bardoş, combatant în al Doilea Război Mondial (plutonier adjutant şef, veteran de
război).
decembrie 1923 Datele recensământului efectuat de Primăria Borşa indică un total de 16.001 locuitori, dintre care
11.984 erau români, 3.454 – evrei, 465 – unguri, 100 – germani, 60 – ruteni, 28 – ţigani. ■ În Maramureşul istoric se
înfiinţează zece cercuri culturale (la Sighet, Vişeu de Sus, Petrova, Bocicoiu Mare, Sarasău, Giuleşti, Budeşti, Bârsana,
Şieu, Ieud), având ca obiectiv perfecţionarea cadrelor didactice şi lărgirea orizontului cultural al oamenilor din popor.
1 Decembrie 1923 Ca în anul precedent, Corul Plugarilor din Finteuşu Mare se clasează pe locul al doilea, iar cel din
Ardusat pe al treilea la concursul de la Satu Mare organizat de Dariu Pop în cinstea Marii Uniri (primul loc a revenit
corului din Mădăras). ■ Din iniţiativa învăţătorului Gheorghe Medan, secretar al Despărţământului Baia Mare al
Astrei, sub egida acestei societăţi se organizează primul concurs de interpretare corală din Baia Mare, dedicat Unirii din
1918, manifestare culturală care va avea desfăşurare anuală.
22 decembrie 1923 Moare scriitorul Iosif Puşcariu (tatăl lui Sextil Puşcariu), descendent al familiei voievodale
maramureşene Iuga de Sălişte (n.: 11 decembrie 1835, Sohodol, Braşov).
26 decembrie 1923 Moare la Seini preotul greco-catolic Alexiu Berinde (n.: 1 decembrie 1944, Boineşti, Satu Mare),
promotor cultural şi om politic, care a făcut parte din delegaţia transilvănenilor memorandişti care au dus petiţia
împăratului Austro-Ungariei Franz Josef I.
1933 Este construită Biserica de zid cu hramul „Sfântul Nicolae” din Vişeu de Sus. ■ Se edifică, din cărămidă, Biserica
„Pogorârea Sfântului Duh”, din Fersig (Protopopiatul Chioar). ■ Se construieşte biserica de cărămidă din Cupşeni,
având hramul „Naşterea Maicii Domnului”. ■ Se naşte în comuna Călineşti, Maramureş, Iosif Puiu Andreica, militant
anticomunist, arestat în 21 august 1948 condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Cluj şi închis la Târgşor
(penitenciar pentru minori, atunci, lagăr de „reeducare” prin tortură, considerat printre lagărele morţii din România) şi
Peninsula (lagăr de muncă – pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră – şi reeducare prin tortură şi umilire).
iulie 1933 Mari inundaţii în toată ţara, la fel de dezastruoase şi în Maramureş, ruinând o mare parte a populaţiei, care
avea să suporte şi efectele unei feroce specule cu produsele alimentare şi altele de primă necesitate.
2 iulie 1933 Se naşte Vasile Chira, agricultor, muncitor în tinereţe – ca vulcanizator, mecanic, fochist –, bas în Corul
Bărbătesc din Finteuşu Mare, apreciat şi ca „horincar” (proprietar de cazan şi producător de ţuică de prune şi alte
fructe), care asigură horinca şi locuitorilor din satul vecin, Posta.
12 iulie 1933 Se naşte la Sighet prozatorul, eseistul, publicistul Alexandru Ivasiuc, cu studii neterminate de filosofie şi
medicină, condamnat în 1956 la cinci ani de detenţie pentru agitaţie publică şi doi de domiciliu forţat în satul Rubla din
Bărăgan (aproape de Râmnicu Sărat), muncitor apoi la Fabrica de Medicamente „Sintofarm”, reabilitat destul de
curând, ajunge translator la Ambasada SUA, până în 1968, când, prin Programul Scriitoricesc Internaţional, va fi, în
1968-1969, cursant bursier în SUA, la Universitatea din Iowa-City, în 1969 va susţine conferinţe despre literatura
română în Anglia, la Universitatea Oxford din oraşul cu acelaşi nume, şi în SUA la universităţile din Columbia,
Berkeley – California, East – Texas, Ann-Arbor – Michigan, redactor-şef, în 1970, al Editurii Cartea Românească,
secretar al Uniunii Scriitorilor din România, director, în perioada 1972-1974, al casei de Filme nr. 1, i se acordă de
două ori (1967 şi 1970) Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru proză, tot în 1970, obţine Premiul Academiei
Române şi Premiul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, autor al romanelor Vestibul (apărut în anul 1967), Interval
(1968), Cunoaştere de noapte (publicat în 1969, reeditat în 1977), Păsările (apărut în 1970 şi reeditat în 1977), Apa (1973,
ediţia a doua – 1987, la zece ani de la moartea autorului), Iluminări (1975), Racul (1976), în 1972 a publicat volumul de
nuvele Corn de vânătoare şi cel de eseuri Radicalitate şi valoare, alt volum de eseuri, Pro domo, îi apare în 1974 (m.: 4 martie
1977, Bucureşti).
28 iulie 1933 Se naşte la Sighet profesorul Béres József, biolog, muzeograf, din 1965, la Muzeul Maramureşean din
Sighet, apoi director adjunct al aceluiaşi muzeu, cercetător în domeniul ornitologiei şi al faunei vertebratelor din
Maramureş, fondator al expoziţiei de istorie naturală, membru al Societăţii Ornitologice Române, al Asociaţiei
Muzeografilor de Istorie Naturală din România, al Asociaţiei de Vânătoare Române, al Asociaţiei Maramureşene de
Ecologie.
toamna 1933 Profesorul Dimitrie D. Stan preia conducerea corului Astrei din Sighet.
28 octombrie 1933 Se naşte la Cufoaia (Ţara Lăpuşului) profesorul universitar, poetul, criticul literar, folcloristul,
etnologul dr. Vasile Grigore Latiş (m.: 29 august 2007, Târgu Lăpuş).
19 noiembrie 1933 Se deschide la Sighet Biblioteca Asociaţiei Presei din Maramureş, organizată de dr. I. Dermer,
Gheorghe Dăncuş, I. Patachi.
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1 Decembrie 1933 „Comitetul de organizare a emulaţiei corurilor ţărăneşti” organizează la Baia Mare un concurs jurizat
de Adrian Demian şi Ioan Matheiu din Satu Mare, iar din Baia Mare de Vasile Mocanu, Ioan Cotuţiu, Alexa Latiş,
Alexandru Manu, Alexandru Puşcaşiu, dr. Vasile Mureşianu, dr. Emilian Iacob, concurs la care au participat zece
coruri, toate distinse cu premii, dintre care, corurilor de pe teritoriul acualului judeţ Maramureş le-au revenit
următoarele: Finteuşu Mare (dirijor Nistor Dragoş) şi Tămaia (dirijor Ioan Pustai) – premiul I cu diplomă şi 1.500 de
lei pentru fiecare formaţie, Şomcuta Mare (dirijor Vasile Barna), Seini (dirijor Ioan Pop), Satu Nou de Jos (dirijor
Scarlat Toderiţă) – premiul al II-lea, cu câte o diplomă şi câte 1.000 de lei, iar corul din Valea Chioarului (dirijor Szánto
Arpad) a primit premiul al III-lea, constând în diplomă şi 500 de lei.
29 decembrie 1933 (sau octombrie?) Îşi începe apariţia săptămânalul băimărean „Înfrăţirea” editat de profesorul
Augustin Iuga.
23 august 1938 Se naşte la Cluj sculptorul Traian Moldovan, stabilit în Baia Mare.
22 septembrie 1938 Se naşte la Berinţa scriitorul Augustin Buzura.
23 august 1943 Se naşte la Cufoaia (Ţara Lăpuşului) poetul Octavian Belu, absolvent al Facultăţilor de Farmacie şi
Filologie, stabilit din 1966 în comuna lăpuşeană Cerneşti.
25 august 1943 Se naşte la Târgu Lăpuş profesorul Ioan Petruţ, licenţiat în Electromecanică, inventator cu 22 de invenţii
brevetate şi coautor la alte zece (până în 2010).
7 septembrie 1943 Se naşte la Sighet Ion Ardeleanu, profesor de limba şi literatura română, director al Şcolii de Artă
„Gheorghe Chivu” din Sighetu Marmaţiei, cunoscut ca poet şi publicist sub numele Ion Ardeleanu-Pruncu.
22 septembrie 1943 Se naşte la Bucureşti fizicianul Ionel Valentin Vlad, descendent, în linie maternă, al familiei nobile
Timiş, fondatoare a localităţii Borşa, Maramureş; doctor inginer specialist în fizică optică, membru al Academiei
Române.
9 octombrie 1943 Se naşte la Fânaţe preotul Alexandru Câmpeanu, iconom stavrofor, paroh al bisericii din Făureşti
(Chioar, dar aparţinând de Protopopiatul Ortodox Lăpuş).
3 noiembrie 1943 Se naşte la Suciu de Sus juristul Liviu Pop, doctor în Drept civil, profesor universitar la Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, deţinând funcţii în conducerea Facultăţii de Drept; singurul român dintr-un grup de
180 de specialişti în drept civil care lucrează la Codul european al contractelor”; membru al Academiei Privatiştilor
Europeni de la Pavia, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Asociaţiei „Henri
Capitant”; distins cu Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Cavaler (2002), Doctor Honoris Causa al
Universităţii de Vest din Timişoara (2003), Diploma de merit a UBB (2002, 2003, 2005), Diploma şi Medalia Jubiliară a
Episcopiei Greco-Catolice Române Unite cu Roma din Gherla (2003), Premiul pentru administraţie, ştiinţe juridice şi
ordine publică (2003), Premiul „Victor Zlătescu” al Uniunii Juriştilor din România (2006), Diploma de excelenţă
ştiinţifică a Universităţii „Babeş-Bolyai” (2006), Premiul Uniunii Juriştilor din România „Victor Dan Zlătescu” (2006),
Diplomă de excelenţă şi Medalia jubiliară de aur (Universitatea de Vest, Timişoara, 2007), Premiul cercetării ştiinţifice
pe anul 2009 al Universităţii „Babeş-Bolyai” (2006), Premiul Uniunii Juriştilor din România „Mihail Eliescu” (2009),
titlul de Personalitate de excelenţă (Universitatea „Babeş-Bolyai”, 2010).
22 decembrie 1943 Se naşte în localitatea Săsar (comuna Recea) poetul Vasile Dobra, tehnician constructor, absolvent al
Şcolii de Aviaţie şi al Şcolii Tehnice de Construcţii.
1953 Este arestat preotul ortodox Miron Bilica, militant anticomunist, originar din Plopiş (comuna Şişeşti). ■ Este
împuşcat de Securitate militantul anticomunist Petru Vişovan (n.: 1923, Hărniceşti).
vara 1953 Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare (completat cu membri ai corurilor din Buciumi şi Şomcuta Mare)
reprezintă regiunea Maramureş la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor, organizat la Bucureşti în perioada
25 iulie-16 august.
2 iulie 1953 Se naşte la Băseşti Ionel Pop – viitorul Episcop Irineu Pop, din anul 2011 Arhiepiscop de Alba Iulia.
24 iulie 1953 Este închis militantul anticomunist Teodor Borca, din Sighet, deţinut politic până la 1 august 1961.
7 august 1953 Se naşte la Sighet poetul Vasile Gogea, licenţiat (1979) în Filosofie la Facultatea de Istorie-Filosofie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; membru al Uniunii Scriitorilor din România.
septembrie 1953 Absolventa Şcolii pedagogice din Dorohoi, Laura Belin, obţine repartiţie la şcoala din satul Lăpuş,
unde va avea şi activitate dirijorală, conducând cu intermitenţe (şi, în unele perioade, alături de alţi dirijori – Ioan
Bojescu şi Vasile Roşu) formaţiile corale din localitate.
2 septembrie 1953 Se naşte în comuna Rona de Sus profesorul Pavlo Romaniuc, scriitor, publicist, folclorist, traducător,
animator cultural.
22 septembrie 1953 Se naşte la Cehu Silvaniei Doru Costea, stabilit în Baia Mare – absolvent al Facultăţii de Limbi
Clasice, Romane şi Orientale a Universităţii din Bucureşti, secţia Arabă-Engleză; lector asociat la Academia
Diplomatică a MAE, lector la Academia de Înalte Studii Militare, lector la Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative din Bucureşti; ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Emiratul Kuweit şi Sultanatul
Oman (1991-1995), ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Egipt (1997-2001), ambasador
extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentant permanent al României la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi alte
organizaţii internaţionale cu sediul în Elveţia (din decembrie 2003), din 19 iunie 2007, timp de un an, preşedinte al
Consiliului Drepturilor Omului la ONU, apoi secretar de stat la MAE, iar din 2012 ambasador al României la Beijing.
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25 septembrie 1953 Se naşte preotul Dumitru Mihali, iconom stavrofor, paroh al Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” din Borşa, Maramureş, Protopopiatul Vişeu.
24 octombrie 1953 Se naşte în comuna Rona de Sus preotul ortodox ucrainean Nicolae Lauruc, doctor în Teologie,
preot în Poienile de sub Munte şi în Sighetu Marmaţiei, consilier al Vicariatului Ortodox Ucrainean din Sighetu
Marmaţiei, lector universitar la catedra de Retorică a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Vasile
Goldiş” Arad, filiala Baia Mare, profesor de religie la secţia ucraineană a Liceului Pedagogic din Sighetu Marmaţiei,
autor de volume, studii şi articole de specialitate sau pe alte subiecte, publicate în Ţară şi în străinătate.
31 octombrie 1953 Moare la Bucureşti Petre Dulfu – poet, dramaturg, traducător, pedagog, doctor în filosofie, de două
ori premiat de Academia Română (pentru traducerile din Euripide Ifigenia în Aulida şi Ifigenia în Taurida, şi pentru opera
sa în versuri Isprăvile lui Păcală), membru din 1911 al Societăţii Scriitorilor Români, scriitor al cărui nume îl poartă din
10 decembrie 1992 Biblioteca Judeţeană din Baia Mare (n.: 10 martie 1856, Tohat, judeţul Sălaj atunci, astăzi, în
Maramureş).
2 noiembrie 1953 Se naşte preotul Ioan Dunca, iconom stavrofor, paroh al Bisericii cu hramul „Bunavestire”, din Vişeu
de Mijloc.
9 noiembrie 1953 Se naşte în satul Plopiş, comuna Şişeşti, arhimandritul Emanuil Rus (numele de botez: Mihai
Manoilă), stareţ al Mănăstirii Bixad, doctor în Filologie.
13 noiembrie 1953 Se naşte la Dragomireşti inginerul chimist Ioan Gherheş, membru al Agenţiei Europene de Mediu,
membru al Reţelei conducătorilor agenţiilor de mediu din Europa, director al Biroului Convenţiei de la Espoo
(Finlanda).
16 noiembrie 1953 Se naşte preotul Lazăr Moisa, paroh al bisericilor din Buteasa şi Codru Butesei (Chioar).
19 noiembrie 1953 Orchestra semisimfonică băimăreană care în anii 1951-1952 funcţionase sub formă de voluntariat
condusă de dirijorul Vasiliu Becea se transformă în Orchestra semisimfonică de stat „Minerul” de pe lângă Sfatul
Popular al Oraşului Baia Mare şi va fi condusă de Herman Levy, Paul Erdös şi Vasiliu Becea.
23 noiembrie 1953 Se naşte la Gâlgău (Sălaj) scriitorul şi publicistul Lucian Perţa, licenţiat al Facultăţii de Filologie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, secţia Română-Spaniolă, stabilit, împreună cu părinţii, de la vârsta de
trei ani, la Sighet, iar mai târziu în Vişeu de Sus, unde este profesor la Şcoala generală pentru copii cu deficienţe şi
director al Casei de Cultură; a fost profesor la Şcolile nr. 1 şi 4 din Poienile de sub Munte, apoi director al Şcolii nr. 2
din aceeaşi localitate; membru al cenaclului literar „Andrei Mureşanu” din Vişeu, membru fondator al cenaclului literar
„Alexandru Ivasiuc” din Sighetu Marmaţiei, membru fondator al grupului literar „Ars amatoria” din Cluj-Napoca,
membru al Uniunii Epigramiştilor din România, membru al Societăţii Naţionale de Haiku, membru al Uniunii
Scriitorilor din România; redactor-şef al revistei „Pupăza” (1999-2000); Cetăţean de onoare al oraşului Vişeu de Sus;
distins cu numeroase premii literare şi diplome.
4 decembrie 1953 Se naşte la Dăneştii Chioarului (comuna Mireşu Mare) scriitorul şi omul politic (PUNR)
maramureşean, inginerul minier Nicolae Bud.
6 decembrie 1953 Moare în satul natal – Făureşti, comuna Copalnic Mănăştur – Pante Paşca, ţăran ştiutor de carte (cu
şcoală primară), preşedinte, înainte şi după Marea Unire, al Composesoratului de pădure din Făureşti, militant pentru
unirea Transilvaniei cu România, delegat al Cercului electoral Târgu Lăpuş la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia.
13 decembrie 1953 Se naşte la Finteuşu Mare artistul Valer Zamfirescu, tenor I şi excepţional solist al Corului Bărbătesc
din Finteuşu Mare, continuator al artei tatălui său, Victor Zamfirescu, şi a bunicului, şi ei corişti de mare talent ai
aceluiaşi cor.
22 decembrie 1953 Se naşte în localitatea Mara (Maramureşul istoric) preotul dr. Vasile Borca, iconom stavrofor, cruce
patriarhală, paroh al Parohiei Ortodoxe „Sfântul Prooroc Ilie” din Baia Mare, lector universitar în Baia Mare, la
Universitatea de Nord, conducător de lucrări de licenţă şi masterat, autorul a numeroase studii teologice şi articole pe
teme legate de religie şi Biserică, publicate în presa de specialitate, precum şi al unor lucrări teologice apărute în volum.
■ Se naşte în satul Săsar poetul Vasile Dobra (m.: 22 ianuarie 2006).
23 decembrie 1953 Moare în lagărul de exterminare de la Coasta Galeş avocatul băimărean Csapo Alexandru, arestat în
ziua Adormirii Maicii Domnului (15 august) 1952.
1963 Este construită Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ulmoasa, dar, fiind în timpul regimului comunist,
a avut doar autorizaţie de casă; nici nu a fost sfinţită, decât după câţiva ani, de un delegat episcopal şi într-o ceremonie
restrânsă; la 3 noiembrie 2003, a fost târnosită de PS Iustin Hodea Sigheteanul. ■ Moare la Râmnicu Sărat avocatul
Victor Marcu, doctor în Drept, expert al României la Conferinţa Internaţională de la Haga (1929), membru în
comitetul executiv al PNŢ Satu Mare, reprezentant al judeţului Satu Mare în Parlamentul României (în două legislaturi:
1928 şi 1932), semnatar al Memorandumului românilor din Transilvania prezentat lui Carol al II-lea la 15 decembrie
1938 (n.: 22 iulie 1896, Şomcuta Mare).
18 iulie 1963 Se naşte preotul Mircea Cîmpean, preot iconom stavrofor, slujitor al Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” din Şomcuta Mare.
26 august 1963 Se naşte la Târgu Lăpuş inginerul Doru Leşe, specializat în Electrotehnică, inginer-şef la Electrica Baia
Mare (2005-2008), preşedinte al Asociaţiei Teritoriale a Salariaţilor Electrica Maramureş (2002-2005), vicepreşedinte al
BPJ Partidul Democrat Maramureş (2001-2008), prim-vicepreşedinte al BPJ Partidul Democrat-Liberal Maramureş
(din anul 2008), deputat în circumscripţia electorală nr. 25 Maramureş.
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4 septembrie 1963 Se naşte la Cetăţele (comuna Şişeşti) Alexa Gavril Bâle, doctor în medicină veterinară, licenţiat în
Teologie greco-catolică, scriitor, publicist.
23 septembrie 1963 Se naşte la Poienile Glodului (numele actual al comunei: Poienile Izei) violonistul Petru Giurgi,
interpret de muzică populară maramureşeană, împreună cu soţia sa, Florentina (care cântă la zongoră).
octombrie 1963 Învăţătorul Ioan Şteţco reuşeşte să reanime corul din Bârsana, obţinând împreună cu membrii formaţiei
rezultate meritorii.
10 octombrie 1963 Moare la Kurd (Ungaria) Genszky Géza, farmacist şi scriitor (n.: 22 mai 1894, Sighet).
13 noiembrie 1963 Se naşte în localitatea Prislop (Maramureş) interpretul de muzică populară Vasile Pop.
25 noiembrie 1963 Se naşte la Baia Mare Sorin Cerin, licenţiat în limba şi cultura italiană, scriitor, publicist, eseist.
14 decembrie 1963 Se naşte preotul Felician Man, iconom stavrofor, paroh al bisericii din Peteritea – Vălenii Lăpuşului.
1973 Este edificată Biserica din beton şi cărămidă, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din Strâmtura,
Protopopiatul Ortodox Sighet. ■ Se construieşte, din cărămidă, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din
Vicea, Protopopiatul Ortodox Chioar.
1 iulie 1973 La întrecerea dintre comune, Satulung obţine locul al doilea pe ţară.
16 iulie 1973 Se naşte la Baia Mare preotul Dănuţ-Antonio Crişan, sachelar, paroh al Parohiei Ortodoxe „Adormirea
Maicii Domnului” din Bicaz (Maramureş).
5 august 1973 Corul din Putna (Suceava) condus de Ştefan Pintilie vine în vizită la Hideaga, unde, împreună cu corul
local, prezintă un foarte reuşit spectacol.
7 august 1973 Se naşte preotul Ioan Pop, iconom stavrofor, paroh al bisericii din Rohia (Lăpuş).
26 august 1973 Moare la Constanţa scriitorul şi publicistul Heves Ferenc, licenţiat în Drept (n.: 4 august 1903, Sighet).
29 august 1973 Se naşte Gheorghe Coteţ (D’ica lui Nisu Burdii), specializat în confecţii de încălţăminte, dar lucrând şi ca
muncitor la Drumurile Naţionale, tenor I în Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare.
8-10 septembrie 1973 Corul din Hideaga, aflat sub bagheta dirijorului Ion Săcăleanu, întoarce vizita putnenilor,
remarcându-se la Putna în mod deosebit, prin prestaţia artistică.
9 septembrie 1973 Corul din Ardusat concertează la Băseşti, spectacolul având rol stimulator pentru reînfiinţarea sub
conducerea lui Valentin Băinţan a corului din Băseşti aflat într-o perioadă de inactivitate încă din 1964.
26 septembrie 1973 Se naşte preotul Claudiu Băban, iconom, paroh al Parohiei Ortodoxe Române Remeţi pe Someş.
15 noiembrie 1973 Se naşte preotul Cristian Cozma, paroh al Bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, din
Ocna Şugatag.
20 noiembrie-5 decembrie 1973 În oraşe şi în câteva comune mai mari (Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Târgu Lăpuş,
Vişeu de Sus, Ulmeni, Şomcuta Mare, Băseşti, Ocna Şugatag, Leordina, Copalnic Mănăştur), Centrul de Îndrumare a
Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă din Judeţul Maramureş organizează o suită de consfătuiri metodice
menite a găsi şi sugera modalităţi de impulsionare a activităţilor artistice de amatori din judeţ.
23 noiembrie 1973 Se naşte la Târgu Lăpuş Dorin Filip, preot iconom, paroh al Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii
Domnului” din Nistru, Maramureş, Protopopiatul Ortodox Român Baia Mare.
2 decembrie 1973 Moare medicul Vasile Pop, profesor universitar specialist în Otorinolaringologie, cercetător în
domeniul ORL şi în probleme de fiziologie a muncii (n.: 13 mai 1917, Pribileşti, comuna Satulung, Maramureş).
9 decembrie 1973 Corul din Poienile de sub Munte sărbătoreşte cu fast 25 de ani de existenţă; a fost înfiinţat (1948) şi
condus în toată această perioadă de învăţătoarea Maria Boico, înregistrând de-a lungul anilor importante succese.
31 decembrie 1973 Se naşte preotul Iustin Şanta, iconom, paroh al Bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae”, Vişeu de Jos II.
1983 Moare la Ujgorod (Ucraina) pictorul peisagist Glück Gábor (n.: 19 martie 1912, Sighet).
6 septembrie 1983 Se naşte preotul Gheorghe-Bogdan Belea, paroh al Parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
din Sighetu Marmaţiei şi al Parohiei Sighet – Câmpu Negru.
1993 Este construită Biserica de lemn cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Moisei-Lunca, Protopopiatul Vişeu. ■
Moare poetul popular (nevăzător, de la vârsta de 27 de ani) Isidor Gheţie (n.: 17 octombrie 1912, Mesteacăn).
26 iulie 1993 Moare la Baia Mare scriitorul şi publicistul băimărean Mircea Pop (Mircea Ştefan Pop – n.: 29 noiembrie
1930, Baia Mare).
13 septembrie 1993 Este sfinţită biserica schitului „Naşterea Maicii Domnului” din Valea Scradei (Protopopiatul Vişeu),
schit construit pe locul unei vechi mănăstiri (nu se mai ştie când a fost ridicată, dar prin 1480 exista) desfiinţate în 1762
din ordinul Mariei Tereza; lucrările de reconstrucţie au început în 1985 şi au fost conduse de preotul Vasile Luţai.
23 septembrie 1993 Se naşte Bogdan Andrei Urs, membru al Corului Bărbătesc din Finteuşu Mare, cântând la partida
tenor II; student, din 2012, al Facultăţii de Istorie din Oradea.
19 octombrie 1993 Moare la Bucureşti poetul şi traducătorul maramureşean Ion Iuga, licenţiat al Facultăţii de Filologie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, profesor la Sighetu Marmaţiei, redactor, până în anul 1968, la revista „Familia”,
director, din 1973, al Cinematografului „Viitorul” (n.: 6 ianuarie 1940, Săliştea de Sus).
2003 Este construită Biserica de zid cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Petrova-Josani, Protopopiatul
Vişeu. ■ Este construită Biserica de zid cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” din Vişeu de Jos. ■ Se edifică, din beton şi
cărămidă, Biserica „Sfântul Ioan Valahul”, din Valea Muntelui – Bârsana, Protopopiatul Sighet.
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1 iulie 2003 Moare Nicolae Bolte din localitatea Groşi, de meserie electromecanic (a lucrat la A.P.S.A.), cu studii
postliceale (n.: 2 februarie 1950, în comuna Groşi).
30 noiembrie 2003 Valentin Băinţan retrăgându-se, pe motive de sănătate şi vârstă înaintată, din activitatea dirijorală,
misiunea de a conduce mai departe Corul Bărbătesc din Finteuşu Mare va reveni profesorului Andrei Dragoş (chiar de
ziua sa onomastică – praznicul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României), nepot de frate al
primului dirijor al acestui cor – învăţătorul Nistor Dragoş (fratele bunicului său).

Surse documentare:
● „Atelier”, revistă.
● Valentin Băinţan, Arta corală din Maramureş, Baia Mare, 1982.
● Valentin Băinţan, Laudă Neamului. Jurnal memorial cultural, Baia Mare, Umbria, 2002.
● „Bibliotheca septentrionalis”, revistă.
● *** Dicţionar enciclopedic, vol. I-VII, 1993-2009.
● *** Dicţionarul scriitorilor români (coord.: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), vol. [2] D-L, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1998.
● Andrei Dragoş, 90 de ani de activitate a Corului Bărbătesc din Finteuşu Mare. 1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2008, Baia Mare, 2008.
● Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.
● Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, site, http://www.episcopiammsm.ro/
● Valer Hossu, Nobilimea Chioarului, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2003.
● Vasile Iuga de Sălişte, Oameni de seamă ai Maramureşului. Dicţionar. 1700-2010, Cluj-Napoca, Editura Dragoş-Vodă, 20102.
● „Ortodoxia maramureşeană”, revistă.
● Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ed. a 2-a rev., Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002.
● Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti : 1950-2000 : critici şi istorici literari, teoreticieni, eseişti, esteticieni : dicţionar ilustrat,
Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001.
● Ioan J. Popescu, Heves Ferenc, unul dintre reprezentanţii de seamă al curentului artistic numit „activism”, s-a născut la Sighet,
„Sighet-online.ro”, 4 aug. 2009,
http://www.sighet-online.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5915:heves-ferenc-unul-dintre-reprezentanii-deseam-al-curentului-artistic-numit-activism-s-a-nscut-la-sighet&catid=40:eveniment&Itemid=86
● Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, II, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1967.
● Mihai Vlasie, Drumuri spre mânăstiri [sic]. Ghidul aşezămintelor monahale din România, Ediţia a VIII-a, Bucureşti, Sophia, 2003.

2

Lucrare conţinând foarte multe erori. E posibil ca noi să fi preluat date incorecte, pentru care nu am avut alte surse, să le putem verifica.
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