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Începuturile Fenomenului Sãpânþa

*
Cu demnitate ºi onoare trebuie sã aºezãm printre locurile „fenomenale” din teritoriul Sufletului Românesc ºi Sãpânþa. Satul acesta de pe Valea Tisei are la ora actualã o
anvergurã internaþionalã. Pe undeva poate cã e ºi nedrept sã constaþi cã mai multã lume
merge la Sãpânþa decât la Hobiþa. Cãci Stan Pãtraº, cel care a generat Fenomenul Sãpânþa,
nu poate fi aºezat lângã Brâncuºi. Dar aºa au lucrat timpurile. ªi tipurile de „senzaþional”. Brâncuºi a cucerit lumea cultã cu stilul sãu esenþializat, fiind deschizãtorul de
drum al sculpturii moderne în Lume. Omul genial exprimându-se esenþial! Stan Pãtraº a
izbândit treptat prin „încãpãþânarea” sa de a „crucifica” destine reale în forme autentice,
deschizând astfel apetitul spre un alt fel de „senzaþional”: Un cimitir aparent vesel! Omul
genial exprimându-se fenomenal!
Miracol sau magie?! Miracol ºi magie. Sunt elemente care demonstreazã cã oamenii
„vibreazã”. De ce atunci când auzi o melodie îþi place sau nu? Imediat. Pe loc. Pentru cã
sufletul tãu vibreazã când îºi gãseºte armonia în armonia melodiei. Aºa se nasc imnele
naþionale! Aºa se nasc ºlagãrele în zilele noastre. Aºa se nasc „minunile” care atrag
mulþimi de oameni. La Maglavit sau Sâmbãta de Sus. La Sihãstria sau la Prislop. La Petru
Vodã sau la Râmeþ. La Rohia sau la Nicula… Dar ºi la Sãpânþa. Aici unde vin pe rând, din
colþuri de lume adesea neºtiute, toþi oamenii care „vibreazã” la aceastã coardã sensibilã:
Oare putem râde pe seama Morþii?!

FAMILIA ROMÂNÃ

Se vorbeºte despre fenomene în diferite arii ºtiinþifice: fizicã, chimie, astronomie,
meteorologie ºi climatologie... Dar ºi în filosofie, sociologie, psihologie… În cazul de faþã
zicem FENOMENUL SÃPÂNÞA ºi þinem foarte mult la aceastã zicere, deoarece satul
acesta din Maramureº a ieºit de câteva zeci de ani din anonimatul sãu tipic rural ºi, atât
prin Cimitirul Vesel cât ºi prin Mãnãstirea Sãpânþa Peri, dar ºi prin alte elemente a
cãpãtat acea anvergurã de cunoaºtere ºi recunoaºtere publicã ce-i statueazã cu multã
precizie zona de fenomenalitate socialã ºi culturalã.
Câte dintre satele româneºti nu ºi-ar fi dorit sã intre între „vedete”, adicã acele
localitãþi spre care curge ºuvoi de mulþime atrasã de un motiv sau altul. Timpul a dovedit
cã aceºti „magneþi” sociali nu pot fiinþa fãrã existenþa unui element minim de senzaþional.
Cãci „senzaþionale” sunt mãnãstirile de la Moldoviþa, Suceviþa sau Voroneþ, prin toatã
Lucrarea Duhului Sfânt printre oamenii ce au dat pecete dumnezeiascã acelor locuri. ªi tot
„senzaþional” trebuie sã considerãm a fi „minunile” de a se fi nãscut, prin satele noastre
aruncate pe vãi ºi pe dealuri sau în abruptul muntelui, spiritele cardinale ale Sufletului
Românesc în Mare Lucrarea Lui. Ipoteºtiul lui Eminescu, Humuleºtiul lui Creangã;
Hordoul lui Coºbuc, Liveniul lui Enescu, Hobiþa lui Brâncuºi… sau (de ce nu?!) senzaþionalul sat Ciocãneºti din Bucovina care a gãsit maniere noi de a atrage vizitatori din
toate zãrile… Sã nu uitãm de Viscri, unde cãlãtorul e posibil sã-l „gãseascã” pe Prinþul
Charles… sau Rîmetea, unde se poate întâmpla sã-l întâlneºti la o pãlincã pe actorul
Jeremy Irons, îndrãgostit de zonã… Numai ceva „deosebit”, intim în „substanþa” sa
„purã” a putut genera atracþii cu o geneticã atât de variatã. Sunt locurile în care
ESENÞELE ROMÂNEªTI SE FENOMENALIZEAZÃ.
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Dr. Teodor ARDELEAN
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Bun venit în Sãpânþa1
Dr. Teodor ARDELEAN
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B

un venit în Sãpânþa, o comunã aparte din þinutul Maramureºului...
Maramureº – o provincie aparte din
nordul cel mai de nord al României.
Bun venit în Sãpânþa, aºezare româneascã
de pe malul stâng al Tisei, râu ce constituie
frontiera dintre România ºi Ucraina, râu ce desparte pe românii din stânga de românii din
dreapta Tisei, cãci ºi pe o parte ºi pe alta sunt
aºezãri româneºti multiseculare!
Bun venit în Sãpânþa, care nu e o comunã
oarecare tocmai pentru cã deþine pe teritoriul ei
o comoarã rarã, greu de preþuit în bani ºi în
cuvinte – CIMITIRUL VESEL. Cimitirul Vesel

din Sãpânþa – unicat mondial ºi monument de
valoare mondialã, unde crucile nu pãzesc doar
morminte, ci vorbesc explicit în cuvinte. Cimitirul Vesel din Sãpânþa, unde epitafurile, unice în lume, dau dovada bogãþiei ºi originalitãþii
filozofiei româneºti de viaþã ºi mentalitãþii româneºti de a gândi viu ºi autentic chiar lucrurile
de dincolo de viaþã.
Stimaþi iubitori ai artei ºi culturii tradiþionale, vã gãsiþi, iatã, în faþa unui ºir de miracole. Primul miracol este însuºi faptul cã aici,
la o aruncãturã de piatrã de Centrul Geografic al
1

Europei, Regiunea Maramureºului a pãstrat ºi
pãstreazã un Muzeu Viu prin casele de lemn,
prin porþile de lemn, prin bisericile de lemn, prin
toate uneltele de lemn ale maramureºeanului,
care a avut lemn din belºug, l-a îngrijit, l-a
lucrat, l-a folosit, a fãcut din el ºi casa ºi unealta,
dar mai ales a fãcut totul cu bun gust ºi a fãcut în
acest fel artã. Maramureºul este un miracol prin
biserici, prin case, dar mai ales prin oameni, prin
port, absolut specific, absolut autentic, absolut
frumos. Prin tradiþii absolut superbe, absolut
unice, absolut frumoase. Prin credinþã absolut
trãitã, de la naºtere ºi pânã la moarte. Sau
poate... ºi dincolo de moarte!
Iar unicitatea maramureºeanã,
ineditul maramureºean, miracolul
maramureºean, sunt însoþite, iatã, cu
satul Sãpânþa, care duce credinþa...
pânã dincolo, în cimitir, unde e locul
celor morþi, e chiar satul morþilor, e
satul cu cei morþi, e satul cel vechi, e
satul celor duºi, e satul moºilor ºi
strãmoºilor. Cimitirul Vesel din Sãpânþa întregeºte setul de miracole
maramureºene cu miracolul cel
mare, cel ce vine din bogata ancestralitate, din vechimea cea fãrã de
vârstã ºi fãrã de îndoialã – moartea,
care ne ia pe toþi la rândul nostru, al
fiecãruia, nu mai este atât de înfricoºãtoare, nu mai este atât de înfiorãtoare, nu mai este atât de neagrã ºi
întunecatã, cãci, precum în urmã cu peste douã
mii de ani DACII, ºi maramureºenii din Sãpânþa
au gãsit reþeta de a o îmblânzi, de a o þine în frâu,
de a o îndulci, ... de a râde în faþa morþii ºi de a
RÂDE de moarte.
Cãci ce înseamnã altceva un Cimitir Vesel, un loc în care în loc sã vii sã plângi, vii ºi
zâmbeºti ironic, ba chiar ºi râzi. Râzi la citirea
epitafurilor, râzi de pãþanii, râzi de moravuri,
râzi de întâmplãri ºi, pânã la urmã, râzi nu de
cineva anume neapãrat, ci râzi de moarte. ÎÞI
râzi de moarte ºi râzi chiar de moartea ta, o-

Acest material a fost înregistrat ºi pus în circulaþie de cãtre Editura „Cartea Sonorã” din Timiºoara (Director
Mihai Nae). Îl reproducem aici, la temã, cu toate drepturile autorului. (Redacþia)
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biºnuindu-te sã arunci tragicul vieþii peste gardul cimitirului ºi sã te gândeºti cã, în definitiv, o
astfel de stare de spirit este mult mai fireascã ºi
mai sãnãtoasã decât cea cu ... frica de moarte
mereu în spate!
Miracolul acesta de la Sãpânþa – Cimitirul
Vesel – este, în cele din urmã, o idee specialã
nãscutã într-un context special. O idee genialã
roditã dintr-un fond genetic social încãrcat de
multã genialitate practicã. O idee genialã broditã printr-o reþetã genialã. Iar autorul – un genial meºter popular, sculptor în lemn, sculptor
de cruci ION STAN PÃTRAª.

Ion Stan Pãtraº
fotografiat de Ioan Micle-Mihale

priveghere, primele versuri, primele epitafuri
scrise pe cruci... ªi aºa, cruce cu cruce, cruce
lângã cruce, cimitir de cruci frumoase, cruci
aducãtoare-aminte, cruci vorbitoare, cruci rostitoare, cruci mãrturisitoare, a apãrut CIMITIRUL VESEL DIN SÃPÂNÞA, cimitirul lui Ion
Stan Pãtraº, azi Cimitirul bisericii ortodoxe din
Sãpânþa.
Începând cu anul 1936 Ion Stan Pãtraº îºi
perfecþioneazã stilul, face cruci mai înguste ºi
picteazã figurile geometrice reprezentate în relief în culori vii, naturale, extrase chiar din pigmenþi naturali, aceiaºi pe care îi folosesc femeile
din Sãpânþa în decorarea cergilor lor extraordinare ºi fãrã de seamãn pe faþa Pãmântului.
Culoarea de bazã este albastrul, un albastru special, albastrul cerului, albastru CERULIU azi numit de cãtre experþi ALBASTRU DE SÃPÂNÞA.
Celelalte culori respectã întru totul grila de simbolizare tradiþionalã: VERDELE – viaþã; GALBENUL – fertilitate ºi fecunditate; ROªUL –
pasiune; NEGRUL – moarte.
Actualul CIMITIR VESEL din Sãpânþa cuprinde atât opera iniþiatorului Ion Stan Pãtraº cât
ºi pe cea a continuatorilor, din care se remarcã
Dumitru Pop, cel ce i-a luat locul iscusitului
meºter dupã moarte. Din 1977 Dumitru Pop
vieþuieºte în casa maestrului sãu, pe care o þine,
o susþine ºi o întreþine ca atelier de lucru ºi ca
veritabil muzeu.

FAMILIA ROMÂNÃ

Ar fi condensat în cele douã versuri, nescrise pânã azi nici pe vreo hârtie ºi nici pe vreo
cruce – CREZUL POETIC, CREZUL ARTISTIC,
CREZUL FILOZOFIC al marelui artist popular.
Nãscut în anul 1908 într-o familie cu antecedenþã artisticã în meºteºugul prelucrãrii tradiþionale a lemnului, Ion Stan Pãtraº sculpteazã
cruci în stejar de la vârsta de patrusprezece ani.
Din anii 1934 – 1935, începe sã aºeze pe cruci ºi
înscrisuri sub forma unor scurte poeme – EPITAFURI – cel mai adesea ironice, de multe ori
naive, de multe ori cu greºeli gramaticale ºi
foarte apropiate de graiul arhaic.
De unde i-o fi venit aceastã idee îndrãzneaþã, aceastã idee ciudatã, aceastã idee „trãsnitã”?
Se pare cã genialul meºter a fost un om
foarte atent, un creºtin atent! Atenþia sa deosebit
de receptivã ºi scormonitoare l-a fãcut sã nu
treacã cu vederea lucrurile ESENÞIALE ce se
petreceau la casa mortului în cele trei zile, de la
deces ºi pânã la înmormântare. Dar cu deosebire, lucrurile „esenþiale” din timpul PRIVEGHIULUI, a VEGHERII ºi supravegherii mortului. Ce se întâmpla de fapt atunci? Ce stare de
lucruri l-a fãcut pe Ion Stan Pãtraº sã scoatã în
evidenþã ceea ce alþii trecuserã cu vederea din
toatã VEGHEREA?
Se întâmpla cã în cele douã sau trei nopþi,
toþi cei apropiaþi se adunau la cãpãtâiul mortului
ºi în loc sã-l plângã se apucau de tãifãsuit la un
pahar de horincã pe seama celui plecat la cele
veºnice ºi se mai ºi distrau, iar în momentul în
care o bocitoare „profesionistã” sau cineva din
familie povestea viaþa celui dispãrut, sculptorul,
ochi ºi urechi, simþea AERUL DETAªAT IRONIC. Ascultat ºi aplicat! Scurt ºi la obiect! Ion
Stan Pãtraº a înþeles filozofia cea adâncã a facerii lucrurilor din jurul mortului, filozofia
practicã a aranjamentelor de lucruri cu mortul.
Aºa au apãrut, inspirate din nopþile de veghe ºi

FENOMENUL SÃPÂNÞA

Nu-þi vei lãsa drept zestre ce strãluce
Decât un nume adunat pe-o cruce.
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Spiritul creator al lui Ion Stan Pãtraº este,
am putea spune, foarte bine conservat în crucile
cimitirului ºi în opera lui Dumitru Pop. Crucea
sa strãjuieºte chiar intrarea principalã în bisericã
ºi mãrturiseºte sensibil ºi revelator un destin
asumat cu clarviziune:

De la paisprezece ani
Trebuia sã câºtig bani
La lucru greu de pãdure
Cu þapin ºi cu sãcure.
Tata-n rãzboi a plecat
Înapoi n-a înturnat.
Trei copii mici am rãmas
În lume de greu nãcaz.
Vrut-aº-fi sã mai trãiesc
ªi planu sã mi-l plinesc
Din ºaizeci ºi nouã þãri
M-au vizitat pânã ieri
Din conducãtori de stat
Foarte mulþi m-au vizitat
ªi de-amu când or veni
Pe mine nu m-or gãsi
ªi le doresc la toþi bine
Care au fost pe la mine
Cã eu viaþa o lãsai
La 69 de ai.
Evident cã izvorul filozofic al ideii a fost
unul genial – CUM SÃ ÎNVINGEM MOARTEA

teresant. Inscripþiile mãrturisesc despre profesiuni, meserii ºi ocupaþii, despre „întâmplarea”
morþii, despre starea familiei, despre cei rãmaºi
sã ducã greul în urma decesului celui îngropat.
Activitãþile cotidiene specifice satului se
pãstreazã atât în satul propriu zis – foarte bine
conservat în tradiþii, foarte cunoscut pentru aceste tradiþii pe toate meridianele culturale ale
lumii - cât ºi în satul unde s-a mutat satul, în
cimitirul satului. Un univers funebru „mobilat”
cu toate meseriile vii, cu toate grijile zilnice, cu
toatã ordinea lucrurilor, cu toate rânduielile vieþii. Iatã cum sunã epitaful unui fost primar:

Aici eu mã odihnesc
ªi Stan Ianoº mã numesc.
Cât am trãit pe pãmânt
Tot primar am fost mai mult
ªi tot aºa-m cãutat
Ca sã fac la toþ pã plac
Dar ºi bine-am petrecut
La masã cu cine-am vrut
Cã birãu am fost mai mult
ªi care vã uitaþi la mine
Vã zic sã trãiþi cu bine.
Viaþa o pãrãsai
La 62 de ai.

Un epitaf scurt ºi deosebit de cuprinzãtor
stã scris ºi pe crucea unei femei care a trãit 95 de
CU AJUTORUL ÎNSCRISURILOR MORTUARE.
ani:
Chiar dacã majoritatea acestor înscrisuri sunt
Aici eu mã odihnesc
aducãtoare de tristeþe – ca ºi orice moarte proPop Ileanã mã numesc.
voacã în primã ºi în ultimã instanþã durere –
Pânã-am fost ºi am putut
epitafurile au menirea sã descreþeascã frunþile
Bune plãcinte-am fãcut.
celor ce le citesc ºi sã înveseleascã atmosfera
La toate nunþile din sat
din jur. Tocmai aici este tâlcul lucrãrii lui Ion
De gãzdoaie m-a strigat.
Stan Pãtraº – Cimitir Vesel. Tocmai aici a fost
Din studiul acestor înscrisuri care formeagenialitatea lui – toate cimitirele din lume sunt
zã
Lumea
Cimitirului Vesel din Sãpânþa, reiese
triste, sunt cele mai triste locuri – eu vã dãruiesc
ºi
o
Lume
a Învãþãmintelor de Viaþã primite, sã
un cimitir vesel la Sãpânþa în Maramureº... veniþi de-l vedeþi, veniþi de vã minunaþi. ªi, aºa zicem, prin intermediul crucilor de cãtre cei de
cum mãrturiseºte chiar în epitaful ce singur ºi l-a Dincoace de la cei de Dincolo:
conceput „din 69 þãri” a primit vizite. Ce destin!
Ne aflãm la ceie lume
Sã mori la 69 de ani dupã ce te-au vizitat curioºi
Vã zicem la toþi cu bine.
din 69 de þãri ale lumii! Aºa este un destin speSau:
cial, un destin aparte. Ideea de „cimitir vesel”
Aº fi dat tot ce-am avut
lucreazã în timp, provoacã, stârneºte, determinã.
Numai sã trãiesc mai mult.
Oameni de pe toate meridianele globului aflã
Pe o altã cruce stã scris sentenþios ºi hotãminunea ºi vor s-o vadã – un cimitir vesel. E
rât:
interesant, e ciudat, e de vãzut! Sutele de mii de
Sã fii cancer blestemat
vizitatori admirã, citesc, privesc ºi se minuneazã
Mulþ oameni ai scos din sat.
de IDEE – Cimitirul din Sãpânþa a biruit cu
Sau, în stilul colocvial al pedagogiei traadevãrat tristeþea morþii ºi þine sub control fediþionale, îndemnul:
nomenul morþii umane.
Sã veniþi la sãrbãtori
Cimitirul este în acelaºi timp ºi o frescã
La mormânt sã-mi puneþi flori.
fidelã a unui univers de viaþã deosebit de in-
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Unul se plânge lumii despre pãþania lui
care nu e deloc micã, ba e chiar exemplarã:

Când o fost la pensioarã
M-a lovit o mare boalã
ªi pensia mi-o venit
De ea nu m-am folosit.
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Douã meitere pãtrat
Atâta-i averea me
Cât am trãit pe lume.

Pop Mãrie, care a muncit mult, a avut un
fecior pe care tare bine l-a crescut ºi tare bine l-a
educat; mai are totuºi grijã ºi pentru bãrbatul
O femeie se adreseazã bãrbatului rãmas în lãsat în viaþã cu o grea patimã:
viaþã cu o învãþãturã de viaþã încãrcatã de înþeMãi Ioane dacã-i vre
lepciune popularã:

ªi nu mult am bãtrânit
Iatã moartea m-a lovit
ªi aicea m-am mutat
Atâta pãmânt mi-au dat

Pop Toader a Tincoaii zice de dincolo de
zidul morþii spre ºtiinþã celor rãmaºi sã vieþuiascã în continuare ºi sã compãtimeascã:

Mi-e milã de-a mea soþie
C-o rãmas singurã-n lume
Dumnezeu sã o mângâie
Pânã ce-o veni la mine.
Explicit sau nu, toþi EROII de Dincolo
recunosc faptul cã au mers fãrã voia lor ÎN LUT,
cã le pare rãu dupã aceastã lume, cã ar vrea sã nu
fie uitaþi ºi sã li se îngrijeascã mormintele... Ei
îndeamnã pe toþi cei rãmaºi Dincoace la facerea
de bine!

FENOMENUL SÃPÂNÞA

Învãþãturile de viaþã dobândite de la cei ce
au trecut pragul Vieþii sunt totdeauna pline de
tâlc ºi pilduitoare:

De pãlincã te fere.

FAMILIA ROMÂNÃ

Mãi bãrbate, soþul meu
Lângã mine-i locul tãu
Cã dupã ce vei muri
Lângã mine vei veni
ªi nu te tare grãbi
Cã ai timp a putrezi.

Foto: Ioan Micle-Mihale. În „Cimitirul vesel:
Monografie sentimentalã” de Simion Pop
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Sãpânþa – monografie sentimentalã
Prof. Ioana PETREUª
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enomenul de la Sãpânþa a stat multã
vreme în posesia sãpânþenilor. Crucile din cimitirul maramureºean au
stârnit apoi curiozitatea lãturenilor ºi au atras
atenþia altor cercuri de curioºi din þarã ºi din
strãinãtate. Ieºirea în lumea largã a veselului ºi
ineditului cimitir se datoreazã scrisului unor autori care aveau prestigiu în epocã. Primul care
s-a încumetat sã facã din Cimitirul vesel de la
Sãpânþa un destin a fost scriitorul Pop Simion,
de obârºie din Vãrai, Valea Chioarului. Era
re dactor-ºef la o revistã de bunã audienþã, România pitoreascã, vicepreºedinte al Uniunii
Scriitorilor din România, ambasador al României la Budapesta (1990-1992). A publicat peste
treizeci de volume de versuri, prozã, note de
cãlãtorie. Rãmâne de
referinþã, în felul ei,
monografia sentimentalã Cimitirul Vesel
(Editura pentru Turism,
1972) cu 116 fotografii de Ion Miclea-Mihale. Albumul tipãrit
în condiþii grafice de
Simion Pop
þinutã pentru acea vreme are meritul deosebit de a fi prima lucrare
despre fenomenul Sãpânþa.
Textul lui Pop Simion care prefaþeazã albumul relevã un scriitor avid de metaforã, nu
fãrã a desfãºura ºi o demonstraþie a civilizaþiei
lemnului în Maramureº. „Poarta maramureºeanã, purtând tatuaje cu pomul vieþii, semnul soarelui ºi funia infinitului, este o realitate artisticã
nepereche. Bisericuþa de lemn, proprie acestui
loc, înceteazã – estetic vorbind – de a fi simplu
lãcaº de cult, dom, templu, catedralã de lemn. E
un corp zburãtor, e pasãre, e sãgeatã”, scrie Pop
Simion. Porþile reconstituie, într-o manierã nobilã, intrãrile la vechile curþi voievodale cu simboluri purtând înþelesuri vechi. Autorul crede cã
ºi semnele de cãpãtâi sunt fragmente din mãreþele porþi care aduc semnele veºniciei la condiþia muritoare a omului. „Crucea devine astfel
un laic remember, stâlp de intrare în somn, în repaos, în vis”.
Recapitulând destinul lemnului în viaþa

maramureºeanului, Pop Simion ajunge la Sãpânþa, pentru început, cum era firesc, la întemeietorul Cimitirului Vesel: Ion Stan Pãtraº. În
el a descoperit splendida trinitate: cioplitor, zugrav, rapsod. Depozitarul celor trei arte naive
venind din folclor, un interpret aparte al mitologiei nordului românesc. Tot într-un cod metaforic, autorul descifreazã prin cuvinte meºteºugite cum s-a nãscut Albastrul de Sãpânþa.
Invocând timpuri de cumpãnã, cum ar fi
rãzboiul, autorul/creatorul crede cã atunci a
simþit nevoia sã se uite la cer ºi a coborât albastrul netulburat al cerului pe pãmânt. ªi nu
oricum. Dând un sens unic semnificaþiei dramei
omului. Sã mãrturiseascã prin trupul lemnului,
culoare ºi cuvânt, un sens unic al destinului –
capãtul vieþii. ªi apoi veºnicia. Care pentru maestrul Ion Stan Pãtraº are culoarea veselã a cerului: frumosul albastru. Remarcã cu argumente
monologul interior ºi spontaneitatea. El, cel
aflat sub pãmânt, este într-un dialog cu cei care
îi privesc crucea. Am putea spune cã la Sãpânþa
crucea nu are numai simbolul rãstignirii lui
Hristos, ci ºi provocarea omului în faþa capãtului
marii treceri. Pop Simion a intuit amestecul de
laic ºi religios decantând cu frumuseþea cuvântului „culoarea speranþei ºi a visului, a neostoitei
încrederi în tot ce are frumos ºi celest fiinþa
umanã”. Cu o opinie istoricã necesarã timpului
pentru fiecare generaþie, aduce aminte de dacii
liberi care întâmpinau moartea cu un râs nebun.
E râsul din cimitir.
Autorul monografiei sentimentale îi intuieºte maestrului Ion Stan Pãtraº un mecanism
filosofic de gândire. Recurge la pãrerea unui
vizitator care constata cã „românul moare glumind”, în timp ce elveþianul Honoré Bayard
scrie în cartea de hârtie a Sãpânþei cã „viaþa este
foarte frumoasã. Moartea este, iatã, de asemeni
frumoasã în acest loc, graþie dumneavoastrã,
meºtere. Mulþumesc pentru acest moment al adevãrului”. Când îºi documenta cartea, întemeietorul Cimitirului Vesel avea 63 de ani ºi o
sãnãtate elementarã, aprig cioplitor, cu gust pentru
viaþã ºi omenesc, dar fiind furios pe moarte, pe
care o ºi transformã într-o formã mai coloratã.
Da, moartea este albastrã în viziunea sãpân-

Despre crucile din Sãpânþa ºi ineditul textelor au început sã aparã studii de anvergurã.
Unul dintre ele este cel al italianului Bruno
Mazzoni (Le iscrizioni parlanti del cimitero di
Sãpânþa, Edizioni ETS, 1999) care se ocupã de
grafia textelor, de foneticã ºi morfosintaxã, lexic
ºi semanticã, versificare ºi onomasticã. Albumul lui Pop Simion, subintitulat Monografie
sentimentalã, este deschizãtor de drum. Închei
cu un text selectat de autor, în grafia lui Ion Stan
Pãtraº: „Ios cel mai bãtrân în sat/ Joc artistic am
jucat/ Doi Pãtrãuº nea cântat/ Maudus ºi la Bae
Mare/ ªam jucat ca ori ºi care/ ªam fost ºi la
Bucureºti/ Tot cu jocuri bãtrâneºti/ Sã jucaþ ºi
voi ca mine/ Care vã uitaþi la mine/ ªi vã doresc
al meu trai/ Nouã zeci ºi ºasã de ai”.

FAMILIA ROMÂNÃ

þanului. Autorul monografiei vine în sprijinul
viziunii unice: „Acest cimitir, din nordul cel mai
de nord al României a apãrut pur ºi simplu, exact
pe dos decât a poruncit Dumnezeu ºi exact pe
dos decât au poruncit slujitorii acestuia”. ªi lumea
altfel la Sãpânþa a construit-o meºterul popular,
care are puteri de exprimare ºi ele se cer explicate. Meritul lui Pop Simion constã ºi în
descifrarea gândului care a dus la naºterea acestui fenomen, deºi nu insistã asupra unor date
exacte care – care ne-ar fi prins bine acum –
reþine mãrturisiri ale lui Pãtraº. La întrebarea de
ce lumea îi comandã lemne de cãpãtâi, el rãspunde natural: «Poate vor sã aibã o amintire, nu
atât de la mine, cât de la cel ce vede aceastã faþã
a morþii». N-am avut cum sã-l cunosc pe Ion
Stan Pãtraº, dar dacã acest gând a venit de la el,
chiar putem avea încredere într-o viziune aparte
despre albastra moarte.
În volumul sãu, Pop Simion dezleagã
semnificaþii adânci ale textelor de pe crucile
Sãpânþei. Am desprins o idee care meritã reþinutã: un inventar al meseriilor maramureºene
din anii ’70 care sunt prezentate în versurile
meºterului. Cãruþaºul care ºi-a iubit calul pânã
la zeificare, oierul care îºi plânge oile, torcãtoarea care moare împãcatã cu lumea, morarul,
minerul, tractoristul, butinarul. ªi multe alte meserii ºi ocupaþii au parte de balade-bocet fãrã sã
ne îndemne la multe lacrimi. Meºterul Ion Stan
Pãtraº este un notar al timpului care înregistreazã ºi forme mai delicate din viaþa comunitãþii. Mica biografie a omului de pe cruce este,
nu de puþine ori, pusã adesea în ecuaþii mai
umoristice. De aici poate veni uimirea cum o
comunitate ca a Sãpânþei a fost de acord cu acest
model unic de a intra în veºnicie. Cu mult albastru ºi suficient umor.
Cu volumul Cimitirul vesel, Pop Simion a
fixat un început de drum în înþelegerea fenomenului de la Sãpânþa. Metafora spumoasã, inteligentã, care explicã ºi nu închide miracolul.
Cimitirul vesel are darul de a a ne apropia de un
text care meritã recuperat. Deºi sunt aproape de
o vârstã cu albumul, lectura actualã mi-a dat
sentimentul înþelegerii fenomenului de la Sãpânþa. Cimitirul este o mare carte de visuri în
care se închipuie vraja, dorul, jelea, urâtul, nenorocul care fac parte dintr-o existenþã
profundã, iar ca meditaþie asupra vieþii ºi morþii
ne putem pune în linie cu multe neamuri.
Fotograful Ioan Miclea-Mihale (un maestru al artei fotografice în epocã) a grupat imaginile în patru pãrþi. Prima o dedicã lui Ion Stan
Pãtraº - aºa avem imagini plastice ale marelui
creator, urmãtoarele vârstelor ºi meºteºugurilor.
Ultima este a destinului.
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Fotografii de Ioan Micle-Mihale
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În vizitã la Sãpânþa
Dr. Elis RÂPEANU
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n urmã cu câþiva ani, am pornit, cu
maºina, din Bucureºti spre Nãsãud.
Aici, am rãmas o noapte la prieteni,
apoi ne-am îndreptat spre Sãpânþa.
La Salva, Anuþa ne-a arãtat casa pãrinteascã a interpretei Maria Butaciu. La Hordou
(azi Coºbuc), am vizitat (a câta oarã?) Casa
Memorialã a „poetului þãrãnimii”. Au urmat
Telciu, Fiad, Romuli (unde se gãseºte apa cea
mai rece din Þarã, ca de la frigider: izvorul e
captat ºi curge printr-o þeavã, fiind pus la
dispoziþia trecãtorilor), Dealul ªtefãniþei (unde
ºi-au fãcut „case de varã” „cei” din Nãsãud) ºi
Pasul ªetref care face trecerea spre Maramureº.
Pe marginea grãdinilor de cartofi, se încolãcea
pe araci fasolea bogatã în pãstãi. Porumb nu se
face, de aceea, aici vin cei din zona Aradului sã
schimbe grãunþe pe cartofi. La Sãcel ne întâmpinã ºiruri nesfârºite de cãpiþe de fân. Drumul
mi se pare mai bun decât cel plin de gropi din
judeþul Bistriþa-Nãsãud. Aici staþioneazã autocamioane cu numãr de Suceava, cu porumb.
Sacii sunt desfãcuþi la gurã, sã se vadã grãunþele.
Prin grãdini se lãfãie, ca-ntr-un paradis terestru,
pruni, meri, nuci, viºini, corcoduºi. La ferestre
ºi-n pridvoare: ghivece cu muºcate „plângãtoare”, ca focuri aprinse atârnând mult în jos, aºa
cum întâlnisem în þãrile din Apus, muºcate rãspândite acum în toatã Europa. Dinspre Iza, o
luãm spre Sighet. În Sãliºtea de Sus sunt case
mari, frumoase, cu grãdini aranjate, bine lucrate,
cu mulþime de muºcate „plângãtoare” pe la fereºti. E comunã mare, cu salcâmi pe marginea
drumului. La Dragomireºti întâlnim multe steaguri tricolore ºi, oricât de mici ar fi unele case,
au porþi mari sculptate. În Bogdan Vodã aflãm
cã e primar „Moºu”, în ªieu sunt multe bolþi de
viþã, în Rozavlea sunt case mari, majoritatea cu
etaj, magazine moderne. Apoi Strâmtura ºi Mânãstirea Bârsana – rai al muºcatelor mov. Cu
porþi sculptate ºi drum de maºinã pânã sus, cu
miros de benzinã arsã, lãsat de autoturismele
vizitatorilor. Înainte de intrarea în mânãstire, pe
dreapta, într-un fel de firidã boltitã practicatã în
zid, e o troiþã care, pe fiecare braþ al crucii, are
altã cruce mai micã, de parcã ar fi crescut acolo
pentru copiii Anei lui Manole. ªi urmãtoarele

cuvinte: „Aceasta nu e alta fãrã numai casa lui
Dumnezeu, aceasta e Poarta Cerului”. În interior, te întâmpinã un rai al florilor, alei asfaltate,
pe marginea cãrora sunt lãmpi electrice joase, ca
niºte candele; pavilioane pentru mãicuþe, case
cu specific maramureºean – ºindrilã, acoperiºuri
abrupte ca sã se scurgã zãpada atât de abundentã
în zonã. În biserica din lemn, în vârful cãreia,
strãpungând cerul, se aflã o cruce strãlucitoare,
slujeºte Pãrintele Paisie.
Trecem prin Nãneºti, Onceºti, Vadu Izei,
Sighetul Marmaþiei, Iapa, Sarasãu, Câmpulung
la Iza ºi ajungem la Sãpânþa. Cu cât localitatea e
mai sus, mai la munte, cu atât casele-s, parcã,
mai arãtoase. În comuna lui Gheorghe Turda e
animaþie permanentã. Mã duc întins la sora acestui mare interpret al cântecului maramureºean, dar n-o gãsesc acasã: e plecatã la Ileana lu’
Pitiº sã-i facã parastasul de ºase sãptãmâni. Cimitirul, contrar aspectului cu care ne-am obiºnuit într-un astfel de loc, ne întâmpinã cu o
explozie de culori ºi de luminã: parcã totul a fost
înnoit, vopsele proaspete împodobesc crucile cu
figurile ºi textele de pe ele. Toate au acoperiº în
douã ape, ca troiþele. Biserica e deschisã ºi acolo
am gãsit o broºurã-album editatã de Parohia
Ortodoxã Românã Sãpânþa, autori fiind Prof.
Pamfil Bilþiu ºi Pr. Grigore Luþai, cu fotografii
executate de Felician Sãteanu ºi Ozolin Duºa
sau luate din arhiva Parohiei din Sãpânþa (Editura PROEMA, Baia Mare, 2006). Tot aici am
gãsit CD-ul Cartea sonorã – Cimitirul Vesel
Sãpânþa, documentar de prof. Teodor Ardelean,
pe care-l voi asculta acasã.
Despre Cimitirul Vesel – obiectiv cultural
protejat de UNESCO, a scris ºi Pop Simion, o
monografie cu 116 fotografii executate de Ion
Miclea-Mihale (Ed. Sport–Turism, 1972); despre inscripþiile- epitaf, s-a scris ºi în italianã: Le
inscrizioni parlanti del Cimitero di Sãpânþa –
edizione a cura di Bruno Mazzoni, Edizioni
ETS, 1999.
Din rândurile scrise cu dãruire ºi cu vocaþie de cercetãtor ºtiinþific de prof. Pamfil
Bilþiu, care ºtie sã „împãneze“ textul propriu cu
date luate din alte surse–document, aflãm cã
localitatea Sãpânþa a fost atestatã încã din 1373,

sprijinit unul pe altul, prelucrarea lui transformându-se în pasiune ºi sursã de existenþã.” Prin
exerciþiu, truda meºterului se transformã în adevãratã artã popularã, îngemãnând sculptura cu
pictura ºi poezia: pe acelaºi monument funerar
îmbinã basorelieful în lemn cu pictura naivã ºi
versul popular, conturându-ºi originalitatea care
i-a dus vestea în lume. Nevoile materiale îl determinã sã realizeze ºi alte obiecte lucrate artistic: cuiere, colþare, scaune, dulapuri, blidare,
lingurare; la acestea se adaugã lucrãri monumentale, precum troiþele de la Cimitirul vechi ºi
de la Cimitirul nou din jurul bisericii ortodoxe.
„Ne stârneºte hazul reprezentarea, ca motiv secundar la baza ambelor troiþe, moartea cu coasa
în mânã, simbolizând setea ei de suflete ºi care
ne avertizeazã asupra inevitabilitãþii morþii:
«Io-s mai tare decât tine!»”
Crucile lui Ion Stan Pãtraº au un anumit
tipic de lucru: „folosind dalta ºi ciocanul, plãsmuia mai întâi în basorelief imaginea personajelor («figura celui dispãrut, în funcþie de ceea
ce-l caracterizeazã în viaþã») ºi elementele componente ale corpului ornamental central, elementele de decor de ansamblu ºi de ancadrament. Într-o a doua etapã, de obicei sub
imaginea sculptatã, sãpa versurile – epitaf sau
inscripþiile. Într-o altã fazã, acoperea cu picturã
fie una, fie ambele pãrþi ale crucii.”
Picturile ºi epitafurile în versuri, multe
pline de umor, ne dezvãluie o întreagã lume, cu
viaþa zilnicã, obiceiuri, cu oameni preocupaþi de
imaginea lor de dupã moarte. Redãm mai jos,
pãstrând întocmai textul ºi ortografia, câteva
exemple. Iatã ce scrie pe crucea unui gradat, pe
faþa de vest:

În armatã-am învãþat
Sã conduc tancu blindat
ªi-n aplicaþii am îmblat
ªi pe dealuri ºi pe vãi
Cu maiori ºi colonei
Mulþãmesc mãmuchii mele
Cã mi-o fãcut pã plãcere
Mo adus în al meu sat
ªi aici mo îngropat
Când ia veni câte o jãle
Mi-a aprinde o lumânare
ªi mi-a pune câte o floare
Cã aici-a am venit
Lângã tatãl meu iubit.
Pe faþa dinspre est:
Aici eu mã odihnesc
Stan Gheorghe Þâhu mã numesc
De cu tinerel bãiat
Mi-o plãcut sã fiu soldat
ªi mi-o plãcut armata
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dar, din mãrturii arheologice ºi altele, reiese cã
aceastã vatrã era locuitã încã din neolitic. În
ceea ce priveºte biserica, aceasta exista încã
dinainte de 1689, din moment ce, la acea datã,
s-a consemnat în documente litigiul între douã
familii privind locul pe care îl ocupã în sfântul
lãcaº. Cea actualã „a fost edificatã în 1882, sub
parohul Ioan Huban, pe locul altei biserici de
lemn care a ars în 1880, chiar în ziua de Paºti.
Pictura a fost realizatã de meºteri aduºi din Budapesta, sub conducerea parohului Simion Balea”. Localitatea a avut ºcoalã încã din secolul
XVIII, din 1787, când avea 39 de elevi, dintre
care 19 fete.
Sãpânþa ºi-a câºtigat faima odatã cu
(re)descoperirea cimitirului sãu cu cruci pictate
ºi cu epitafuri pline de umor; la aceastã faimã
contribuie ºi numele inconfundabilului interpret
de muzicã popularã Gheorghe Turda, precum ºi
renumitele cergi de lânã flocoase, în dungi albe
ºi negre, care se lãfãie azi pe divanele ºi fotoliile
domnilor din toatã Þara, þolurile alese, covoarele, „straiþele“, cuverturile, „cãmeºile“ brodate
manual – meºteºuguri în care sunt neîntrecute
Irina Stan a Irinii (membrã a Academiei de Artã
Popularã din Sibiu), Gheorghei Anuþa, Irina
Turda, Maria ªteþco, Ileana Stan. La acestea
toate, în timpul din urmã, se adaugã mãiestria în
confecþionarea icoanelor pe sticlã, în care s-a
remarcat doamna preoteasã Ioana Luþai.
Personalitatea localã, acel artist, ieºit din
anonimatul mulþimii de „meºteºugari”, care a
dat strãlucire cimitirului a fost Ion Stan Pãtraº,
meºter în prelucrarea lemnului, în pictarea figurilor ºi în compunerea epitafurilor în versuri
populare. Cruci cioplite ºi sculptate existã, presãrate, ºi prin alte locuri din Þarã (Moldova,
Oltenia, Transilvania de Nord), dar nicãieri nu
întâlneºti un cimitir în care sã existe exclusiv
asemenea monumente puse la cãpãtâiul celor
plecaþi Dincolo. Se pare cã numele i-a rãmas de
la un turist francez care, dupã ce l-a vizitat, a
afirmat: „Acesta este un cimitir vesel!”.
Cine a fost Ion Stan Pãtraº ºi ce a realizat
el ne spune prof. Pamfil Bilþiu, pe care se cuvine
sã-l citãm: „cel care a ridicat pe cele mai înalte
culmi arta localã a prelucrãrii lemnului încã din
fragedã tinereþe a fost atras de sculptura în lemn,
pictura naivã, dar ºi de creaþia poeticã, fãuritã
dupã canoanele poeziei populare […] S-a nãscut
în Sãpânþa, la 25 iunie 1908, dintr-o familie de
þãrani nevoiaºi. Fiind orfan de rãzboi, de mic a
fost nevoit sã munceascã din greu pentru a-ºi
ajuta mama ºi pe ceilalþi trei copii rãmaºi singuri. Drept urmare, a început lupta cu lemnul,
apoi s-a înþeles cu el, s-au însoþit la drum, s-au
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Ca sã apãr patria
Mi-o plãcut ºi viaþa
Copii ºi nevasta
ªi mi-o fost musai sã-i las
Cu amar ºi cu necaz
D-zeu aºa a lãsat
Sã te duci când eºti chemat
Dar mo chemat prea degrabã
Când mi-o fost lumea mai dragã
Cã viaþa o lãsai
La 55 de ai
(1947-2002)

N-a fost loc ca sã opreascã
Numai lângã casa noastrã
Pe mine sã mã loiascã
Pãrinþi rãu sã-i necãjascã
De nimic nu-i aºa dor mare
Ca cuconu când îþi moare
Nici nu este supãrare
Ca cuconu când îþi moare
Pãrinþii cât or trãi
Ei pe mine m-or jãli
În veci vei fi în gândul nostru
Mr. [mort] la 3 ai 1978

FAMILIA ROMÂNÃ

FENOMENUL SÃPÂNÞA

Pe cruci, citim de multe ori numele POP ºi
Pe faþa dinspre rãsãrit a crucii, „povestea”
STAN, iar imaginile vorbesc de la sine despre aceasta scurtã se completeazã cu alte date:
ocupaþia predilectã a defunctului: bãrbaþii cu
Aici eu mã odihnesc
topor (meseriaºi), cu pompe de stropit Vermorel
Turda Mãrie mã numesc
în spinare, femei cu fuiorul, cu þol, la rãzboiul de
Din mica mea copilãrie
þesut etc. Iatã ce scrie pe crucea unei bãtrâne:
Marie Monghi mio zis mie

În viaþã cât am fost
Multe caiere am tors
Fãceam cergi ºi haine multe
În târg sã fie vândute
Iar cu banii de pe ele
Mi-am întreþinut avere
Ca-m lãsat moºtenitor
Pe al Ciorbului fecior
ªi am murit mulþumitã
De – ei bine – am fost grijitã
Cã viaþa eu o lãsai
La 89 de ai [ani]
(1912-2001)
Preocuparea pentru aspectele vieþii pãmânteºti, dorinþa de a-ºi spune ultimul cuvânt,
rezumându- ºi viaþa în câteva rânduri (sarcinã
lãsatã pe seama alcãtuitorului de versuri), tendinþa celui care a scris de a respecta ortografia,
rimele asonate (populare), micile ºchiopãtãri
prozodice – toate acestea ne impresioneazã, ne
înduioºeazã chiar. Pe crucea lui Pop Grigore,
plecat din aceastã lume la 33 de ani, citim:

Eram micuþã fetiþã
ªi umblam la grãdiniþã
Iatã moartea rea tiranã
Nu ma lãsat sã plec la ºcoalã
Ca venit cu mare zor
ªi a fost musai ca sã mor
Lovitã de un motor
Ieºind din al meu ocol
Sã las pãrinþii cu dor
ªi bunicii îndoliaþi
În veci vor fi supãraþi
Cã moartea ma luat pe mine
La tri aniºori de zile
1978 Fãcutã de Miticã Pop

Patru dintre epitafurile din Cimitirul vesel, deºi nu sunt epigrame, pentru umorul lor
(umorul nu presupune neapãrat râsul, ci, mai
degrabã, tresãrirea spiritului datoratã ingeniozitãþii, a ineditului, dar ºi a înþelepciunii care
oferã, adesea, o lecþie de viaþã), au fost incluse,
pentru prima datã într-un volum de literaturã, în
Antologia [dicþionar] epigramei româneºti –
cel mai complet material apãrut pânã acum în
Foaie verde de trifoi
domeniu: cuprinde peste 660 de epigramiºti cu
Vã uitaþ bine la noi
un numãr de 2-12 epigrame ºi aproximativ 230
Cum petrecem amândoi
cu câte o epigramã. Aceasta este, de fapt, a doua
Cãci cu tata mam tâlnit
ediþie, revãzutã, corectatã, completatã, la alcãCã de iel mult am dorit
Cã în rãzboi au plecat [pluralul de politeþe] tuirea cãreia au conlucrat, cu pasiune ºi pricepere, confraþii George Corbu, Valerian Licã ºi
Înapoi nau înturnat
George Zarafu (Ed. Pro-Transilvania, BucuNe aflãm pe ceie lume
reºti, 2007). Din aceste versuri rãzbat setea de
Vã zicem la toþ cu bine.
viaþã a omului, solidaritatea cuplului familial,
La un copilaº de 3 ani, cãlcat de un taxi, preocupãrile predilecte, dar ºi îndemnul la „uistã scris, pe faþa crucii:
tarea” necazurilor cu câte un pãhãrel de þuicã din
Arzãte focu taxiu
butoi / ªi din unu îþi vide doi:
Ce ai venit de la Sibiu
*

Cît e Þara Româneascã

Ne odihnim pe vecie

Autoepitaful lui Stan Ion Pãtraº, pe care îl
puteþi citi cu lupa (redãm fotografia crucii de pe
mormântul sãu), e urmãtorul:
DE CU TÂNÃR COPILAª
IO AM FOST STAN ION PÃTRAª
SÃ MÃ ASCULTAÞ OAMENI BUNI
CE VOI SPUNE NU-S MINCIUNI
CÂTE ZILE AM TRÃIT
RÃU LA LUME NAM DORIT
DAR BINE CÂT-AM PUTUT
ORIªICINE MIA CERUT
VAI SÃRACA LUMEA MEA
CÃ GREU AM TRÃIT ÎN EA.

Versuri cu imperfecþiuni prozodice, dar cu
o muzicalitate internã, totul curge – ceea ce
demonstreazã cã limba românã e o limbã vocalicã. O tristeþe liniºtitã, fãrã violenþe lirice.
Totul ºi toate conºtientizeazã, parcã, prãpastia
dintre aspiraþie ºi realizare.
Sunt deja notorii atrocitãþile horthyºtilor
din Ardealul ocupat dupã Dictatul de la Viena,
1

Din revista România Mare, nr. 403, 3 aprilie 1998.

dar ºi în toamna lui 1944, înainte de a se retrage
împreunã cu armata germanã. Astfel, un venerabil preot ortodox mãrturiseºte, dupã 1990,
cum l-au asasinat horthyºtii pe Protopopul
Aurel Munteanu în 1944: „L-au silit sã intre în
coteþul porcilor ºi acolo l-au mãcelãrit cu furcile. Aºadar, nu un baston i-a strãpuns gura ºi
ceafa martirului, ci dinþii de fier ai unei furci.
Dupã ce l-au masacrat, l-au târât ºi l-au aruncat
într-un ºanþ, iar preoteasa mergea înnebunitã
dupã dâra de sânge, pe care o urma precum o
lupoaicã, pânã ºi-a gãsit bãrbatul”. ªi la Sãpânþa, în Maramureº, s-a întâmplat un fapt cutremurãtor: un ungur l-a împuºcat ºi apoi l-a
decapitat pe vecinul sãu de o viaþã. Acesta a fost
îngropat în Cimitirul vesel (în asemenea cazuri
numai vesel nu se poate numi!). Meºterul Ioan
Stan Pãtraº i-a fãcut un epitaf care începea cu
versurile: „A venit un ungur rãu/ ªi mi-a tãiat
capul meu”. Însã, dupã vreo 25 de ani, Iosif
Uglar – membru al C.C. al P.C.R. – l-a obligat sã
înlocuiascã ungur cu om1.

FENOMENUL SÃPÂNÞA

Turda George ºi soþie
Pe lume cât am trãit
Pomi frumoºi am rãsãdit
Baba din caier a tors
Io am cules mere-n coº
Din grãdinã, de sub piatrã
Sã le mâncãm laolaltã
Nu multe mere a-am mâncat
Cã la perceptor le-am dat.
*
Aici eu mã odihnesc
Tãrãºan Ioanã mã numesc
Cu stupi ºi albinele
Mi-am petrecut zilele
Mãi bãrbate, soþul meu,
Lângã mine-i locul tãu
Cã dupã ce vei muri
Lângã mine vei veni
ªi nu te tare grãbi
Cã ai timp a putrezi.
*
Veniþi cu toþi de-ompreunã
Sã vã dau þuicã de prunã
Sã beþ din acest pahar
Sã vã treacã de amar
Vã dau þuicã din butoi
ªi din unu îþ videa doi
Pân-am trãit în vecie
Am avut ºi pãlincie
Toate-aceste le lãsai
La 54 de ai
Moartã 1948
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Împãtimitul cioplitor – zugrav – rapsod
s-a gândit sã-ºi lase urmaºi în acest meºteºug
popular, pentru perpetuarea tradiþiei. „Cum n-a
avut bãieþi care sã-l urmeze, a strâns în jurul lui
ucenici care sã-i continue opera. Unul dintre ei
era mai plãcut gustului meºterului, Stan Vasile a
lui Colþun, nãscut în 1963, care a lucrat vreo 65
de cruci, dar, pocãindu-se, a abandonat [acest
meºteºug]. Un alt continuator de-al sãu a fost
Toader Turda, zis Sepe, nãscut în 1958, care a
lucrat vreo 90 de cruci în stilul meºterului. Unicul meºter care i-a rãmas fidel ºi îi continuã ºi
astãzi opera este Pop Dumitru Tincu [Miticã
Pop], care a realizat cele mai multe cruci în acest
stil. […] Crucile lui Ioan Stan Pãtraº, se integreazã armonios în arta popularã maramureºeanã ºi în tradiþia artei populare româneºti. […]
În total, în intervalul 1934-1977, a realizat circa
700 de cruci în ambele cimitire, 1977 fiind anul
trecerii sale în lumea umbrelor.” (Pamfil Bilþiu).
Cum renumele Cimitirului vesel ºi al artei
sale se rãspândise în întreaga lume, meºterul a
fost conºtient de faptul cã ºi casa sa va avea
mulþi vizitatori. Ca atare, încã din timpul vieþii, a
transformat-o în muzeu: a decorat-o în întregime, inclusiv gardurile, a încãrcat-o cu imagini
pânã la refuz. Nu lipsesc nici portretele unor
interpreþi de muzicã popularã din Maramureº,
precum Angela Buciu, Fraþii Petreuº, Viorel
Costin, Nicu Moldovan. I-a înfãþiºat în chip
propriu ºi pe marii meºteri din nordul Þãrii, ca
olarul Tãnase Cocean, sculptorul în lemn Gheorghe Borodi, Nicoarã Hotea – vestitul cojocar
din Sat ªugãtag sau Vida Geza – cel care a fãcut
lemnul sã cânte imnul eroilor. Dar faima lui Stan
Ion Pãtraº rãmâne în cele douã cimitire: crucile
ca niºte troiþe, din care ne privesc cei care se
odihnesc în liniºtea de sub pãmânt, transfiguraþi
de pana sa de zugrav ºi poet popular.
Vizitând Cimitirul vesel din Sãpânþa, unic
în lume, constaþi cã e un loc unde oamenii nu se
prea odihnesc pentru cã primesc mereu vizitatori. La Radio România Actualitãþi (23 ian.
2002), Maria Visulan afirmã cã nu e vesel – ia în
derâdere inevitabilul ºi face haz de necaz de cel
mai înfricoºãtor eveniment – moartea.
Totodatã, ca orice cimitir, te îndeamnã la
umilinþã, îþi aratã cât de trecãtoare este viaþa. Te
gândeºti câte destine, cu universul lor cu tot,
sunt îngropate acolo. Crucile, care se aliniazã ca
soldaþii în front, în ansamblul lor, au o funcþie
ontologicã pentru viaþa satului. Lumea satului,
cu universul ei bogat, rãzbate din plin în epi-

1

tafurile lor. Ne sunt înfãþiºaþi, dupã cum am
vãzut, oameni, nãravuri, ocupaþii, pasiuni ºi vanitãþi, trãsãturi spirituale ºi tabieturi. Pentru
conþinutul epitafurilor, Pãtraº se informa la oamenii bãtrâni, la neamuri ºi la cunoºtinþele apropiate despre persoana decedatã. Aºa se explicã
faptul cã luãm cunoºtinþã de tot ce ne poate
interesa: de la atitudini caracteristice ale celui
plecat Dincolo, pânã la cauza morþii, obiceiurile, tradiþiile satului. Epitafurile dezvãluie stilul
unic al lui Pãtraº, „ºãgãlnicia“ cu care privea
moartea, modul ironic în care înfãþiºeazã patimile, dar, parcã în subsidiar, rãmâne speranþa
unei reînvieri, posibilitatea reversibilitãþii, a iertãrii, speranþa cã Dumnezeu va absolvi ºi ultimele din „delictele” sale: de a se amuza. Þi se
pare cã moartea pluteºte râzând, fãcându-i pe
toþi sã chicoteascã.
Dar scriitorul Vasile Bãran (România
Mare, 29 apr. 2005, p. 7) considerã cã „oricât ar
fi încercat insolitul artist Stan Pãtraº sã ne facã
sã râdem cu toatã gura, tot în tristeþe ne îngropãm, intrând în Cimitirul sãu de la Sãpânþa,
cu epitafuri vesele ºi picturi deºucheate [naive],
hazul fiind, de bunã seamã, iscat din necaz, dacã
nu de-a dreptul din spaima ce-o aduce, în suflete, moartea”.
ªi acest cimitir este o dovadã cã maramureºenii rãmân fideli felului lor de a fi, dupã
tipare tradiþionale. Ne aflãm în plinã civilizaþie a
lemnului: lemnul e începutul ºi sfârºitul. S-au
nãscut în case de lemn, au fost legãnaþi în leagãne de lemn, s-au cununat în biserici de lemn,
casele sunt strãjuite de porþi de lemn sculptat, pe
care ºerpuieºte funia împletitã a vieþii în doi,
luminatã de rozeta soarelui, stau sub cruci de
lemn, dezmierdate de culori în toate tonurile
cromatice. Se folosesc culori naturale, obþinute
din pietre mãcinate. Albastrul de pe cruci e la fel
de uimitor ca albastrul de Voroneþ.
ªi unde putea sã aparã o asemenea minune
dacã nu în aceastã zonã în care trãiesc urmaºii
dacilor liberi, care obiºnuiau sã întâmpine
moartea cu râsul, convinºi fiind cã pierind în
luptã, cu faþa la duºman, vor sta la masa lui
Zamolxe. În preziua marilor bãtãlii, ei oficiau
ritualul bãrbãtesc al râsului, batjocorind astfel
moartea posibilã care îi pândea1.
Aceasta este þara (în sens istoric) cu oameni hotãrâþi, care au îndurat cu cerbicie viaþa
durã ºi necazurile, dar care ºtiu sã ºi cânte, sã
bea, sã petreacã, e þara care a dat Þãrii celei mari
interpreþi care se înscriu în Cartea de Aur a
Culturii româneºti.

Pop, Simion, Cimitirul Vesel, Editura pentru turism, 1972.
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Nichita Stãnescu la Sãpânþa
Gheorghe PÂRJA
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A

fost ºi mai este un fel de datorie
moralã a unui maramureºean ca,
atunci când îi vine un oaspete din
afara þinutului, neapãrat sã-i arate celebrul Cimitir Vesel de la Sãpânþa. Cum este lesne de
înþeles, nici Nichita nu a fost exclus de la acest
reflex al localnicilor. Deschid o parantezã ºi
spun cã nu toþi intelectualii din Maramureº,
dar ºi de aiurea, au fost cuprinºi de entuziasm
de acest fenomen care a fãcut înconjurul lumii.
Totul pleacã de la faptul cã niciodatã maramureºeanul nu ºi-a vopsit lemnul pânã la cioplitorul Ion Stan Pãtraº din Sãpânþa. Cel mai
adecvat pentru spiritul multora dintre noi, l-a
definit Laurenþiu Ulici: Sãpânþa este un fenomen maramureºean de esenþã maramureºeanã.
Ceea ce este adevãrat. Creatorul Cimitirului
Vesel a mãrturisit cã aºa ceva a vãzut undeva
în Apus. Cheia rãmâne tot în sufletul sãpânþenilor; faptul cã au acceptat de prin 1936 sã-ºi punã la cãpãtâi crucea vopsitã, dar care, nu
de puþine ori, nu este mãgulitoare pentru memoria celui trecut la cele veºnice.
ªtiind cã Nichita avea capacitatea de a transfigura realitatea cãreia noi nu reuºim sã-i
vibrãm sensul, eram extrem de curios cum va reacþiona la întâlnirea cu Cimitirul din
Sãpânþa. Aici unde simþim mai bine partea heraclitianã din noi. Ziua aceea, când am ºtiut
sigur cã vom intra în Sãpânþa cu Nichita, aº fi vrut sã nu aibã ochi care sã ne priveascã, ci sã

Plan apropiat, de la stânga la dreapta: Nichita Stãnescu, Gelu Ionescu,
Dinu Flãmând, Dora Stãnescu, Gheorghe Pârja. Octombrie 1979.
Fotografii din arhiva scriitorului Gheorghe Pârja
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facem cu totul altceva. Emoþia era mare pentru noi, cei din Maramureº, care-l însoþeam.
Nichita a intrat cu pioºenie în muzeul crucilor. Nu a vorbit aproape deloc, fiind fascinat de
ciceronele care recita din memorie textele ºugubeþe scrise pe cruci. ªi Dinu Flãmând, ºi
Gelu Ionescu, Grigore Georgiu, Damian Necula ºi Augustin Iza aºteptam o expresie –
sintezã din partea poetului. El, însã, nu vorbea. Din când în când întreba: dar aici ce scrie?
Iar bãiatul care-l fascinase pornea maºina memoriei. La sfârºit, Nichita a rostit, mai mult
pentru el: „E un albastru tragic”. Atât. Am plecat din Cimitirul Vesel din Sãpânþa fãrã sã
aflu niciodatã impresia adevãratã a lui Nichita despre acest loc. Mai târziu, citind volumul
Respirãri, aflu o expresie aparþinând marelui pictor Ion Þuculescu, rostitã prin 1956, când
îl vizitase Nichita, împreunã cu un prieten. În faþa unui peisaj care înfãþiºa un câmp cu
scaieþi deasupra cãruia cerul coborâse în trepte intense de albastru, Þuculescu a exclamat:
„Uite, ce albastru tragic!” Am mai auzit aceastã expresie. Cum spuneam, nu ºtiu ce
impresie i-a lãsat celebrul cimitir lui Nichita. Noi nu i-am spus pãrerile noastre. Nici nu
ne-a întrebat. Nu am intrat în sufletul omului, dar expresia „uite, ce albastru tragic” a rãmas
ca un autograf al prezenþei sale. Sau poate ºi-a amintit de cuvintele lui Þuculescu. Oricum,
deasupra noastrã era un cer de un albastru absolut. În faþa noastrã crucile vopsite într-un
albastru þipãtor. Poate la el s-o fi gândit Nichita, atunci, în octombrie 1979.

Râsu-Sãpânþu sau ce este, cum este
de ce este cum este cimitirul, zis vesel
Leo BUTNARU
Chiºinãu

P

rintre canioanele maramureºene s-a
simþit mai acut ca aiurea apropierea
orei decisive dintre cele douã secole
„ale noastre” (XX-XXI). Pe aici, lumea se mãrturiseºte între sentinþe mistice, ceva griji ecologiste, înjurãturi inteligente, bancuri despre
ardeleni ºi hohote de râs la gândul despre ceea
ce ar trebui sã fie un cimitir, în special cel vesel,
care e unic în lume ºi se aflã la Sãpânþa.
O fi aici ceea ce s-ar numit râsu-plânsu?
Peste unele morminte – numai plânsul. Pentru
cã ruinãtoarea colectivizare socialist-comunistã
a fost pretutindeni aceeaºi, inumanã, astfel cã un
sãtean basarabean va înþelege perfect ºi adânc
dureros epitaful vreunui semen de-al sãu
maramureºean: „În viaþã mult am trudit/ Eu casã
am avut/ Colectivul s-o fãcut/ Din casã m-au
alungat/ La minã eu am plecat/ Boala grea nu
m-a iertat”. Sau: „Vezi tu pãdurea cea mare,/ Eu
am fost ºi-am dus mâncare/ La cãlugãri ºi preoþi/
Cã ei m-aºteptau cu toþi./ Iatã cum s-a întâmplat/
C-am fost aspru condamnat”.
ªi totuºi, în deja consacrata, general-acceptata ordine de sentimente vorbind, la Sãpânþa
Lumea Cealaltã e veselã-gaiþã, nu oþãrâtã ca

pretutindeni aiurea. Aici, în locul tremolo-ului
unui zumzet de cor ce rãzbate de dupã cortina de
fier a Paradisului, se aude tremolo-ul hâþânat al
unor chicote mãrunt-sacadate. De la hohot – la
chicot, strania veselie postumã e în perpetuã schimbare de gradaþii ale sonoritãþilor sale; de la hohot
ºi chiar de dincolo de chicot – pânã la un abiaabia auzit fâºâit ca de la zborul îngerilor autohtoni cu aripile roase de asprimea ºiacului þãrãnesc.
(Doar niºte aripi atotcuprinzându-ne sub
umbra lor de molie-n zbor si-bemol: Timpul.)
La Sãpânþa, nu doar cioclii sunt persoane
oarecum diferite de consacratele noastre apucãturi, ci ºi destui sãteni, care nu-ºi mai pun
întrebãri de felul: „Oare Cimitirul Vesel nu e un
fel de fabulã ce nu ar fi meritat sã fie inventatã?
Oare pe-aici, noi, oamenii, nu ne veselim mult
mai mult decât am fi realmente în stare?”
Adicã, insul cu apucãturi consacrate, nu
oarecum dezaxate, în cimitirul de la Sãpânþa se
simte cam de prisos...
Nu în toatã Þara, ci doar aici, la Sãpânþa-la-þarã, hohotul de râs e ca o datorie testamentarã. (Vai de steaua ta – întunecatã –, destinule ce nu poþi lãsa nimic ca testament...)
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Celãlalt obelisc. „Hai, mãmicã, mama me,/
Pe mine nu mi-i ave./ Fã alt cocon de-i vre./ Aºa
a vrut Dumnezeu/ ªapte luni sã trãiesc eu...” – se
mãrturiseºte pruncuþul cu zâmbetul ºtirb. Citesc.
Recitesc. Ne-acusticã, aceastã îndeletnicire.
Aici, chiar dacã cimitirul e vesel, se tace, nu cã
ar umbla prin superstiþii marele criminal cumpãrãtor de tãcere, ci pur ºi simplu niciun sunet
nu se rupe de litere, de pumnul de litere negre ce
iau conturul unui graur mut de care nu se va
desprinde þipãtul sãu... ªi totuºi, am rostit un
cuvânt: „moarte”, am rostit cuvântul ãsta cu tot
cu ghilimele ºi gura mi-a rãmas ca un sens exterior al acestui cuvânt, ca un al doilea sãu sens,
dar exterior, nesemnificând exact ceea ce spune
cuvântul „moarte”, pentru cã gura mi-a rãmas,
mi-a rãmas încã vorbitoare, precum atâtea alte
ori fãcându-mã sã trãiesc înminunarea prin cuvânt, ca pe un nou fel de a fi pe lume.

Poetul, prozatorul, eseistul
ºi traducãtorul Leo Butnaru

ªi totuºi, dupã cuvântul „moarte” – cuvântul urmãtor, oricare, rostit, cât ai bate din
palme (în cimitir, sã baþi din palme?). Fiece
cuvânt este o indirectã constatare funebrã (chiar
ºi cuvântul viaþã, dacã e rostit sau citit aici): „Ca
o creangã blestematã/ Mi-a luat a mea viaþã/
Cum ai rupe un fir de aþã”, „Sãracã a mea viaþã/
Cum s-a topit ca o gheaþã”. Ziceri ca niºte constatãri funebre ale câtorva bãtãi de puls de acum
câteva clipe sau chiar ale bãtãii de puls din clipa
aceasta care, fãrã a fi ameninþatã cu trecerea – a
ºi trecut! ªi: „M-am topit ca o rouã/ ªi v-am
lãsat lumea vouã”...
Toþi cei plecaþi în Sãpânþa de pe ceea Lume, orânduiþi în vârste inegale, dar egal împãcaþi – pruncii sau adolescenþii dragostea cãrora ºi pânã astãzi mai este ºi pânã întotdeauna
va fi evenimentul pur, nealterat trupeºte, mirii
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Hohot, chicot sau fâºâit abia auzit, ca ºi
cum calendarele ar fi gâdilate, fiecare în parte, la
toate cele 364 sau 365 (cu una mai puþin decât
numãrul de file) subsuori ale lor.
(Când îndrãznesc sã presupun ce aº face,
dacã aº auzi un hohot de râs la o înmormântare,
mã ia prin fire o timiditate ca o abia sesizabilã
pâlpâire de mister neliniºtit.)
Pe obeliscurile rãposaþilor (unele fãrã cruce) – strofe din cel mai recent folclor: „Batã-te
focul, taxiu,/ Ce veneai de la Sibiu...”. Cimitirul
Vesel e pentru Poetul Anonim al folclorului ºi
pentru Inginerul Anonim al roþii, ºi de la ei – la
alþii, apoi de la alþii – la ºi mai alþii, astfel cã
ideea analogiilor se tot complicã, se îndepãrteazã de simplitatea ei cu Adam cel vechi, trecut
mai întâi în soaþã-sa Eva, apoi în nepoþime – ha!
ha! – zic eu, cel cãruia uneori i se întâmplã sã fie
filozof pe câteva frânturi de timp ºi de
gând(emã). Ha! ha! ha! la Sãpânþa, în cimitirul
ca o sfidare, în care generaþii de maramoºi sucombã cu demnitate.
Încã un obelisc: „Nãscut 1901 – Decedat
1960...”. Astfel cã peste Maramureº au mai trecut 50 de ani fãrã un om ºi, ca în Upaniºade-le
sanscrite, e timpul sã se gãseascã un alt rãspuns
– la ce?
Între cele douã Mari Tãceri trecând, viaþa
noastrã, mai mult sau mai puþin râzãtoare, încalcã oarecum solemnele versete ºi avertismente biblice. Ha! ha! ha! sau Hau! hau! hau! Sau
Bau! bau!-ul din numele lui Baudelaire, cel cu
Florile rãului. Sau toxicul croncãnit al corbului
Ed-car!-car! Poe-tic în sinea cosmicã a Timpului. ªi se reîntoarce, revine strã-dincoace de
Infinitul pustiu, strã-dincoace, în sinea mea.
Aºadar, prin Cimitirul Vesel nu poþi trece
serios ca un neamþ pe care nu-l intereseazã, sã
zicem, poezia...
ªi totuºi, ca în oricare alt cimitir, ºi în cel
zis vesel se întâmplã sã se plimbe câte un ins viu
ce-i are pe alþii în minte – recensãmânt de noi ºi
de morminte.
Simbolicã, neobiºnuitã, sugestivã gala celor 24 de ore ale Sâmbetei eternului hohot de râs.
(Al Sâmbetei morþilor. ªi ceea ce s-a dus pe apa
ºi vinul Sâmbetei.)
Un alt obelisc. Ca multe altele, ºi el fãrã
cruce. Doar cu chipul de picturã naivã, ca o
halcã de slãninã ce zâmbeºte jovial. Versurile
spun cã rãposatului i-ar fi plãcut paharul ºi lumea i se arãta în roz. Blândului sãpânþean lumea
i se arãta în roz pânã în momentul în care cineva
din comesenii sãi îi zicea: „Ioane, ºterge-þi, dom’le,
ochelarii de vin, cã din cauza stropilor lui ai
putea vedea lumea în roz”. ªi adevãr vorbea.
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care nu au avut rãgaz pãmântesc sã-ºi trãiascã
nici prima noapte de unire ºi domnul despre care
deja am vorbit, cel ce avusese gâtlej prãdalnic –
pe scurt, toate vârstele ºi toate destinele supravegheate timp puþin, timp scurt, timp mediu
sau timp îndelung, de longeviv, de menajeria de
destine a Zodiacului, toþi cei binecuvântaþi –
odatã ce s-au nãscut! – pre limba zidirii dumnezeieºti, toþi egali în faþa unei izbucniri de
veselie, în faþa unui hohot de râs care, pe lângã
ceea ce este ºi ceea ce mai poate fi, ar însemna ºi
un fel de remizã cu disperarea.
Sau, poate, hohotul de râs e o disperare ce
trece în spasmele unei îndrãzneli dezlãnþuite?
Cine ºtie... Oricum, ironia ºi încãpãþânarea ar fi
ca o vocaþie paralelã a sãpânþanului ce ºtie (dacã
e cât de cât cu carte) cã de la serios la ridicol nu e
decât un pas, exact atât cât e ºi de la poarta
Paradisului pânã la cea a Infernului. Adicã, un
fleac de pas de care sã mori de râs, nu alta!
Drept concluzie de etapã, reiese clar cã
râsu-plânsu (…râsu…-sãpânþu!) nu e nici pe
departe sinonim cu moartea ca autobiografie.
(S-ar zice cã apelez la un procedeu literar
numit abatere liricã, de mine la Cimitirul Vesel
vorbind: Treceam de la un obelisc la altul, oarecum înfricoºat nu de moarte, ci de posibila
curmare a altor ºi altor revelaþii. Intuiþia, sau
ceea ce ar putea fi aºa ceva, mã hãrþuia prin
tainicul ei imperiu al necesitãþilor încã nelãmurite. Timpul, ziua se mai lãmurea – graþie
þâºnitoarelor jeturi de luminã prin fantele, totdeauna medievale, dintre nori. Ne bucuram, în
Cimitirul Vesel, de aceste erupþii cereºti, pentru
cã dimineaþa acelei zile se împotmolea în vãlãtuciri greoaie de ceþuri eºuate pe Valea Izei ca
niºte dirijabile dezumflate; zi care se anunþa cu
nimic mai agreabilã decât ziua precedentã, drept
efect al ploii în amestec cu o discretã cernere de
luminã, ºi care avusese o culoare de bere. Deci,
ziua se mai limpezea. Prin risipirile de tãceri
mormântale – doar jeluirea esperanto a unui
guguºtiuc. În gând, rãsuceam la cotidiana vârtelniþã a verbelor. Nu trebuia sã-mi dau pe faþã
sufletul lacom de a spune, de a compune ºi de a
nu fi vesel.)
Alte inscripþii, alte explicaþii... Difuza
densitate a emoþiilor la suprafaþa lumii... „Nãscut în... Decedat în...” – ca ºi cum cifrele ar
deveni niºte con-cuvinte despre timpul din icoane, dar ºi timpul din fotografii: timpul Sãpânþei.
Dar poate cã oricare cimitir este locul unde se
sfarmã trinitatea Timp-Spaþiu-Condiþie umanã?
Totul (în cimitir îþi poþi da seama) ar fi un amalgam de haotice nãdãjduiri fãrã cârmã, nãdãjduirile în genere însemnând o bunã parte a vieþii
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pe dibuite. Însã oare va veni sau nu marea ºi
frumos absurda bucurie care sã rãscumpere totala, cosmica lipsã de sensuri, întru a reface
necesara trinitate?
...Nimic nu se poate interpune, nimic; nici
o întrebare nu se poate pune/interpune între neliniºtea mea ºi zâmbãreaþa lor plecare din toate
vârstele omeneºti posibile, cãrora, ca un provizoriu factor mutagen al poeziei, li se alãturã ºi
vârsta subsemnatului.
Pânã acum, fiece zi o aºteptam ca pe o
nouã aparenþã sau poate ca pe un presentiment al
unei mari semnificaþii. Aici, la Sãpânþa, nu cã
ziua, ci minusculele clipe îmi sunt devorate de
gândul voluptos la posibila declanºare a noilor
revelaþii sau a reluãrii mai vechilor, strãvechilor
revelaþii – ca sã dau ºi eu un exemplu instructiv
– una dintre care ar fi cea cu Adam-cel-fecioarã/
fecior sau fecior / fecioarã în fecioria sa osoasã
nãscãtoare de femeie ca o evadare din androgin.
În atare revelaþie s-ar putea afla ipoteticul hormon al Poeziei, ca ºi ipoteticul hormon al Sfântului Duh.
Aºadar, în urma celui mai banal îndemn –
sã mergem înainte! – chiar sã mergem prin ºi pe
delirul potecilor alcãtuite în labirintul voitelor
zâmbete, strãduindu-ne sã fim cât mai fireºti cu
noi înºine, fãrã a ne forþa vreun surâs (dacã nu
avem de ce surâde), ca cel din penibilele situaþii
în care am nimerit cu alte ocazii. Cu toate cã,
neexistând, cei de sub pietrele tombale nu au
nevoie de firescul sau nefirescul nostru comportament, precum în ochii lui Dumnezeu nu
existã constituþiile ºi oricare alte coduri de legi
umane (poate cã analogia este oarecum stângaci
trasatã, însã sunt sigur cã e sugestivã...).
Astfel cã un anumit numãr de paºi va
trebui sã-l dedic dezrobirii mele de o idee fixã.
Nu ºtiu care anume, însã este de necrezut sã nu
ai tu vreo idee fixã, preconceputã, când hãlãduieºte printr-un cimitir, zis vesel, introdus, presupun, în Cartea Recordurilor (Guinness) la
primul ºi unicul numãr. Pânã a afla ce idee fixã
mã înrobeºte, mai citesc o pereche de rime:
„fecioraºule – îngeraºule”. Sub ele, sub perechea aceasta de cuvinte româneºti intuiesc ca pe
un mit al prudenþei biografiile mai tuturor îngerilor (nu ºi pe ale celor cãzuþi). Deoarece, conform tezei Genezei, fiece om e o antitezã a
îngerilor. Pentru cã, în adevãr, ce a mai rãmas
divin în om? Poate cã doar umbra sa – o întinatã
umbrã de înger – o, da! ideea fixã ar putea fi
legatã anume de îngerii pãzitori ºi de simbolismul negativ al umbrei. Anume cã, în cimitir –
obsesia unei umbre a deznãdãjduirii, a nenorocirii surpate în posibila duratã a nesecatei eter-

acestei derute, renunþ la niºte versuri pe care
le-aº putea ticlui cu rimele: SÃPÂNÞA, sãmânþa, ºerpânþa (doar trei rime perfecte) ºi cu o
mulþime de rime niþel imperfecte: adeverinþa,
alcãtuinþa, biruinþa, bunãvoinþa, catrinþa, cãinþa,
cerinþa, chibzuinþa, circumferinþa, conferinþa,
consecinþa, credinþa, cunoºtinþa, cuviinþa, dorinþa, elocinþa, fãgãduinþa, fiinþa, folosinþa, iscusinþa, îngãduinþa, juruinþa, locuinþa, nãzuinþa,
neputinþa, nesãbuinþa, pocãinþa, privinþa, putinþa, recunoºtinþa, referinþa, sentinþa, silinþa, sârguinþa, suferinþa, fãgãduinþa, umilinþa, voinþa –
acestea ºi încã altele vreo 15-20 rimând cu
SÃPÂNÞA. Lungi epopei s-ar putea ticlui ºi cu
rimele de final ce ar armoniza cu numele sãpânþenilor – Pãtraº, Big, Stega, Pop, Braic... –,
însã îndeletnicirea nu ar fi dintre cele mai originale. În ce mã priveºte, când aud de dicþio-
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nitãþi fãgãduite, perpetuã, de-ne-opritã înfiinþare
a iluziilor noastre.
Sã mori de râs, nu alta...
De la rimele reproduse ceva mai sus, îmi
trec privirile de-a dreapta: „Decedat în 1990...”.
Acel bãrbat bine, presupun, ar fi putut pleca la
Tatãl-tuturor în urma unui atac de cord survenit
ca urmare a spaimei care l-a cuprins pe pãtimaºul de el din motivul cã i s-ar fi putut defecta
televizorul tocmai în toiul campionatului mondial de fotbal, iar pânã la Sighet, unde l-ar putea
repara, e drum ºi timp de a pierde câteva meciuri. Ah, biet disperat prãbuºit în sine ºi în de
dincolo tãrâmuri, unde, unele în altele, liniºtile
nefiinþãrii se dau afund...
Drept înainte, în faþã, ceva ce se citeºte,
dar nu se comenteazã. Cu scris pe cruce, zice o
mamã cãtre fiul ei: „Aici eu mã odihnesc,/ Braic
Ileana mã numesc./ Cinci feciori am avut eu,/
Sã-i trãiascã Dumnezeu./ Mãi, Grigã, sã fii iertat/ ªi dacã m-ai junghiat/ Când ai venit din sat
bat./ Cã bine m-ai aºezat,/ La umbra bisericii./ Îi
veni ºi tu aci”. Nu comentez, ci doar îmi schimb
preconceputa idee cã satul care are un Cimitir
Vesel ar fi putut cunoaºte faptul cã din fiinþele
sale câteva s-ar fi putut sinucide din dragoste
nefericitã, sã zicem, dar nicidecum cineva nu a
cãzut jertfã unui supra-plus de urã care, din când
în când, rãbufneºte în vreo mahala sau alta...
Drept urmare a acestui imprevizibil ºi cutremurãtor caz de paricid, infirmul moralist al
deznãdejdii ar spune cã nu e mare scofalã sã iei
viaþa în serios, când dânsa te ia în tragic. „Sã
ºtiþi, fieunde aþi fi, fiecine aþi fi, fiecum aþi trãi cã
niciodatã nu-l veþi prinde pe Domnul de picior;
chiar dacã vi se va pãrea cã l-aþi înºfãcat de
gleznã, totuna veþi avea destule nãdãjduiri neîmplinite care vor ajunge parte a sorþii ce v-a
fost datã ºi care, sigur, vã va fi luatã”, mai zice
cinicul moralist al deznãdejdii, fãcând-o pe
foarte deºteptul, pentru ca tot el, într-un chip
paradoxal, sã adauge concluziv cã: „Deºteptãciunea deºteptãciunilor este egalã cu deºertãciunea deºertãciunilor”.
A trebuit sã hohotesc, sã râd, sã zâmbesc
sau doar sã zâmbesc a râde, însã m-a luat nu ºtiu
cum o politicã a nostalgiilor, apoi am dat, uºor,
într-un fel de metafizicã, de la care mã pomenii
în scepticism, pentru ca (citesc gândurile transcrise cu ºase-ºapte rânduri mai sus) sã capotez
într-un nihilism deocheat (fie el ºi unul impersonal, ci unul al cinicului moralist al deznãdejdii), lucruri ce mi se par oarecum inadecvate
dispoziþiei ºi atmosferei care ar fi sã fie caracteristicã pentru un cimitir, zis vesel, unicul în
lume – cel de la Sãpânþa. Apropo, din cauza
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narul de rime, sunt suspicios ca bãtrânii totdeauna aproape siguri cã, în orice li s-ar spune,
deja li se ascunde adevãrul. (De ce, la vârsta
mea, nu m-aº gândi ºi la tihnita, abia ºoptita
noastrã generaþie ca la un inevitabil boom al
bãtrânilor adormiþi ºi ei, la timpul lor, într-un
chicot sau într-un veritabil hohot de râs?)
La o adicã, de ce nu s-ar hohoti ºi aici, la
Sãpânþa? Cã doar, totdeauna în marea noastrã
bucurie (atunci când se întâmplã s-o avem) existã subtextul unei dorinþe secrete de catastrofã
– ar mai fi una din judecãþile noastre care e,
fireºte, neimportantã, ca ºi toate celelalte judecãþi întemeiate pe Judecata de Apoi, prin care
avem a trece, þinând minte cã râde bine cel ce
râde la urmã.
Astfel cã, precum spuneam-scriam, pe aici
lumea se mãrturiseºte între sentinþe mistice, ceva griji ecologiste, înjurãturi inteligente, ban-
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curi despre ardeleni ºi hohote de râs la gândul
despre ceea ce trebuie sã fie un cimitir...
O fi aici ceea ce s-ar putea înþelege prin
râsu-plânsu? Sau… râsu…-sãpânþu? Peste unele morminte – numai plânsul. ªi blestemul.
Dar ºi bunãtatea, generozitatea întru dãinuire
prin moºtenire: „Cât pe lume am trãit/ Bine am
gãzduit/ Am þinut ºi vaci ºi oi/ Dar acum vã las
pe voi/ Grigore nepotul meu/ Dee-þi bine Dumnezeu/ Sã gãzduieºti în locul meu”. (Pop Ileana Petrenjel, 1897-1982).
Iar prin totalitatea epitafurilor pe care le
conþine, renumitul cimitir de la Sãpânþa poate fi
„citit” ca o fascinantã nuvelã existenþialistã la
persoana întâi, dar, încã din anii ’30, transmisã
prin „gura altcuiva” ºi anume – a meºterului Ion
Stan Pãtraº. Doar meºter? Nu, ci artist-naiv total, mânuitor de daltã, penel, dar ºi de condei
poeticesc. S-a stins ºi domnia sa, vãleatul 1977,
îndeletnicirea-i rãmânând în grija ºi priceperea
unuia dintre învãþãceii sãi, Dumitru Pop, zis
Tincu (n. 1955). Deie-i Domnul viaþã lungã.
Ar mai fi de concretizat, însã, cã atunci
când „le iese moartea în faþã”, când „moartea-i
scoate din lume-afarã” (tot din epitafuri cetire),
nu toþi sãpânþenii merg la „cel vesel”, pentru cã
localitatea mai are încã alte trei „locuri de veci”:
un cimitir vechi greco-catolic, altul adventist ºi
rãmãºiþele unui cimitir evreiesc. Lumea mare se
intereseazã, bineînþeles, anume de cimitirul
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parohial, zis vesel, din Sãpânþa, sat populat de
circa 3.500 de maramureºeni. Eu unul, însã,
acum vreo trei decenii, rãsfoisem o Monografie
sentimentalã a cimitirului vesel de Pop Simion.
Ulterior, aflai cã, în 1991, a fost editatã lucrarea
franco-englezã Le cimetiPre joyeux/ The Merry
Cemetery. Iar anul trecut, Bruno Mazzoni,
profesor universitar italian, a publicat prima
ediþie ºtiinþificã a inscripþiilor de pe crucile Sãpânþei: Le inscrizioni parlanti del cimitero di
Sãpânþa. Însã temeinicul lucru ctitorit de meºterul-artist Ion Stan Pãtraº are încã a fi cercetat,
pentru cã, precum scrie dna Florica Dumitrescu:
„Acum, când corpus-ul inscripþiilor de la Sãpânþa este editat, se aºteaptã contribuþiile folcloriºtilor, ale etnografilor, ale sociologilor, acestea, odatã coroborate cu cercetarea actualã,
pe tãrâm lingvistic, vor putea duce la alcãtuirea
unei monografii generale a cimitirului vesel”.
În fine, reiese cã, pe la Sãpânþa, lumea se
mãrturiseºte nu doar între sentinþe mistice, griji
ecologiste, înjurãturi inteligente, bancuri ºi hohote de râs; lumea se mãrturiseºte ºi întru ºtiinþa
folclorului, sociologiei, etnografiei, filologiei etc,
fãrã de care, spuneam, nu poate fi deplinã ideea,
cugetarea despre ceea ce este, cum este, de ce este
cum este un cimitir, în special cel vesel, care e
unic în lume ºi se aflã la Sãpânþa, în Maramureº,
unde se simte mai acut ca aiurea apropierea decisivelor ore dintre viaþã ºi eternitate.
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Porþile lui Ion Stan Pãtraº
ºi statutul lor de lucrãri cu valoare de unicat
Pamfil BILÞIU

Veniþ cu toþ deompreunã
Sã vã dau o bere bunã
ªi vin ºi o þuicã dulce
Ca sã vã-ndulciþi pe buzã
Rumu, berea ºi lichioru

Versurile-reclamã sunt cât se poate de sugestive ºi ne argumenteazã talentul sãu de a
versifica pe tot felul de teme. Alãturi de fluiditatea versurilor ºi limpezimea imaginilor este
remarcabilã încãrcãtura umoristicã, care dã farmec textului.
Ornamentica porþilor sale impresioneazã
prin varietate, bogãþia motivelor, modul în care
respectã simetria registrelor, prezentând unele
similitudini cu cea a crucilor, unele motive fiind
comune precum cele ce alcãtuiesc chenarul-cadru.
La aceastã poartã registrul superior este
rezervat - care astãzi se gãseºte la Pensiunea turisticã a lui Robert Orzac - inscripþiei. Este urmat apoi de cel rezervat scenelor sculptate, asemeni celor de pe cruci, în care personajele sunt
surprinse în exerciþiu. Pe stâlpul din stânga fundãturii proprietarul porþii ªtefan este reprezentat
„sãrvind la bufet”, iar un client îºi bea paharul
cu sete.
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Care-i place la tot omu
Veniþ ºi voi hãi neveste
Sã vã dau lichior cã este
Câte-on pahar de voi da
De toatã grija-þ uita
Vã zic la toþi sã trãiþ
ªi la bufet sã veniþ.
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n sector, în care
meºterul ºi-a etalat
din plin mãiestria, îl
reprezintã porþile. Maramureºenii de pe Valea Tisei nu au manifestat un interes precum cei de
pe vãile Marei, Izei, Cosãului, ori
Viºeului pentru porþi. Drept
urmare, nici meºterului nu i s-au
comandat prea multe. Sã mai adãugãm ºi faptul cã acesta era ocupat în bunã mãsurã cu lucratul
crucilor, al pieselor de mobilier ºi
altor categorii de obiecte. Cum
unele dintre lucrãrile lui au dispãrut, altele au luat drumul altor localitãþi, nu ºtim câte porþi a
confecþionat.
Din cele care s-au pãstrat putem aminti pe
cea de la fostul bufet, în prezent mutatã ºi restauratã de urmaºii familiei proprietare. Mai cunoaºtem poarta lui Gavrilã Bledea din Sarasãu,
pe când trãia, prieten cu meºterul. Mai cunoaºtem
o poartã care se aflã la Giuleºti. Dintre cele care
nu s-au pãstrat se numãrã douã exemplare: cea
din faþa fostului C.A.P. ºi cea din faþa ºcolii.
Porþile lui Ion Stan Pãtraº respectã structura clasicã a porþilor maramureºene, fiind construite pe trei stâlpi, cu douã aripi, având portiþã,
fundãturã ºi acoperiº în patru ape, care în grai
local se numeºte „clop”. Poarta, care strãjuia
intrarea în fostul bufet - îl avea ca proprietar pe
ªtefan, fost bufetar - are statutul de unicat, fiind
prima poartã de reclamã pe care o cunoaºtem.
Nu ºtim exact a cui a fost ideea, dar credem cã a
meºterului, care avea multã fantezie ºi mult spirit de inventivitate.
Inscripþiile de pe poartã ne slujesc drept
argument cert în privinþa funcþiei ºi destinaþiei
porþii:
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Ca ºi la cruci, scenele au menirea de a-l
fixa în timp pe proprietar ºi a-l caracteriza. În
dreapta fundãturii, pe stâlp, ªtefan este reprezentat cu mâna la cap, gânditor, aºa cum a fost
pe când trãia. Inscripþia de deasupra scenei, una
în versuri, ne aminteºte calitatea personajului,
aceea de fãcãtor de bine.

Foaie verde mâgheran
ªtiþ cu toþ cã-s ªtefan
Din a mea copilãrie
Nea plãcut a face bine.
Pe stâlpul din stânga porþii personajul
ªtefan este redat în postura de drumeþ, o pasiune
a lui, mergând cu raniþa în spate. Inscripþia de
deasupra scenei este menitã a sublinia ºi ea
aceastã pasiune a personajului, locul pe unde
drumeþea:
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Asta mie nea plãcut
Ca sã plec pe la Borcut.
Registrele urmãtoare sunt rezervate motivelor ornamentale. Primul este destinat, pe toþi
trei stâlpii, pomului vieþii, stilizat în mod original. Are forma unui ax cu crengi, fiecare capãt al
crengii terminându-se cu o rozetã cu petale de
flori. Urmãtorul este rezervat unei combinaþii de
motive avimorfe, cu cele cosmogonice ºi florale. Pe primul ºi cel de al treilea stâlp întâlnim
reprezentat vulturul, iar pe cel din mijloc vulturul cu aripile desfãcute, simbol solar, uranian,
consacrat divinitãþii supreme a cerului, fiind ºi
emblemã a puterii imperiale. Sub vultur descoperim soarele ºi luna antropomorfizate, reprezentate pe toþi cei trei stâlpi ºi care constituie
motivul central. Sub motivul soarelui este reprezentatã o floare, care considerãm cã este un
alt tipar al pomului vieþii, o altã formã de stilizare a lui, care se terminã la bazã prin douã

crengi care au la capete câte o rozetã. Ultimul
registru, aºezat chiar la baza stâlpului, este rezervat rozetei circumscrise. Sub fundãturã, deasupra portiþei, întâlnim un motiv interesant ºi
preferat de cãtre meºter, pe care îl transfigureazã
destul de des ºi pe cruci „ºarpele înjemãnat”, pe
care îl mai putem vedea pe lingurile vechi, mai
ales a celor de bãcit din Maramureº ºi Oaº.
Suntem în posesia unei reprezentãri mitico-magice, care este frecventã în arta popularã, dacã
avem în vedere calul bicefal, vulturul bicefal etc.
Aºezarea reprezentãrii chiar deasupra
portiþei de intrare ne pune în luminã funcþia ei
magicã, pe care a îndeplinit-o odinioarã. Mai
trebuie amintit cã ºarpele apare sub forma unei
perechi, deci tot o reduplicare mitico-magicã în
ornamentica unor porþi, precum cea de pe un
fruntar vechi de poartã de la Ieud, pe una mai
nouã, de la Valea Stejarului sau pe una de la
Bogdan Vodã.
Ca ºi stâlpii crucilor ºi cei ai
porþilor sale au decorul încadrat
de un chenar-cadru, din douã benzi paralele, cu motive geometrice.
Variaþia motivelor este prezentã
ºi în aceste cadre. Pe primul ºi cel
de al treilea stâlp cadrele sunt decorate cu unghiuri deschise, iar
cel median cu romburi elipsoidale.
Coloristica este asemeni
crucilor. Culoarea de fond este albastrul pronunþat. Motivele ce alcãtuiesc cadrul sunt vopsite prin
folosirea albului, roºului, galbenului ºi albastrului. Aripile ºi fundãtura ca ºi portiþa sunt vopsite în
albastru. Pragul de sus al porþii

rugãciune, cea a Maicii Sfinte rugându-se. Scena este remarcabilã pentru modul cum meºterul
a reuºit sã redea trãirea puternicã ºi evlavia
personajelor. Poarta este interesantã ºi pentru
combinaþia de scene laice cu cele religioase.
Stâlpii porþii din spate au ca ornament un
chenar-contur, cu motivul torsadei. Scena îngerului pãzitor este încadratã de un chenar, decorat cu motive geometrice, precum semicercuri
ºi linii drepte. Pragul de sus este decorat cu
motivul ºarpelui îngemãnat, bine scos în evidenþã, motiv preferat de cãtre meºter, aºa cum
am amintit.
Poarta este si ea în aceeaºi notã caracteristicã a artei meºterului care se remarcã prin
forþa de sugestie, echilibru ºi varietate ornamentalã, motivele fiind bine scoase în evidenþã
ºi diferenþiate ºi prin culoare.
Ion Stan Pãtraº a realizat de asemenea o
poartã cu valoare de unicat, care nici ea nu a fost
studiatã, dar pe care unul dintre specialiºti, Gheorghe Aldea, o aminteºte, subliniind cã avea în
relief (de fapt în basorelief) sculptatã ºi pictatã
întreaga istorie a înfiinþãrii acestei cooperative.
Poarta care a strãjuit intrarea la fostul sediu al C.A.P. din Sãpânþa a avut statutul de
unicat, fiind singura poartã de propagandã politicã. Oamenii politici de atunci s-au gândit cã
arta meºterului, prin efectele ei, ar putea sluji ºi
propagandei politice prin care sã se preamãreascã prin sculpturã, culoare ºi vers, binefacerile sistemului ceapist de organizare a agriculturii din acel timp.

FENOMENUL SÃPÂNÞA

este decorat în întregime cu motivul ºarpelui
îngemãnat, având în interiorul fiecãrei încolãcituri un decor suplimentar reprezentând rozeta.
Fundãtura este decoratã prin traforare cu motive
geometrice unde întâlnim reprezentatã ºi suliþa,
simbol al autoritãþii publice ºi al protecþiei. Descoperim ºi fluturele, simbol al reîncarnãrii sufletului.
Poarta lui ªtefan este o operã de mare
valoare, care surprinde prin frumuseþea motivelor, alternanþa ºi combinaþia acestora, coloritul viguros.
Poarta de intrare în Cimitirul nou se reþine
ºi ea prin monumentalitate. Este din fier, dar cu
stâlpii ºi pragul de sus din lemn. Stâlpii porþii ne
edificã asupra modului ºi atenþiei cu care sunt
reprezentate personajele. În capãtul de sus al
stâlpului este reprezentat ªtefan cel Mare, cu
coroanã pe cap, cu sabie ºi sceptru, în straie
domneºti, încadrat de douã ghirlande de romburi elipsoidale. Un pom al vieþii completeazã
registrul superior. Urmãtorul, mai întins, este
rezervat transfigurãrii pomului vieþii, reprezentare complexã, având fiecare creangã terminatã
printr-o petalã floralã, stilizate diferit. În partea
de sus, printre crengile pomului, descoperim
reprezentate trei perechi de porumbei.
Personajul stâlpului din dreapta este Al. I.
Cuza, încins cu sabie, cu fireturi ºi îmbrãcat în
costum domnesc cu epoleþi. Registrul, ca ºi la
stâlpul din stânga, este completat de pomul vieþii, despãrþit de personaj prin motivul corigãului,
trasat în arc de cerc.
Registrul urmãtor este remarcabil prin
compoziþia complexã, alcãtuitã din doi serafimi,
despãrþiþi de un motiv alcãtuit din frunze, un alt
motiv în arc de cerc, din linii oblice, ce imitã
funia, având la capãt rozetã. La bazã se aflã
rozeta ºi unghiuri deschise circumscrise.
Ornamentica stâlpilor porþii de intrare în
Cimitirul nou este aºezatã într-un chenar-cadru,
alcãtuit din linii oblice late, aºezate în benzi. La
baza stâlpilor descoperim un decor suplimentar,
ce alcãtuieºte registrul de jos, care este decorat
cu rozete. Rozetele mici sunt decorate suplimentar cu romburi cu pãtrate circumscrise, despãrþite de motivul crucii.
Culorile folosite în pictarea stâlpilor din
faþã sunt roºul, galbenul, folosit mai ales la vopsirea benzilor din cadre, albul care este culoarea
de fond a rozetelor ºi verdele cu nuanþele sale.
Culoarea de fond a decorului stâlpilor este un
albastru închis.
Pe stâlpii din spatele porþii meºterul a reprezentat scene religioase. Este sugestivã cea a
îngerului pãzitor, cu mâinile întinse ca pentru
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Aceastã poartã nu a fost studiatã de cãtre
nimeni, sub aspectul ornamenticii, coloristicii
etc, iar noi am aflat de ea doar dupã ce s-a
distrus, de la poetul ºi publicistul Ion Iuga, ataºat de arta meºterului, care ne-a lãsat un articol
cu o scurtã descriere, importantã pentru cã ne
dezvãluie unele scene reprezentate de artist, pe
acest monument ºi mai ales inscripþiile-lozinci,
bine ticluite ºi sugestive, fãcute în stilul sãu
caracteristic.
Poarta, aºa cum reiese din articol, a stârnit
multe comentarii. „Da, într-adevãr, este o poartã
deosebitã, despre care se vorbeºte mult. Nu are
masivitatea celor vechi. Aripile sunt mai puþin
înalte decât statura omului. Poarta colectivei este
o lapidarã istorie a colectiviºtilor. La mijloc este
stema P.M.R., sub care sculptorul-poet a înscris:

FAMILIA ROMÂNÃ

FENOMENUL SÃPÂNÞA

Traiul nostru îmbelºugat
Partidul ni l-a arãtat.
Mâinile meºterului au dãltuit în lemn, pe
stâlpi, figuri de oameni în procesul muncii, în
toate anotimpurile anului. Sus zboarã porumbelul alb, pe un cer limpede. Puþin mai jos, la
masa plinã de bucate, se aflã o familie de colectiviºti, în timpul iernii, sub care stã scris:

Noi, azi varã, am tot muncit
ªi recolte-am dobândit.
Primãvara este conturatã prin imaginea
tractorului, sub care stã scris:

Iatã ne-a sosit tractorul
Sã-i dãm ajutor cu zorul
Sã lucrãm mânã în mânã
Sã avem recoltã bunã.
Vara colectiviºtii îºi încruciºeazã sapele,
lucrând cu mare spor din zori pânã seara. Toamna este imaginea roadelor. O femeie duce snopul
de aur, prins în secere pe umãr, iar bãrbatul trece
coasa pe câmpurile pline de rod.
Pe celalalt stâlp e stema R.P.R., în care se
integreazã ºi mitul soarelui, al luminii ca o certitudine. Jos este preºedintele Gheorghe Turda,
sculptat cãlare, parcã s-ar întoarce de pe terenurile de peste 5000 hectare ale colectiviºtilor.
În chenar e mulsul oilor ºi îngrijitul vacilor.
Fiecare imagine e însoþitã de versuri semni-

ficative, prin ele aducând laudã oamenilor harnici.
Am admirat «Mireasa din Sãpânþa», sculptatã în stejar, în costumul viu colorat din Sãpânþa. Poarta e deschisã zilelor de mâine. Este o
poartã a luminii ºi a soarelui”.
Descrierea poartã, desigur, pecetea vremurilor în care presa era un instrument eficient
de propagandã politicã, prin care se preamãrea
regimul ºi binefacerile lui. Cu toate acestea
descrierea lui Ion Iuga rãmâne un document
preþios ºi unic, prin care ni se redau scenele
însoþite de versuri cu funcþie explicativã. Informaþiile furnizate de Ion Iuga ne edificã asupra faptului cã meºterul era consecvent stilului
sãu, care îºi însoþea scenele de versuri, le picta ºi
folosea acelaºi motive în decorarea porþilor sale
de care era ataºat, precum soarele, porumbelul,
aºa cum reiese din descriere ºi asupra combinaþiei de motive, în care scenele de muncã
sunt completate cu motive cosmogonice sau avimorfe. Ceea ce a fost caracteristic ºi acestei porþi
au fost reprezentãrile sculptate, cu scene colective, pictate ºi însoþite de versuri explicative.
Potrivit documentelor, meºterul a lucrat
numeroase porþi din categoria celor simple
pentru consãtenii lui. Potrivit altor documente ni
se aminteºte cã „de numele lui se leagã multe
porþi cioplite în lemnul stejarului, cum numai el
ºtia s-o facã, ce strãjuiesc intrarea multor gospodãrii primitoare ale þãranilor maramureºeni.
Natalia Stancu este singura care aminteºte de o
altã poartã monumentalã de-a meºterului, menþionând cã Ion Stan Pãtraº a ornat în acelaºi stil,
cu aceleaºi culori violente, poarta de la intrarea
ºcolii, prin ea omagiind pe cãrturari ºi învãþãtura”. Rezultã din aceste fraze cã fosta poartã a
ºcolii conþinea în ornamentica sa scene sculptate
ºi pictate în acelaºi stil.
Porþile reprezintã un compartiment de bazã al operei meºterului, care se evidenþiazã prin
complexitatea lor ºi caracterul monumental, forþa
lor de sugestie, prin care ni se etaleazã strãlucit
originalitatea, mãiestria ºi spiritul sãu inventiv.
Din nefericire doar proprietarii porþii de
la fostul bufet au înþeles nevoia restaurãrii ºi
conservãrii porþii monumentale a meºterului
Ion Stan Pãtraº.
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Elemente regionale regãsite pe epitafurile
din Cimitirul Vesel, Sãpânþa

1 ceterã2 „vioarã” <lat. cithera3 (cf. DLRM
s.v.) (dupã CADE rom. ceterã < lat. cithara):
Cît în lume am trãit
Oile mult le-am iubit
ªi mi-o mai plãcut ceva
Sub ceterã a cînta
Din copilãria mea
Mult mi-o plãcut cetera
Sã-mi cînte pe voia mea.
1 pãnurã <lat. paenula (Frãþilã 1982, 258):
Pãnurã bunã am fãcut
ªi la oameni le-am vândut
2. Pãstrarea unor termeni vechi de origine
slavã4, specifici secolului al XVI-lea
1 (a) beli „a jupui” <v. sl. bLliti, termen foarte
frecvent în graiurile maramureºene:
Pã lume cît am trãit
Multe oi eu am belit
1 (a) grumbí „a jigni, a supãra” <grumb
„aspru, grosolan” <v. sl. gr¹bu (v. CADE
s.v. grumb):
Sã-i învãþ cu omenie
Sã nu grumbdeascã pã nime;
Nu m-o lãsat sã trãiesc
Pãrinþii sã nu-i grumbãsc;
Vrut-aº fi eu sã trãiesc

Cf. Marin, Mãrgãrit 2005, CXXXVIII.
În Sãpânþa se înregistreazã frecvent ºi sunt încã în uz variante cu metatezã: tecerã = ceterã, teceraº = ceteraº.
Lat. cithera (< gr. kithara cf. Le Petit Larousse Illustré, 1994, s.v.; Le Nouveau Petit Robert s.v.) a dat în
portughezã cítara (secolul XVI), în sp. cítara (1432), fr. cithare (1370), it. cetra, iar în rom. (reg.) ceterã (cf.
Dictionnaire des emprunts latins..., 2004, p. 87).
4 A. de Cihac (1879, VIII), în prefaþa dicþionarului sãu observa cã toate dialectele slave au contribuit mai mult sau
mai puþin la îmbogãþirea limbii române, dar cele mai multe împrumuturi le datorãm vechii slave sau vechii
bulgare cum mai este numitã. Aceastã situaþie este explicatã de cãtre Cihac prin luarea în considerare a faptului
cã românii au fost creºtinizaþi de cãtre slovenii din Panonia care locuiau atunci pe cele douã pãrþi ale Dunãrii, în
Dacia ºi Ungaria: „Presque tous les dialectes slaves ont contribué plus ou moins B enrichir la langue, mais c’est
surtout au vieux slave (slavon) ou vieux bulgare, comme on l’appelle meme de préference, avec plus ou moins de
raison, que le roumain doit le plus grand nombre de ses emprunts. Ce dernier fait ne peut étonner nullement, si
l’on prend en consideration, que les Roumains ont été christianisés par les SlovPnes de Panonnie, qui habitaient
alors la Dacie et la Hongrie sur les deux côtés du Danube et qui parlaient ce dialecte slavon. Les Roumains ont
employé ensuite jusqu’au 18Pme siPcle ce slavon comme langue de leur Église, qui a reçu naturellement aussi
toutes ses institutions de cette meme source slavonne”. (A. de Cihac, 1879, VIII-IX).
1
2
3
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extele de pe crucile din Cimitirul
Vesel ne oferã o serie întreagã de
cuvinte, interesante atât sub aspectul
formei, cât ºi sub cel al semantismului, majoritatea întâlnindu-se doar în zona Maramureºului. Aceste texte se constituie într-un
veritabil muzeu al graiului popular din Sãpânþa
(grai încadrat cu rezerve în subdialectul maramureºean), multe cuvinte sau variante fiind
vechi, chiar neatestate pentru alte zone.
Pe lângã aspectele morfologice ºi lexicale,
se regãsesc ºi forme foarte interesante sub aspect fonetic. Astfel, un fapt fonetic deosebit este
pãstrarea semivocalei u care nu s-a consonantizat, ca în restul teritoriului dacoromân în contexte etimologice, la v. De exemplu, cuvinte de
tipul: mãduuã „mãduvã” < lat. medulla (atestat
în Atlasul Lingvistic al Maramureºului, vol. I, h.
103, pct. 227 – Sãpânþa) sau vãduuã < lat. vidua1
(vezi ºi ALRR-Mar., vol. IV, MN, pl. XII, pct.
227):
ªi vãduã eu am rãmas,
ªi am avut ºi mult nãcaz
La o atentã analizã, aceste cuvinte s-ar
putea grupa astfel.
1. Conservarea unor elemente vechi, de
origine latinã, atestate ºi în textele din secolul al
XVI-lea
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Pe pãrinþi sã nu-i grumbesc.1
1 ocol „curte”2 <v. sl. okolu (v. DLRM s.v.,
sensul „curte” indicat ca regionalism; Celac
2007, 48):
Lovitã de-un motor
Ieºind din al meu ocol.
Dar moartea cu nume rãu
M-a scos din ocolu meu.
L-am lãsat tare cu dor
Sã fie gazdã-n ocol.
3. Cuvinte cu semantism specific secolului al XVI-lea:
1 avere „gospodãrie” <lat. habere:
Iar cu banii de pe ele
Mi-am întreþinut avere.
1 boiereasã „femeie cãsãtoritã; soþie” <boier +
suf. -easã (v. DEX s.v.). Densusianu (1961,
II, 269) gloseazã termenul „nevastã” cu
precizarea „cum e folosit încã în câteva
regiuni (boreasã)”.
Atestãrile din graiurile maramureºene
confirmã varianta boreasã (ALRR-Mar., vol. I,
h. 174, pct. 227 – notã: „nevastã i se spune pânã
la 40 de ani, de la 40 de ani i se spune boreasã”,
vezi ºi h. 209, unde, în pct. 227 se precizeazã cã
„boreasã i se spune unei femei mãritate”):
Fost-am de treabã boreasã
Gãzdoaie bunã la casã
Ca orice boreasã-n sat
ªi cu cergi m-am ocupat
Noi copii nu am avut
Dacã Dumnezeu n-o vrut
Ca orice boreasã-n sat
ªi cu cergi m-am ocupat
1 (a) îndruga „a toarce lânã sau cânepã în fire
groase ºi puþin rãsucite, necesare la anumite
þesãturi” < în + drugã „fus (mare ºi gros) pe
care se pune fuiorul de tors urzealã pentru
lãicere, saci etc.” (drugã < scr. drug DEX
s.v.):
Cît în lume am trãit
Tors-am ºi-am îndrugat mult.
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În viaþã mult eu am lucrat
Multã lîn-am îndrugat
ªi la fîn ºi la sãpat
Nu orice femeie m-o luat.

1 (a) înturná „a veni înapoi, a întoarce” (reg.
v. DEX s.v.):
Cu maºina am plecat
Înapoi n-am înturnat;
Când în rãzboi eu am plecat
Înapoi eu n-am înturnat.
CADE îl noteazã ca arhaism, vb. tr., atestat în Moldova, Bucovina ºi Maramureº
turna <lat. tornare3. Vezi ºi Tratat, 383;
1 patimã se foloseºte cu sensul vechi „suferinþã fizicã, caznã, chin, boalã” <gr. BV20:"
(TDRG îl noteazã ca aproape învechit ºi popular, înregistrat de DLRM înv.):
Stau la masã mã gândesc
Patima v-o povestesc.
1 popor „toþi credincioºii ce þin de o parohie;
oameni, locuitorii unui sat”4:
Câte zile am trãit
La popor bine-am dorit.
Dupã CADE (s.v.) popor nu provine din

Farcaº 2008, 25.
Alina Celac (2007, 48) menþioneazã termenul ocol cu sensul „staul” în 2 puncte din sudul dacoromânei, 737,
951.
3 Despre torna, turnare a se vedea studiul profesorului dr. Saramandu Nicolae, Torna, torna, fratre ºi romanitatea
rãsãriteanã în secolul al VI-lea, în vol. Romanitatea orientalã, Editura Academiei, Bucureºti, 2004, p. 93-111.
În acest studiu, N. Saramandu ne aratã cã încã din 1964, I. Glodariu a luat în considerare sensul „a rãsturna” al
arom. turnare, însã mai înainte Pericle Papahagi a încercat explicarea celebrelor cuvinte prin dialectul aromân
unde torno, -are înseamnã „a învârti” ºi nu „a întoarce”. Prin acestea, cel care a strigat în noapte torna, torna
fratre! a atras atenþia asupra faptului cã povara s-a rãsturnat de pe catâr ºi nu sã se întoarcã din cauza pericolului
duºmanilor.
4 Atestat ºi la românii din Ungaria. Cf. Marin, Mãrgãrit 2005, Gl, 232.
1
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ªase copii am avut
ªi unu s-o dus în lut.
ªi copii am avut
Trei din ei s-au dus în lut.
Scurte zile am avut
Tânãr m-am întors în lut.
Nimeni asta n-o vrut
Tânãr sã mã duc în lut.
O cucoanã am avut
ªi-am venit lângã ea în lut.

Am murit
Ne-o pus în lut.
S-ar putea crede cã termenul lut, cu sensul
„mormânt”, a fost selectat din necesitãþi de rimã,
în realitate, substantivul este frecvent folosit ºi
în alte situaþii, fiind atestat în zonã încã de Papahagi (1925, 317/DXXVII).
1 moºie „pãmânt moºtenit de la pãrinþi”
(v. CADE s.v.) < fond autohton moº:
Mi-a plãcut moºia mea
ªi toatã familia.

FENOMENUL SÃPÂNÞA

Crudã soartã am avut
De tânãr sã ºed în lut.
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lat. populus, deorece termenul apare abia în secolul al XVII-lea ºi-l considerã un împrumut din
it. popolo).
1 (a) striga „a numi”: Mulþi nãnaºã m-o
strigat – notat de CADE ca sens foarte
învechit;
1 (a) trãi „a acorda viaþã lungã, a lãsa sã
trãiascã” <v. sl. trajati (v. CADE s.v.):
Trei feciori am avut eu
Sã-i trãiascã Dumnezeu1
Verb tranzitiv corespondent lui Zo te
custe! din Criºana, verb de origine slavã (trãi
<v. sl. trajati) care îl substituie pe cel latin
(custa < constare, CADE s.v.) (Farcaº 2008,
27-28).
4. Termeni caracteristici:
1 (a) mântui (refl.) „a se elibera, a se
descotorosi” < magh. menteni (v. CADE,
DLRM s.v.):
De bãrbat m-am mântuit
Cã în rãzboi a murit.
1 porþie „impozit” <s rb. porcija (v. CADE
s.v.):
Multã porþie am încasat
De la cetãþeni din sat.
1 gãzdoaie „gospodinã”, sens dezvoltat în
Maramureº:
Am fost gãzdoaie aleasã
ªi afarã ºi în casã….
Eu fãceam urdã ºi caº
Ea le vindea în oraº.
Lumea-mi zicea Mogocioaie
ªi-am fost mare gãzdoaie.
În CADE gãzdoaie este notat ca regionalism, atestat în Transilvania cu sensurile: 1.
„stãpâna casei”; 2. „bogãtaºã”. ªi A. de Cihac
(1879, 500) noteazã derivatul gãzdoaie, pe lângã alte forme cum ar fi: gãzdoaicã sau dim.
gãzdiºoarã, fãcând trimitere la magh. gazda,
care se regãseºte ºi în cr., srb. gazda, pol. gazda,
ceh. gazda, gazdovati.
1 lut „mormânt” < lat. lutum, faþã de sensul
din limba standard: „rocã sedimentarã,
galbenã sau cafenie, folositã în olãrie;
argilã” (v. DEX s.v.), în graiurile
maramureºene apare frecvent cu sensul
„mormânt”. Exemplificãm prin textele de pe
crucile din Cimitirul vesel:

27

1 poame „fructe” < lat. poma:
Dragi ni-o fost grãdinile
Sã le culeg poamele
Poamele picau pe jos
Ileanã le strângea în coº.

Sub aceastã formã, a trãi este atestat ºi în graiurile românilor din Ungaria: …ºi ziceau cã Dumnezeu te trãiascã.
(Al. Hoþopan, Din tradiþiile micherechene: vergelul, în Izv., 5/2, p. 3-10, 1984, 7 apud Marin, Mãrgãrit 2005,
CLXXIV).
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1 (a) sucí „a îndruga” <sl. sukon, sukati (v.
DEX s.v.), TDRG: suci <v. sl. sukati, suèan,
dupã CADE a suci <v. sl. suè¹ <sukati:
Pe lume cât am trãit
Multe caiere am sucit.
5. Derivate inedite:
1 vãduuar „vãduv” (< vãduuã + -ar) - cuvânt
nou:
Dar am avut ºi nãcaz
Cã vãduar am rãmas.
Mãi Ion a meu bãrbat
Io vãduar te-am lãsat.
1 vãtãjie „parte a stânei în care stã vãtaful”
(cf. MDA, Pr-Z, termenul se întâlneºte în
Maramureº ºi Transilvania; învechit, apare
ºi la M. Costin, O, 90) <vãtaº + -ie, vãtaº
<vãtaf <ucr. batasa1 (ALRM, vol. I, h. 260,
pct. 353);
1 vãtaºtinã „parte a stânei unde stã vãtaful”
<vãtaf + -aºtinã – derivat neatestat în
dicþionare, tipic Maramureºului.
Mi-o plãcut sã þin oi multe
Sã mã duc cu ele-n munte
În vãtaºtinã meream
La pãmântul ce-l aveam.
Bibliografie:
/ ALRM. = Micul Atlas lingvistic român, serie
nouã, vol. I–IV, Bucureºti, Editura Academiei
R.P.R./R.S.R., I–IV, 1956–1987.
/ ALRR – Maramureº = Petru Neiescu,
Grigore Rusu, Ionel Stan, Atlasul lingvistic român
pe regiuni. Maramureº, vol. I–IV, Bucureºti,
Editura Academiei R.S.R., 1969–1997.
/ CADE = I.-A. Candrea, Gh. Adamescu,

1

Dicþionarul enciclopedic ilustrat „Cartea
Româneascã”, Bucureºti, 1926–1931.
/ Celac 2007 = Alina Celac, Terminologia
pãstoritului în graiurile dacoromâne sudice,
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
Bucureºti, 2007.
/ Cihac = A. de Cihac, Dictionnaire
d’étymologie daco-romane, Francfort s/M,
Ludolphe St-Goar, 1879.
/ Densusianu 1961 = Ov. Densusianu, Istoria
limbii române. Ediþie îngrijitã de J. Byck, vol. I–II,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1961.
/ DEX = Dicþionarul explicativ al limbii
române, Ediþia a II-a, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 1996.
/ DLRM = Dicþionarul limbii române
moderne, Editura Academiei, Bucureºti, 1958.
/ Dictionnaire des emprunts latins…, 2004 =
Dictionnaire des emprunts latins dans les langues
romanes, Editura Academiei, Bucureºti, 2004.
/ Farcaº 2008 = Mircea Farcaº, Termeni de
origine veche slavã în subdialectul maramureºean,
în „Buletin ªtiinþific”, fasc. Filologie, seria A, vol.
XVII, Baia Mare, 2008, p. 23-30.
/ Frãþilã 1982 = Vasile Frãþilã, Probleme
speciale de dialectologie. Graiul de pe valea
inferioarã a Târnavelor, Tipografia Universitãþii
din Timiºoara, 1982.
/ ILR 1969 = Istoria limbii române, vol. II,
1969 (coord. I. Coteanu), Editura Academiei,
Bucureºti.
/ Marin, Mãrgãrit 2005 = Maria Marin, Iulia
Mãrgãrit, Graiuri româneºti din Ungaria,
Bucureºti, Editura Academiei Române, 2005.
/ Papahagi 1925 = Tache Papahagi, Graiul ºi
folclorul Maramureºului, Bucureºti, 1925.
/ TDRG = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches
Wörterbuch, Bucureºti, 1895-1925.
/ Tratat = Valeriu Rusu (coord.), Tratat de
dialectologie româneascã, Craiova, Editura Scrisul
Românesc, 1984.

CADE dã drept etimon un posibil cuvânt de origine tãtarã vataha „ceatã”, acesta fiind împrumutat ulterior în
polonezã ºi ruteanã în forma vataha. Cp. ºi rus. vataga.
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Sãpânþa – plãcerea textului
drd. Nicoarã MIHALI

1
2

Creþu Toader mi-o zis mie
Din a me copilãrie
ªi-am fost om de omenie
ªi la muncã ºi la joc
Creþu a fost pe primu loc
Coasa-n pod a rugini
ªohãnit n-oi mai cosî
Cea mai scumpã-i viaþa
Nu o poþi negocia
O hotãrãºte soarta
Daua-i bani ºi-averea toatã
Sã-i poþi porunci la soartã.
Epitafurile sunt, adesea, tratate de filosofie, concentrate în câteva versuri: omul nu se
poate împotrivi sorþii; este fãcut sã sufere, sã
cãlãtoreascã, sã se bucure aici, pe pãmânt, apoi,
pentru toate, trebuie sã plãteascã cu moartea.
Numai pe mormântul unei fetiþe de trei ani
lucrurile nu mai sunt ordonate aºa. Versurile
încep cu un blestem:

Ardã-te focul taxiu
Ce-ai venit de la Sibiu
Cât e Þara Româneascã
N-a fost loc sã se opreascã
Numai lângã casa noastrã
Pe mine sã mã loveascã
Pãrinþii rãu sã-i necãjeascã
De nimic nu-i aºa dor mare
Ca coconu când îþi moare
Nici nu este supãrare
Ca cocoana când îþi moare

Roland Barthes, Plãcerea textului, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1994, p. 50.
Ibidem, p. 54.
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textului pentru strãinii care nu cunosc limba,
imaginile de pe cruci oferindu-le un limbaj criptic, plin de simboluri pe care le pot dezlega,
pentru cã, în mai toate culturile lumii, sunt câteva simboluri comune care ne apropie de
amerindieni, japonezi sau egipteni. Cimitirul de
la Sãpânþa e plin de simboluri în care stã ascunsã
cultura noastrã ancestralã. Textele lui Stan Ioan
Pãtraº, cât ºi cele create de Dumitru Pop, prin
naivitatea lor, înseamnã postulate profunde asupra existenþei umane:
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C

u excepþia numelui localitãþii, titlul
aparþine lui Roland Barthes, marele
eseist, critic, filosof ºi teoretician al
literaturii, semiolog francez. Roland Barthes –
rãmas orfan de rãzboi, în urma decesului tatãlui
sãu într-o bãtãlie navalã în 1916 –, în opera lui
de maturitate afirma urmãtoarele: „Iubesc textul
pentru cã el este pentru mine aceastã specie rarã
de limbaj. Textul nu este un risc de înºelãciune,
agresiune ori ºantaj, el este o manifestare asocialã a plãcerii, lasã sã se vadã adevãrul scandalos al desfãtãrii.”1
La Sãpânþa, textul de pe cruci ne oferã
adevãrul desfãtãrii de a trãi ºi de a iubi viaþa
pânã la ultima clipã a bãtãliei cu moartea: „nu
citim totul cu aceeaºi intensitate de lecturã; un
ritm se stabileºte [...] pentru a regãsi cât mai iute
locurile fierbinþi ale anecdotei (ceea ce face sã
înainteze dezvãluirea enigmei sau a destinului):
sãrim nepedepsiþi peste descrieri ºi explicaþii,
respectând episoadele; ritmul însuºi face plãcerea marilor povestiri”2, dupã cum zice Roland
Barthes.
La Sãpânþa, odatã intraþi în ritm, sãrim de
la o cruce la alta, savurãm textul de pe cruci,
povestea despre viaþã ºi moarte a unor anonimi.
De asta fascineazã Sãpânþa: pentru cã este un
mormânt al faraonilor în miniaturã; chiar ºi în
imaginile de pe cruce, personajele sunt micºorate, cu toate cã trãsãturile feþei le trãdeazã
maturitatea ºi nobleþea. Imaginile de pe cruci ne
amintesc despre pânzele lui Henri Rousseau Vameºul. În pânzele sale, ca ºi în desenele lui Stan
Ioan Pãtraº, oamenii capãtã aripi sã zboare, cei
ce mor tineri poartã haine de miri ºi au buchete
de flori în mânã.
Moartea devine un balaur prietenos care-i
þine în braþe ca pe niºte copii. Pictura, în manierã
naivã sau primitivã a lui Rousseau, parcã a
inspirat tabloul colorat al crucilor de la Sãpânþa.
Cei ce pleacã în lumea de dincolo sunt pregãtiþi
cu pâine ºi bani pentru a trece vãmile. Riturile
funerare din Maramureº sunt concentrate pe
crucile de la Sãpânþa. De aceea existã o plãcere a
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Iute moartea a venit
De cei dragi ne-a despãrþit
Cã la lucru am plecat
Moartea-n drum m-a aºteptat
De-ar ºti omul ce-ar pãþi
De rele iel s-ar feri
Câte zile am avut
În lucru le-am petrecut
Tot omul de pe pãmânt
Are-n faþã un mormânt
Dar sã fim în pregãtire
Cã moartea nu ºtim când vine
ªi la mine a venit
Zilele mi s-au sfârºit.

Pãrinþii cât or trãi
Ei pe mine m-or jãli.
Fetiþa pleacã spre cer cu un scop: sã cânte
în corul îngerilor ºi sã boteze o stea cu numele
ei, Anuþã.
În Sãpânþa, bocitoarele sunt plãtite, îºi
scriu poezia în gând, inspirate de împrejurãrile
în care a apãrut moartea. În tragedie, semãnãm
cu grecii, în petrecerea morþii cu dacii, în spectacolul ºi fastul înmormântãrii cu romanii, în
singurãtatea morþii cu eschimoºii.
Textele despre destinul oamenilor curg
precum un râu cu apa curatã din vârf de munte:

Aici eu mã odihnesc
Pop Grigore mã numesc
Din copilãria mea
Mult mi-a plãcut cetera
Sã-mi cânte în voia mea
ªi la nuntã ºi la joc
Mi-am fãcut voia pe loc
La toate m-am priceput
Mi-am fãcut câte-am putut
C-aºa-i omu, cu plãcere
Luptã sã-ºi facã avere
Sã trãiascã cu durere
Nu se gânde la viaþã
Cãci mâni pleacã ºi o lasã.

Cimitirul de la Sãpânþa nu este vesel. Vorbeºte despre moarte cu optimism; meºterii i-au
lãsat în dialog, pe cei care au dispãrut, cu viii, cu
cei care vieþuiesc încã. O cãlãtorie la Sãpânþa te
va marca într-un fel, n-o sã fii indiferent nici o
clipã la existenþa ta ºi a celor din jur. Este o
experienþã unicã, este ca ºi cum ai vorbi cu cei
ce s-au întors din moarte, cu cei ce au trecut prin
moarte clinicã.
Sufletul omului stã pe streaºina casei, zãboveºte câteva zile în preajma locului unde a
trãit, iar, dupã ce i se fac toate ritualurile, pleacã
sã vegheze pentru binele celor ce trãiesc. La
Sãpânþa, sufletul celor dispãruþi este o pasãre ce
stã pe braþul crucii, te poþi întâlni în orice clipã
cu ea. În acest colþ de Maramureº plin de tradiþie, moartea a ajuns familiarã, a învins teama,
þi-a oferit o lecþie de supremaþie, de desfãtare a
textului care cuprinde povestea unui om ce a
trãit odatã, ce nu s-a pierdut în anonimatul cenuºii de la crematoriu, în anonimatul cimitirului
de pe deal. Cimitirul de la Sãpânþa a ieºit pe
stradã, se plimbã printre maºini, vorbeºte în
piaþa oraºului despre viaþa unor oameni care au
trãit cândva ºi au fost triºti sau fericiþi în acelaºi
timp al existenþei lor:

Dar cine se naºte ºi moare
Nu are altã scãpare
Moartea rãu plan ºi-a fãcut
Sã mã ducã acum în lut.

Destin implacabil – adevãr absolut, lege a
naturii ce curge de la sine, întâmplare care nu
pot fi amânatã –, drumul cãtre moarte nu poate fi
oprit. Sãpânþa îºi continuã poveºtile pentru tuPetrecerile, jocul pe struna viorii, strânsul riºti, textele oferã plãcere, plãcerea de a citi
averii, sensul unei vieþi trãite dupã legile scrise despre senzaþional, despre resemnare, despre fuºi nescrise ale omenirii le regãsim în cartea ga de identitate.

suferinþã ce l-a afectat profund ºi, de aceea, în
primii ani, pe fiecare cruce, a desenat ºi câte o
oaie, indiferent dacã cel înmormântat era sau nu
crescãtor de oi, în semn de apreciere pentru
sacrificiul lor. Prin risipirea oilor pe cruci,
meºterul a reuºit sã le „îngroape” pe toate. Cimitirul s-a nãscut dintr-o obsesie, dintr-un spirit
creativ. Stan Ioan Pãtraº a devenit meºterul morþii. Pentru cã animalele au fost jertfite, oamenii
au reuºit sã sfideze moartea, supravieþuind în
timpul rãzboiului, cât ºi dupã terminarea acestuia.
Prin poezia de pe cruce, meºterul a sfidat moartea,
a perpetuat ideea credinþei cã omul este mai presus
decât aceasta, la fel cum strãmoºii geto-daci petreceau ºi se bucurau când cineva murea.
Cimitirul Vesel de la Sãpânþa aduce faimã
pentru Maramureº. Sãpânþa vorbeºte ºi despre
oameni mari, aºa cum este ºi cazul lui Gheorghe
Tite, primul diplomat nãscut în Maramureº care,
în 1946, reprezenta Consulatul General al României din Budapesta.
Sãpânþa este renumitã ºi prin apele minerale. Napoleon al III-lea, împãrat al francezilor (1808-1873) va trimite un escadron care va
transporta în butoaie apa tãmãduitoare pentru
boala sa gravã la rinichi. Sãpânþa este prima
zonã de anihilare a comunismului înfiinþatã în
România dupã revoluþia televizatã din 1989, primarul Toader ªteþca þinând primele pagini ale
ziarelor din întreaga Europã o perioadã destul de
însemnatã de timp. Tot în anii aceºtia, o parte
din crucile-monument, create de Stan Ioan Pãtraº, sunt furate din cimitir ºi vândute în Occident. Turiºtii care ajung la Sãpânþa coboarã din
autocare ºi, pe o poartã de lemn, intrã brusc
într-o altã lume, o lume în care gustã plãcerea
textelor care vorbesc despre moarte, texte care
sfideazã moartea.
Fotoalbumul Sãpânþa – plãcerea textului3
este o altã imagine a cimitirului de la Sãpânþa,
este o incursiune în inima cimitirului ºi nu o
abordare comercialã. O viziune transversalã cu
un bisturiu care a despicat esenþa lucrurilor. Imaginile surprinse de tânãrul absolvent de studii
de imagine ºi film, Mihai Ciurcaº, sunt voalate.
Nu te prind în splendoarea lor nici atunci când
soarele este sus pe cer, de pe braþele crucilor se
scurg picuri de ploaie, simbolul lacrimilor.
Într-o bisericã de lemn din Borºa Maramureºului, o imagine de pe un perete ºocheazã:

Nicolae Drãganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei ºi a onomasticei, Editura Monitorul Oficial ºi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naþionalã, Bucureºti, 1933, p. 138.
2 Ioan Mihalyi de Apºa, Diplomele maramureºene din sec. XIV-XV, Editura Societãþii Culturale Pro Maramureº
„Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2009, p. 139.
3 Mihai Ciucaº, Nicoarã Mihali, Sãpânþa – plãcerea textului, Baia Mare, Eurotip, 2012 (n.r.).
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***
Localitatea Sãpânþa apare în documente
cu numele de Zapancha încã din anul 1373. În
jurul aceluiaºi an, în þinutul Bereg, apare satul
Sztánfalva (satul lui Stan) printre alte zece sate
care intrau în componenþa þinutului cu denumirea Krajna. Aceste zece sate erau locuite de
români care, dupã dreptul strãmoºesc, erau judecaþi de cneji ºi voievodul lor. Beregul, spre
deosebire de Maramureº, rãmâne apanajul reginelor din Ungaria. În anul 1250 aparþinea reginei Ana – vãduva lui Bela al IV-lea –, între
1364-1380 satele erau stãpânite de regina Elisabeta – soþia lui Ludovic –, iar în 1383 de regina Maria – fiica Elisabetei. „Satele acestea
fiind domenii regale, au permis românilor de
aici sã se dezvolte liberi ºi neºtiuþi, pãstrându-ºi
vechea lor organizaþie dupã «ius valachorum»”1. În apropierea acestui sat, la Kurtvelyes
pataka, se va ridica Mãnãstirea din Peri. Conducãtorul aºezãrii Sãpânþa a fost Stan, iar din familia aceasta se trag celelalte familii din
Maramureº: Mihalyi, Vlad, Dan, ªiman din
Apºa, Tivadar alias Sãplânþai, Nan, Stan ºi Pap
din Sãpânþa. Rând pe rând, o seamã de familii
vor avea diplome nobiliare: Tivadar alias Sãplânþai (1419), Nan (1457), Stan (1401), Pop
(1482), Bosa (1457), ªteþko (1608), Finta (1685),
Tite (1608), Turda (1608), Holdiº (1608). Sãpânþanii nu sunt nici maramureºeni în totalitate,
nici oºeni. Ei au ceva distinct, ceva ce le aparþine
numai lor: existã chiar un dans al turdenilor (familia Turda), unic în Maramureº. Pânã ºi portul
le este diferit. Femeile sãpânþene ºi astãzi se
numesc borese, ca cele din Þara Oaºului. Localitatea ºi-ar trage numele de la Zalas = Zapas2 –
care înseamnã stânã de varã, staulul oilor ºi
coliba pentru pãcurari. În hotarul aºezãrii existau în trecut peste zece stâne de varã, fiecare
cu câte 500 de oi.
Meºterul Stan Ioan Pãtraº rãmâne orfan,
tatãl sãu murind în Primul Rãzboi Mondial. Ca
sã se întreþinã ºi sã-i ajute ºi pe fraþii sãi, încã de
la 16 ani, începe sã facã cruci în vechiul cimitir
de pe dealul Sãpânþei, din anul 1935. Satul era
minat ºi, pentru a intra în sat, oamenii au trimis
în faþa lor turmele de oi, astfel încât, multe dintre
ele au fost sacrificate pentru salvarea vieþilor
omeneºti.
Stan Ioan Pãtraº a fost martor la aceastã
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un copil este aruncat în suliþe pentru a aduce
ploaia. Ideea sacrificiului se regãseºte ºi în cimitirul de la Sãpânþa. Mihai Ciurcaº realizeazã o
monografie în imagini a Sãpânþei, imaginile
sunt mohorâte, au nuanþe închise, reflectându-se
în apa ploii. De recomandat ar fi ca Cimitirul
Vesel sã fie vizitat dupã ploaie; atunci ar fi
surprins în adevãrata lui splendoare, de operã de
artã, creatã din lemn ºi culoare.
Mihai Ciurcaº are aceastã îndemânare a
operatorului de film, care înºiruie imaginile
într-o oarecare tristeþe. În viziunea lui, Cimitirul
Vesel de la Sãpânþa e trist. Imaginea este tulbure, vãzutã îndeaproape, prin ochiul care plânge. Mihai Ciurcaº a realizat un fotoalbum antropologic cu mãºtile morþii din Maramureº.
Astãzi trãim tot mai mult într-o lume bol-

navã de imagine, ahtiatã de fotografie. Ne fotografiem în braþe cu iubita, pe malul mãrii, la
nunþi ºi înmormântãri, lângã vedete ºi chiar nud.
Suntem niºte narcisiºti îndrãgostiþi de propria
viaþã. Albumul de faþã vorbeºte despre o imagine a morþii în care textul ne oferã multã plãcere.
Bibliografie:
/ Barthes, Roland, Plãcerea textului, Editura
Echinox, Cluj-Napoca, 1994.
/ Drãganu, Nicolae, Românii în veacurile
IX-XIV pe baza toponimiei ºi a onomasticei,
Editura Monitorul Oficial ºi Imprimeriile statului,
Imprimeria Naþionalã, Bucureºti, 1933.
/ Mihalyi de Apºa, Ioan, Diplomele
maramureºene din sec. XIV-XV, Editura Societãþii
Culturale Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”,
Cluj-Napoca, 2009
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ecent, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare a avut loc un
eveniment deosebit, o sãrbãtoare a
cãrþii, lansarea a douã albume foto despre Maramureº, tipãrite la Editura Eurotip. Albumele
se intituleazã Redescoperind Maramureºul, autor Alec Portase, ziarist ºi pasionat de drumeþii
ºi fotografie ºi Sãpânþa – plãcerea textului, semnatã de Mihai Ciurcaº, fotograf ºi Nicoarã Mihali, consilier editorial ºi redactor.
Amfitrion ºi moderator al evenimentului a
fost ca de obicei, dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii, care a deschis discuþiile: „Mã
bucurã gestul fãcut ºi investiþia fãcutã ºi valorificarea creaþiilor acestor oameni pasionaþi de
Maramureºul ca imagine, dar ºi ca idee, ca evoluþie în timp, ca importanþã din punct de vedere al
locului în orizonturile spirituale ale neamului.”
Pamfil Godja, directorul Editurii Eurotip a
prezentat câteva din realizãrile instituþiei sale ºi
a subliniat rolul major al cãrþilor scoase în promovarea imaginii Maramureºului: „Editura Eurotip a editat în 2012 peste 60 de titluri printre
care cãrþi pentru copii, etnografie ºi folclor, lucrãri monografice, albume foto, cât ºi lucrãri cu
temã religioasã, toate fiind reprezentative pentru
imaginea Maramureºului în þarã ºi în lume.”
Prezent la eveniment, Cãtãlin Cherecheº,
primarul municipiului Baia Mare a luat cuvântul: „Sunt onorat sã fim azi împreunã ºi doresc

sã-mi exprim consideraþia faþã de cei care îºi
manifestã constant, prin scris ºi fotografie iubirea faþã de oameni ºi locuri, dragostea faþã de
frumos ºi naturã, faþã de ceea ce înseamnã Maramureºul ca simbol.”
Fãcând o paralelã între cele douã lucrãri
Teodor Ardelean a reluat: „Ambele lucrãri sunt
încãrcate de bogãþii ºi diversitãþi de interpretare.
Sunt multe unghiuri de vedere, multe lucrãri
deja publicate, ºi totuºi acestea nu vin pe un
teren deja bãtãtorit, ci aduc lucruri noi, inclusiv
pentru cunoscãtorul de Sãpânþa”.
Vorbind despre albume, profesorul ºi etnologul Pamfil Bilþiu spunea: „Lucrãrile ce se lanseazã astãzi sunt deosebite pentru cã ne vorbesc
mai mult prin imagine decât prin cuvânt ºi sunt
ca douã oglinzi ce reflectã profund valorile Maramureºului, pentru cã în ele ne descoperim identitatea ºi mândria de a fi maramureºeni ºi
români”. Ca ºi antevorbitorul sãu, fãcând referire
la asemãnãrile dintre cele douã lucrãri, domnul
Bilþiu completeazã: „Aceste albume sunt realizate de doi artiºti fotografi pasionaþi. Ei fotografiazã cu ochiul, dar ºi cu inima ºi cu sufletul.
Ei ne învaþã cã Maramureºul trebuie descoperit
la pas, ºi redescoperit ºi cã fiecare întoarcere pe
teren ne dezvãluie noi faþete ale peisajului. Ei
redau flora, fauna, într-un cuvânt peisajul montan, cu lacuri, cu piscuri de munþi, cu peºteri”.
Vorbind despre Sãpânþa – plãcerea tex-

popular care se întâmplã la Sãpânþa este formidabilã. Ce e important aici e consistenþa
mesajului, aceastã credinþã în nemurire ºi aceastã atitudine faþã de moarte”.
Vorbind despre propria realizare, Nicoarã
Mihali a subliniat câteva aspecte mai puþin cunoscute despre Sãpânþa. „Puþini ºtiu, de pildã, de
ce s-a apucat Stan Pãtraº sã realizeze cruci. Era
un copil orfan de tatãl care murise în primul
rãzboi mondial. A fost nevoit sã-ºi întreþinã familia. Am întrebat vreo zece cercetãtori de unde
provine numele localitãþii Sãpânþa, dar nimeni
nu ºtia etimologia toponimului amintit. M-a lãmurit Ioan Mihaly de Apºa, în însemnãrile din
subsolul lucrãrii Diplome maramureºene, lucrare premiatã de Academia Românã în 1902 cu
Premiul Nãsturel-Herescu, care consemneazã cã
acesta provine dintr-un cuvânt vechi de origine
ruteanã «zapas», care înseamnã stânã de varã. În
hotarul Sãpânþei erau pânã cãtre începutul sec.
XX peste 30 de stâne de varã. Acest lucru ne
face sã credem cã denumirea ar fi în concordanþã
cu realitatea. Sãpânþa are un aluat special, un
amestec de maramureºeni ºi oºeni, femeile lor
se numesc ºi astãzi «borese» ca ºi femeile din
Þara Oaºului, dansurile ºi þâpuriturile lor seamãnã cu ale oºenilor. Albumul Sãpânþa este o
alternativã pentru toþi turiºtii care ajung în faþa
Cimitirului de la Sãpânþa ºi galopeazã înspre
cruci sã înregistreze sau sã noteze cât mai multe
epitafuri, care cautã un fel de plãcere a textului.
Rãspunde la aceastã sete nebunã de a reþine cât
mai multe poveºti despre Cimitirul Vesel”.
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tului, Bilþiu face o introducere la analiza acestei
lucrãri: „Arta lui Ioan Stan Pãtraº a fãcut înconjurul globului ºi al pãmântului românesc.
Dar Mihai Ciurcaº nu ne redã doar crucile din
Cimitirul Vesel, el ne redã ºi frumuseþea casei
memoriale ºi mai ales descoperã Sãpânþa ºi ne
redã frumuseþile ei. Sãpânþa prosperã azi datoritã acestor meºteºuguri tradiþionale pe care le
practicã localnicii, de rezultatele cãrora se bucurã turiºtii. Nicoarã Mihali analizeazã în introducere viziunea meºterului popular despre viaþã
ºi moarte”.
Aplecându-se din mai multe unghiuri asupra fenomenului Sãpânþa ºi a artei fotografice,
Ioan Marchiº, directorul Direcþiei de Culturã
Maramureº face un mic excurs în filosofia artei
fotografice. „Pentru mine Maramureºul e pânã
la Cluj, sau poate pânã în Fãgãraº, mai ales cã,
parcã s-au restrâns aici toate semnele unei culturi care altã datã ocupa o arie mult mai largã,
precum se întâmpla cu cultura Cucuteni, rãspânditã pe o suprafaþã egalã cu cea a þãrii noastre
de azi. Arta fotografiei este foarte diversã, poþi
s-o ataci din mai multe unghiuri de vedere. Imaginile pot înmagazina sentimente, cuvintele sunt
mai reci din acest punct de vedere. Ce este
subiectiv în fotografie? Totul este subiectiv. Ce
este obiectiv în fotografie? Totul este obiectiv.
Pentru cã fotografia decupeazã o bucatã dintr-un
peisaj, dintr-o realitate. Problema este dacã ea
este semnificativã sau nu, dacã devenirea universului încape în acest decupaj. De aceea întâlnirea dintre text ºi imagine într-un limbaj
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Le iscrizioni parlanti del cimitero di Sãpînþa
a cura di Bruno Mazzoni

C

FAMILIA ROMÂNÃ

FENOMENUL SÃPÂNÞA

imitirul vesel din Sãpânþa, denumit
chiar „fenomenul Sãpânþa” a devenit cunoscut prin anii ‘50, datoritã
lucrãrilor lui Radu Bogdan ºi Pop Simion. Ulterior, au apãrut ºi alte albume ºi lucrãri pe aceastã
temã, ele prezentând însã, cu preponderenþã,
aspectul artistic al cimitirului. În anul 1999, prin
publicarea volumului Le iscrizioni parlanti del
cimitero di Sãpînþa, edizione a cura di Bruno
Mazzoni (Inscripþiile la persoana I din cimitirul

Bruno Mazzoni

de la Sãpânþa, ediþie îngrijitã de Bruno Mazzoni),
Edizioni ETS, Pisa, ne este oferitã prima ediþie
ºtiinþificã, bilingvã, a epitafurilor de la Sãpânþa,
însoþitã de o analizã a limbii acestora. Volumul
este dedicat memoriei eminentului om de culturã profesor Marian Papahagi, decedat în 1999,
la Roma.
Autorul cãrþii, Bruno Mazzoni n-a ajuns
întâmplãtor sã scrie o carte despre Cimitirul
vesel din Sãpânþa. El este îndrãgostit de România de mai bine de 40 de ani. A venit pentru
prima datã în þara noastrã în anul 1967, cu o
bursã de studii la faimoasele cursuri de varã ale
lui Boris Cazacu ºi a revenit pentru a-ºi face
lucrarea de diplomã intitulatã Ideologie ºi lingvisticã la ªcoala Ardeleanã. Revenind iar ºi iar,
România a devenit patria sa de suflet.
Mazzoni este autorul mai multor studii,
1
2

Formula As, 2010, nr. 947, p.22.
Idem

Sorina BERETEAN
lucrãri lingvistice ºi filologice de mare valoare,
traducãtor de poezie ºi prozã româneascã,
pentru activitatea sa de traducãtor fiind premiat
în anul 2005 de preºedintele Italiei. A fost lector
de limba italianã la Universitatea din Bucureºti
(primind titlul de Doctor Honoris Causa, în
2003), precum ºi conferenþiar la Universitatea
Babeº-Bolyai din Cluj. Actualmente, este profesor de limba ºi literatura românã la Universitatea din Pisa. Este preocupat de România ºi de
cultura ei din pasiune ºi din raþiune,
considerând cã s-a maturizat prin cultura românã. Este autor al unor studii
dedicate lui Tudor Arghezi, Ion Barbu,
Nichita Stãnescu, a tradus poezie româneascã (Ana Blandiana, Mircea
Cãrtãrescu) ºi este traducãtorul prozei
lui Mircea Cãrtãrescu. Cu toate acestea, cel pe care l-a ales ca subiect, când
s-a înscris la doctorat la Iorgu Iordan, a
fost Bogdan Petriceicu Hasdeu, considerând cã „Hasdeu este totuºi cel
care a introdus lingvistica ºtiinþificã în
România”.1
A abordat pentru prima datã subiectul Cimitirului vesel în anul 1998,
atunci când a publicat articolul
L’allegro riposo. Referitor la subiect, Mazzoni
mãrturiseºte: „Ce am vrut eu sã demonstrez este
cã, dincolo de ce s-a spus oficial pe vremea lui
Ceauºescu, cã Ioan Stan Pãtraº ar fi autorul integral al crucilor, care a fãcut ºi desenele, ºi versurile, existã o filierã mai veche, care porneºte
pe la 1600, dovedind cã, de fapt, textele aparþin
unei tradiþii, nu numai orale, specifice nordului
Transilvaniei, cea cu „viersuri” la mort ºi cu
iertãciuni. E vorba de textele pe care diacul sau
preotul le scria, pomenind faptele bune ºi faptele
rele ale mortului. Deci, într-un fel, Ioan Stan
Pãtraº a reluat materialele tradiþionale ºi le-a pus
pe cruce.”2
Sintagma de „cimitir vesel” se datoreazã
unui francez, de prin anii ’70. Mazzoni considerã
însã cã atributul de „vesel” se referã, de fapt, la

numesc…). 2. Versurile de la mijloc (de la 3
pânã la 14-15 versuri sau chiar mai multe) prezintã pe scurt viaþa defunctului, în aspectele
considerate mai importante din viaþa lui (familie, ºcoalã, meserie), adevãrate biografii prescurtate, scrise la persoana I. 3. Ultimele 2 versuri aratã cât a trãit (ex.: Cã la ºaptezeci de ai/
Eu viaþa o lãsai)
Bruno Mazzoni considerã cã este important
la aceste inscripþii mortuare faptul cã prin ceea ce
„se povesteºte”, la persoana I, se creeazã o succintã cronicã a vieþii sãtenilor din Sãpânþa, unde
familiile aveau mulþi coconi, bãrbaþii aveau ocupaþii precum oieritul, pãstoritul, albinãritul, cãºãritul, mineritul, munca la pãdure, iar femeile
îngrijeau coconii, se ocupau cu þesutul, croitoria.
Referitor la aspectul lingvistic, Florica
Dimitrescu aprecia cã „textele editate de Bruno
Mazzoni constituie un izvor de seamã pentru a
pune în luminã diversitatea ºi expresivitatea limbii
române populare din regiunea Maramureº”.1
În încheierea lucrãrii, cititorul beneficiazã
de trei utile instrumente: un glosar de termeni,
indici de nume proprii ºi o bogatã bibliografie,
la zi la data publicãrii volumului. Din pãcate,
lucrarea are doar 10 ilustraþii ale crucilor, albnegru, fotografii realizate de Giuseppe Fausto.
Volumul care l-am prezentat ne oferã
prima ediþie ºtiinþificã a textelor de pe crucile
din cimitirul parohial de la Sãpânþa, precum ºi o
analizã a limbii acestora, constituind o lucrare de
referinþã pentru etnologi, folcloriºti, sociologi.

N.R.: La închiderea ediþiei acestui numãr dedicat Fenomenului Sãpânþa, în care
pe lângã materialele primite de la colaboratori am dorit sã scoatem în evidenþã prin
recenzii ºi lucrãrile referitoare la Sãpânþa ce s-au publicat pânã acum, pe adresa
redacþiei a sosit un e-mail din partea autorului acestei cãrþi, dl. Bruno Mazzoni, pe care
îl redãm în continuare:
Stimate Domnule Director, prof. Teodor Ardelean,
aflând cã numãrul viitor al revistei va avea ca temã principalã „Fenomenul
Sãpânþa”, vreau sã vã reamintesc cã mai de demult am publicat o carte, în Italia,
prima ediþie criticã a cca. 330 inscripþii din Cimitirul „de Jos”, cu un amplu studiu
introductiv ºi câþiva indici: Bruno MAZZONI, Le iscrizioni parlanti del Cimitero di
Sapanta, Ed. ETS, Pisa 1999 (recenzat în câteva periodice, în Italia ºi în România).
Chiar vara trecutã am fost invitat la ªcoala de varã de la Sighet, unde am prezentat o
comunicare pe aceeaºi temã, care vine publicatã acum în volum de cãtre Romulus
Rusan ºi Ana Blandiana.
Vã mulþumesc pentru atenþie ºi profit de aceastã ocazie pentru a vã felicita
pentru activitatea ºi pentru revista condusã de Dumneavoastrã.
Cu cele mai bune gânduri,
Bruno Mazzoni
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica UniversitB di Pisa
1

România literarã, 2007, nr. 8, p. 28.
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imaginea plinã de culori vesele ce ne întâmpinã
când vizitãm cimitirul ºi nu considerã cã s-ar lega
de natura textelor. Dintre cele 320 de texte (303
versificate ºi alte 17 neversificate), poate cã sunt
vreo 20 cu umor mai accentuat, celelalte fiind
formale, având la bazã formule dintr-o veche tradiþie, ce provine de pe la 1600, semicultã.
Lucrarea de 336 pagini, începe cu un studiu introductiv, cu opt subcapitole, ce prezintã
viziunea autorului (care se declarã, cu modestie,
doar îngrijitorul ediþiei) asupra contextului geografic, istoric, cultural ºi lingvistic, studiazã grafia textelor, fonetica, morfosintaxa, caracteristicile textuale, lexicul, semantica ºi formarea
cuvintelor, versificarea ºi onomastica textelor
de pe crucile cimitirului vesel, urmat fiind de
Note asupra textelor ºi Abrevieri.
Corpusul propriu-zis al lucrãrii (paginile
81- 302) cuprinde cele 320 de epitafuri, urmate
de scurte comentarii, explicaþii ale textelor.
Acestea au fost transcrise cu multã rãbdare ºi
migalã ºi apar, dupã cum e ºi normal, atât în
limba românã, cât ºi în limba italianã. Ele sunt
editate cu grijã, deºi autorul a întâmpinat serioase dificultãþi, din cauza degradãrii avansate
a unora dintre cruci. Textele au fost redate cu o
atenþie deosebitã pentru respectarea ºi explicarea specificului regional al limbii.
Dupã cum constatã ºi autorul epitafurile
au o structurã asemãnãtoare, formatã din 3 pãrþi:
1. Primele douã versuri prezintã persoana
(ex.: Aici eu mã odihnesc/ Codrea Toader mã

35

FAMILIA ROMÂNÃ

APRILIE 2013

36

APRILIE 2013

Andrei-Iustin Hossu:
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u toate cã autorul cãrþii se declarã a
fi un cãlãtor sub mediocru, „mai
precis un ne-cãlãtor”, aceasta ar putea fi catalogatã ca un jurnal de cãlãtorie. Sunt
marcate câteva momente importante din viaþa
autorului: întâlnirea cu veºnicia în Maramureº,
trãiri intelectuale de neuitat în Bucureºtiul anilor
‘80 alãturi de Petre Þuþea,
Alexandru R. Odeºteanu ºi
Pericle Martinescu, o aventurã romanticã la malul mãrii
cu o veche iubire din prima
tinereþe, ºi din nou Maramureºul cu oaza lui de liniºte.
Dintre toate aceste secvenþe
însã, Maramureºul este un
leit-motiv.
Sãlãjan din Cheud,
Andrei-Iustin Hossu se declarã iremediabil îndrãgostit
de acest þinut ºi de oamenii
lui. Cu un fin simþ de a percepe lucrurile în profunzimea lor, deloc surprinzãtoare dacã þinem cont de faptul
cã este un intelectual de facturã filozoficã, autorul face o introspecþie a Maramureºului din perspectivã istoricã, metafizicã
ºi spiritualã.
Aici, spune autorul, se poate gãsi acel ceva ce cu toþii cãutãm, ºi anume „pacea, o împãcare cu firea, o monotonie armonizatã cu ritmul cosmic ºi adânc nepãsãtoare la zgomotul
steril al istoriei Natura fãrã Istorie, Sufletul pur
ºi deschis, fãrã pãcatele, vicleniile ºi ascunderile
Spiritului, Natura închisã în ea însãºi, netulburatã în liniºtea ei primarã, Spiritul amorþit de
cuminþenia Naturii ºi fãrã neliniºtea cãutãtoare
ºi ziditoare de lume nouã proprie sieºi, originalul fãrã contingent, Timpul fãrã Devenire,
Ancestralul vegheat, apãrat ºi pãzit de Cosmic,
însãºi Omenia”. Este una dintre cele mai frumoase declaraþii de dragoste fãcutã Maramureºului.
În Maramureº primitivismul este la el aca-

sã, dar nu orice fel de primitivism, ci unul altoit
de Creºtinism care-l înnobileazã cu sacralitatea
sa. Existã o naturã, doar a Maramureºului, tihnitã ºi domesticã, un timp al Maramureºului ºi
asupra acestora vegheazã Dumnezeu, prezenþã
vie, concretã. Autorul regretã faptul cã Lucian
Blaga, care a scris nemuritorul vers „eu ºtiu cã
veºnicia s-a nãscut la sat”, nu
a avut fericirea sã-ºi vadã
transfiguratã intuiþia în realitatea acestor locuri.
Formându-se în acest
mediu, maramureºeanul este
înþelept, instinctiv el ºtie cã
totul este deºertãciune ºi se
lasã dominat de natura care-i
dã echilibrul interior ºi liniºtea sufleteascã, acea împãcare cu soarta, ce-i dã puterea de-a face haz de necaz.
Stan Pãtraº este maramureºean neaoº, zãmislit ºi
crescut pe aceste locuri în
care ateii nu au ce cãuta, este
creºtin ºi ºtie cã viaþa aceasta
este „umbrã ºi vis”, cã nu
moartea este sensul vieþii ci Mântuirea, ºi-atunci
de ce n-ar fi îngãduit sã iei peste picior pãcatele
omeneºti ºi moartea însãºi? Versurile, hazlii uneori, nu jignesc ºi nu profaneazã mormintele,
chiar dacã au darul de a ne face sã schiþãm un
zâmbet pe seama cusururilor nevinovate ºi profund omeneºti ale celor ce-ºi duc somnul de veci
acolo. Este un loc în care viaþa ºi moartea nu se
duºmãnesc, n-au de ce din moment ce moartea
nu este altceva decât celãlalt tãrâm al vieþii.
Privind Maramureºul în aceastã luminã,
Cimitirul Vesel de la Sãpânþa ar trebui sã fie
cimitirul tipic al acestor locuri, ºi nu unic, aºa
cum este de fapt, pentru cã el reflectã sufletul
maramureºeanului nealterat de miile de ani, sufletul dacic. Dacã la începuturile începuturilor
omul nu s-a temut de moarte ºi a privit-o ca pe
ceea ce este – o punte de trecere spre altã formã
de viaþã – de-a lungul mileniilor acest ºtiut in-
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din mai 1946, arestat ºi închis în închisoarea
Aiud, exterminat în 1950 ºi aruncat în groapa
comunã. Mama sa l-a înmormântat, simbolic
urmând tot ritualul pentru odihna sufletului, în
mormântul familiei lor, în Cimitirul Vesel din
Sãpânþa.
Ultimul capitol al cãrþii îi este dedicat lui
Mircea Vulcãnescu, economist ºi finanþist de
geniu, fost ministru în guvernul Antonescu. Este
considerat a fi „cel mai mare om al Neamului
Românesc din secolul douãzeci” ale cãrui ultime cuvinte rostite înainte de moarte „sã nu ne
rãzbunaþi” i-au creat o aureolã de sfânt. Autorul
considerã cã aceeaºi aureolã de sfânt o are ºi
Gheorghe Rednic din Sãpânþa.
Nume cu rezonanþã, ca Petre Þuþea,
Constantin Noica. Mircea Eliade, Emil Cioran,
Nae Ionescu, Lucian Blaga sunt alãturate de cel
al lui Petre Hossu, tatãl autorului, într-un puzzle
de informaþii mai puþin cunoscute privind istoria
recentã a României.
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tuitiv, adânc înrãdãcinat în conºtiinþa oamenilor
a fost uitat, omul îndepãrtându-se de Sursã. Poate
cã atunci, demult, toate cimitirele erau vesele.
Acum „Cimitirul vesel nu este vesel”, este doar
o amãgire datã de versurile hâtre scrise pe crucile în spatele cãrora se ascund drame ºi tragedii
care au curmat uneori vieþi tinere. Suntem mult
prea legaþi de teluric, nu putem sã ne bucurãm
precum dacii de moarte, chiar dacã, teoretic, intuim cã realitatea nu poate avea o singurã faþetã:
cea pe care o vedem concret. Genialitatea lui
Ioan Stan Pãtraº stã în faptul cã a ctitorit un
monument care întreþine legãtura spiritualã între
oamenii Maramureºului de azi ºi dacii liberi de
ieri, demonstrând cã totuºi, maramureºenii autentici nu s-au îndepãrtat total de originar.
Vorbind despre Sãpânþa, autorul, monarhist convins ºi un înverºunat anticomunist, nu
putea sã nu evoce, în paginile cãrþii sale, memoria martirului anticomunist Dr. Gheorghe
Rednic, nãscut aici, lider al grevelor studenþeºti

Regele Mihai I ºi regina Ana vizitând Cimitirul vesel.
Foto: Silviu Gheþie
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Cimitirul vesel vãzut de Petru Ulian
Ofelia MARIAN
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ãscut în Moldova, dar îndrãgostit
de Maramureºul în care a profesat
medicina, Petru Ulian a scris mult
despre acest þinut, prima dintre cãrþile sale cu
acest subiect fiind Sãpânþa - Cimitirul Vesel
unde morþii povestesc. Apãrutã în 2005 la Editura Grinta din Cluj, aceastã bijuterie editorialã
are o motivaþie solidã: „Deºi au mai fost editate
albume despre Cimitirul vesel din Sãpânþa, am
considerat utilã o prezentare într-o altã formã,
care în afara crucilor de pe morminte cu figurile
decedaþilor ºi epitafuri sã conþinã titluri ºi comentarii ale acestora, precum ºi texte despre
Viaþã ºi Moarte, despre semnificaþia creºtinã a
Morþii, despre forma deosebitã de cult a morþilor, precum ºi câteva poezii din literatura universalã, despre viaþã ºi moarte.”1
Elaborat cu temeinicia ºi exactitatea omului de formaþie ºtiinþificã, volumul începe cu
localizarea Sãpânþei ºi un scurt comentariu privitor la epitafurile de pe crucile existente în
faimosul cimitir, fãcute de filosoful Nicolae Iuga. Concisei dar revelatoarei introduceri îi urmeazã conþinutul propriu-zis al cãrþii. Amalgamul detaliilor privitoare la concepþia
epitafurilor Cimitirului vesel trebuie încadrat

între paradigmele filosofiei existenþiale bine enunþate într-o poezie popularã, cu un puternic
efect moralizator, chiar dacã e naivã ºi cu greºeli. Viaþa surprinsã aici nu pare, la prima vedere, a avea nimic spectaculos, dar odatã ieºiþi
din acest cimitir, ne dãm seama de tumultul
cotidian pe care Petru Ulian are grijã sã-l marcheze atunci când disecã tot ce a vãzut începând
cu anul 1970, când a vizitat prima datã acel loc.
Ochiul medicului obiºnuit sã vadã existenþa în
cele mai diverse ipostaze, a remarcat la fel de
repede crucea familiei Pop Grigore ºi Anuþa
care a avut 23 de membri, dintre care 7 cu ºcoli
înalte, dar ºi pe cea a ghinionistului Mãnãilã Ion,
sau crucea unui tânãr mort la Paris, în 2001, în
urma unui accident. Viaþa cu bune ºi cu rele este
oglinditã în aceste epitafuri aºa cum e, în toatã
naturaleþea ei, spiritul lui Pãcalã specific poporului român fiind nelipsit în epitafuri precum
acesta de pe o cruce fãrã nume:

Sub aceastã cruce grea
Zace biata soacra mea,
Trei zile de mai trãia
Zãceam eu ºi citea ea.
Voi care treceþi pe aici
Încercaþi sã n-o treziþi
Cã acasã dacã vine
Iarã cu gura pã mine
Dar aºa eu moi purta
Cã-napoi nu a înturna.2
Privitã în adevãratul ei sens, efemera existenþã stã sub semnul Divinitãþii, fiecare clipã
fiind parcã un îndemn de a trãi cu bucurie. Fascinaþia existenþialã este mereu provocatoare,
fapt bine relevat nu doar pe crucile Cimitirului
vesel, ci ºi în poezia Rugã ce poartã semnãtura
lui Petru Ulian. Profunda meditaþie asupra
vieþii, dar ºi a trecerii rapide a timpului ne duce
cu gândul la moartea ºi ea bine oglinditã în faimoasele epitafuri completate de câteva nume
sonore ale liricii mondiale, dar ºi de o poezie a
autorului. Este vorba despre Ziua morþilor:
1 noiembrie. Cum este vãzutã moartea de omul

1
2

Petru Ulian, Sapânta : Cimitirul Vesel unde morþii povestesc, Cluj, Editura Grinta, 2005, pag. 121;
Idem, pag. 63.
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Cã aºa-i viaþa omului
simplu, dar ºi de medicul scriitor? Misterul ei
provoacã întrebãri atât individului obiºnuit cât
Pe faþa pãmântului.1
ºi omului de ºtiinþã. Publicând aceastã carte la
Studiind circuitul viaþã-moarte din ambe86 de ani ºi dupã 18 ani petrecuþi în Germania,
autorul pare sã fie de acord cu unul dintre cele le unghiuri, cel al omului obiºnuit, dar ºi al medicului, Petru Ulian a scris aceastã carte conºtimai reale epitafuri ale faimosului cimitir:
entizând faptul cã acel loc din nordul României
Multe trage omul în lume
nu este faimos doar datoritã aspectului sãu, ci
prin filosofia de viaþã ascunsã acolo.
Mai mult rele decât bune

The Merry Cemetery of Sãpânþa

1

Idem, pag.103

complementar în legãturã cu Cimitirul Vesel –
expresie a spiritualitãþii maramureºene.
Prin fotografiile crucilor din cimitir, realizate exemplar de fotograful
newyorkez Peter Kayafas, directorul editurii „Eakins
Press” din New York City,
volumul capãtã aspectul de
album. În partea de început a
volumului acesta destãinuie:
„Niciodatã nu am întâlnit o
astfel de combinaþie de poezie primitivã, artã popularã ºi
umor. În acest sens, este un
adevãrat privilegiu în a descoperi Cimitirul Vesel din
Maramureº, îndepãrtatã provincie din nordul României.
Muzeul - cimitir pãstreazã
încã strâns pulsul cu datinile
ºi ritualurile comunitãþii. […]
Din punctul de vedere al fotografului, ºi cu dispoziþia filozoficã în care fotografia cuiva
trebuie sã provinã nealterat
fie dintr-o experienþã umanã extraordinarã sau
dintr-una profund ordinarã, este neîndoielnic cã
Cimitirul Vesel din Sãpânþa este o comoarã antropologicã ºi artisticã.”
Plus de valoare volumului îi dã ºi eseul
semnat de cunoscuta lingvistã, scriitoare ºi fol-
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entru cei care poate nu vor putea
niciodatã sã ajungã sã vadã Cimitirul
Vesel de la Sãpânþa, din cele mai
îndepãrtate colþuri ale lumii,
dar care doresc sã-l cunoascã ºi sã se informeze despre
el, fãrã îndoialã, volumul
The Merry Cemetery of Sãpânþa este nepreþuit ºi edificator, reuºind sã sintetizeze în cele 120 pagini ceea ce
este Cimitirul Vesel: o capodoperã de artã popularã
maramureºeanã unicã în
lume, care îºi meritã fãrã îndoialã recunoaºterea internaþionalã.
Pentru cei care intenþioneazã sã-l viziteze, volumul reprezintã un punct de
plecare, care te determinã, te
îmbie sã vezi „pe viu” opera
lui Stan Ioan Pãtraº, unde
timpul parcã s-a oprit în loc,
întregind imaginea Maramureºului, ca valoros pilon turistic.
Volumul apãrut la editura Purple Martin
Press, în condiþii grafice deosebite, surprinde
sentimentele produse în plan artistic celor trei
profesioniºti (fotograf, eseist, traducãtor), fiecare reprezentând un domeniu diferit, dar totuºi
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cloristã Sanda Golopenþia, profesor la Brown
University, Providence, Rhode Island, care aºa
cum spunea Lucia Bacalu într-un articol postat
pe site-ul Românii din jurul României „a emigrat, cu 30 de ani în urmã, în SUA, dar nu a
renunþat niciodatã la moºtenirea pãrinþilor sãi, la
tradiþiile ºi cultura neamului sãu, editând zeci de
cãrþi, zeci de lucrãri ºtiinþifice ºi articole de
presã”.1 Eseul oferã cititorului informaþii referitoare la Ion Stan Pãtraº, iniþiatorul „satului –
albastru al morþilor” ºi descrie cititorului neavizat semnificaþia motivelor ºi evoluþia crucilor
pe care cu mare mãiestrie ºi migalã a început a le
încrusta, a le zugrãvi ºi a le „înveseli” cu poezia
primitivã pãtrunsã de cultura tradiþionalã a locului.
Traducerile epitafurilor în limba englezã a
fost realizatã de cel care s-a ocupat ºi de traducerea versurilor lui Mihai Eminescu, Adrian
G. Sãhlean, profesor la Graduate School of Psychoanalysis din Boston, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, care la finalul volumului în partea intitulatã Here I lie to take my

rest descrie modul în care a tradus versurile,
mãrturisind „traducerea constã în depãºirea aproximaþiei inerente ce rezultã din divergenþele
de vocabular, structurã gramaticalã ºi mentalitate culturalã pentru gãsirea unor cuvinte anume care sã evoce în limba þintã înþelesul cel
mai apropiat de original.” Epitafurile pun traducãtorului probleme nu numai prin faptul cã
rimeazã, ci ºi prin exotismul limbii din Maramureº, astfel, traducãtorul trebuie sã þinã cont
de redarea vocabularului regional, a ortografiei
negramaticale cunoscutã de omul simplu, fãrã
carte, a rimelor „facile”, a tiparelor prozodice, a
formulelor repetitive. Însã, Adrian G. Sãhlean
se resemneazã la gãsirea unor versiuni care redau conþinutul ºi se citesc firesc în limba englezã.
Atât volumul The Merry Cemetery of Sãpânþa cât ºi expoziþiile fotografiilor care alcãtuiesc acest volum, organizate de-a lungul timpului în diverse locaþii, oferã cititorului ºi
publicului o mostrã a unei culturi strãvechi ºi
surprinzãtoare.

Anuþa Urda: Sãpânþa - monografie
Florina VANCIU

C

artea apãrutã la Editura sigheteanã
Aska Grafika, în anul 2005, în condiþii grafice excelente, cu ilustraþii
relevante pentru fiecare capitol, respectã absolut
toate etapele elaborãrii unei monografii autentice.
Pe contrapagina de titlu autoarea îºi declarã apartenenþa la aceste locuri, atât de dragi:
„Fie ca niciodatã sã nu uitãm locurile de unde ne
tragem, sã nu-i uitãm pe strã-strãmoºii care
ne-au dat pe lângã dragostea pentru tot ce este
valoare ºi frumos ºi acel respect pentru familie,
casa în care trãim, vecinul de lângã noi, pãmântul pe care cãlcãm. Fie ca sã fim mândri de
ce am dobândit ºi sã pãstrãm cu sfinþenie ºi
dragoste aceste valori, sã nu uitãm cã avem o
misiune foarte importantã, aceea de a transmite
urmaºilor tezaurul lãsat de strãbuni.”
Primul capitol intitulat sugestiv Impresii Opinii - Sentimente reliefeazã impactul pe care
l-a avut vizitarea Sãpânþei asupra turiºtilor din
1

România, dar ºi din diferite colþuri ale lumii:
China, Franþa, SUA, Belgia.
În cel de-al doilea capitol autoarea prezintã date relevante referitoare la Cadrul natural îmbogãþind informaþiile cu câteva fotografii
ce încântã vizual cu ceea ce este Sãpânþa primãvara, „un colþ de rai, binecuvântat de Dumnezeu”.
Din capitolele Istoricul comunei ºi Populaþia aflãm cã, deºi situatã între douã sate de
etnii diferite: Remeþi – sat majoritar ucrainean ºi
Câmpulung la Tisa – sat majoritar maghiar, locuitorii comunei Sãpânþa sunt de etnie românã
ºtiind sã-ºi pãstreze cu sfinþenie credinþa.
Un accent deosebit se pune pe capitolele
Cimitirul Vesel ºi Mãnãstirea Sãpânþa-Peri, cele mai numeroase pagini din monografie fiindu-le dedicate, aºa cum era ºi firesc, deoarece
unicitatea acestora a fãcut ca localitatea Sãpânþa
sã devinã cunoscutã ºi recunoscutã pe plan mon-

www.romaniidinjurulromaniei.ro/articole-blog/1054/sanda-golopentia

siv, materialele folosite fiind stejarul, bradul ºi
piatra, embleme ale acestor locuri.
Portul ºi Casa, Datini - Obiceiuri - Tradiþii - Folclor reprezintã alte capitole de mare
însemnãtate în destinul acestei aºezãri – Sãpânþa. Locuitorii Sãpânþei trãiesc dupã anumite
rituri ºi ritmuri transmise din generaþie în generaþie, sunt oameni „ce mândri portu-ºi poartã
ºi mândru grai grãiesc”, sunt oameni pentru care
prezentul înseamnã trecut, iar trecutul este prezent, sunt oameni pentru care totul are o semnificaþie ºi o însemnãtate, sunt oameni care trãiesc
în armonie cu natura, sunt oameni ce-ºi cântã
bucuria ºi amarul.
Încã o calitate a cãrþii este excelenta prezentare graficã a celor douã coperte. Pe prima,
este evidenþiat Cimitirul Vesel având în prim
plan crucea lui Stan Ioan Pãtraº, iar pe coperta
IV este aºternutã imaginea Bisericii de lemn
Sãpânþa-Peri, marcând cele douã simboluri ale
acestei localitãþi.
În concluzie putem afirma cã, dintre toate
lucrãrile de tip istoric, monografiile unor aºezãri
sunt cel mai greu de realizat, necesitând multã
documentare ºi pricepere în mânuirea condeiului, fiind adevãrate mãrturii peste timp pentru
fiecare localitate în parte, indispensabile pentru
cunoaºterea istoriei fiecãrui loc. Monografia Sãpânþei, realizatã de Anuþa Urda constituie un
adevãrat izvor de referinþã, o „zestre” cu care
contemporanii se pot mândri, o lucrare care pune în valoare un loc încãrcat de istorie unde
tradiþia se pãstreazã „nealteratã” dând valoare
trecutului.

FENOMENUL SÃPÂNÞA

dial. Cimitirul Vesel, monument cultural protejat UNESCO, este locul unde nu ºtii dacã sã
râzi sau sã plângi, este locul unde þãranul nu
fuge de moarte, ºi dacã apare, nu se teme de ea:
„Lângã cruce la Sãpânþa, moartea ºi-a pierdut
sãmânþa”, este locul unde lucrurile nu sunt nãscocite, ci reprezintã realitatea vieþii þãranului
simplu, este locul unde din îmbinarea sculpturii,
a poeziei ºi a picturii reiese o viziune filozoficã
asupra morþii.
Mãnãstirea Sãpânþa-Peri, recunoscutã ca
fiind cea mai înaltã bisericã de lemn construitã
pânã acum, este realizatã integral din lemn ma-
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„Sunt cunoscut datoritã Sãpânþei”
interviu cu pãrintele Grigore LUÞAI
Anca GOJA
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ãscut pe Valea Izei, în Bocicoiel,
preotul paroh Grigore LUÞAI –
soþ al preotesei Ioana, o talentatã
pictoriþã de icoane pe sticlã ºi tatã a trei
copii cu destine exemplare – îºi are numele
legat indestructibil de Sãpânþa. Datoritã lui,
aceastã micã localitate maramureºeanã este
celebrã nu doar prin Cimitirul Vesel, ci ºi
prin grandioasa Mãnãstire Sãpânþa-Peri,
locaº pe care pãrintele l-a ctitorit. Despre
aceste obiective, despre cei care le-au trecut
pragul, dar ºi despre credincioºii sãi
sãpânþeni vorbeºte pãrintele Luþai în
Pr. Grigore Luþai fotografiat în faþa Bibliotecii Judeþene interviul ce urmeazã.
«Petre Dulfu», sediul revistei Familia Românã

Anca Goja: Vorbim despre Fenomenul
Sãpânþa. Dv., Preacucernice pãrinte Grigore
Luþai, ca paroh al Bisericii Ortodoxe din aceastã localitate celebrã, cum îl vedeþi?
Pr. Grigore Luþai: Sãpânþa pentru mine a
fost din tinereþe, ºi mai ales din timpul când
eram elev la Seminarul Teologic, dupã aceea ca
student în teologie, o localitate deosebitã de
celelalte localitãþi din vechiul Maramureº. ªi
Dumnezeu m-a binecuvântat ca în anii ‘90 sã fiu
numit preot paroh al Parohiei Ortodoxe din Sãpânþa. Atunci am putut sã-mi dau seama cã nu
numai în Maramureº ºi în þarã, ci ºi în Europa ºi

O localitate altfel
în lume, Sãpânþa e cunoscutã. E cunoscutã datoritã acestui cimitir, zis „vesel”. Dacã nu era
acest Cimitir Vesel, poate cã nu era nici Sãpânþa
cunoscutã. Era aproape în umbrã, ca ºi celelalte
localitãþi ºi sate din Maramureº. În toate cimitirele când intrãm avem tristeþe, îi avem pe cei
apropiaþi plecaþi, dar la Sãpânþa am vãzut pe
mulþi dintre cei care intrã în cimitir râzând, aºezându-se la cruci ºi citind acele epitafuri. Cum
spunea Constantin Noica, e „singurul cimitir din
care am ieºit râzând”. Deci în Sãpânþa se râde de
moarte. În epitafuri se redã viaþa aºa cum a fost
trãitã de cei care zac sub glie.

Pe sãpânþeni „i-am vãzut de la început ca pe niºte conservatori”
A.G.: Într-un fel, Dv. ºi credincioºii din
parohie sunteþi ºi moºtenitori ºi pãstrãtori ai
unui tezaur de valori. Cum gospodãriþi acest
patrimoniu?
Pr. Gr. L.: Da, un tezaur de valori. Întotdeauna am iubit Biserica ºi dorinþa mea a fost sã
ajung sã îi slujesc pe Dumnezeu ºi pe cei încredinþaþi mie. Noi românii n-am dus nicicînd
rãzboi de cucerire, ci un rãzboi de a apãra ceea
ce avem: tradiþiile, credinþa, datinile, obiceiurile. Mai ales dupã ce am ajuns sã slujesc în
Sãpânþa mi-am dat seama cã ea este aºezatã, din

punct de vedere geografic, ca o stâncã în mijlocul valurilor. La intrarea dinspre Sighetu
Marmaþiei, localitatea cea mai apropiatã, Câmpulung la Tisa, este dominatã de maghiari, ucraineni, foarte puþini români; intrând în
Sãpânþa, vezi numai români, aproape sutã la
sutã. Deci i-am vãzut de la început ca pe niºte
conservatori, pãstrându-ºi tradiþiile, obiceiurile,
sãrbãtorile, datinile lor. ªi ceea ce eu am dorit
dintotdeauna, a fost sã fie nu numai pãstrãtori ai
dreptei credinþe ortodoxe, ci ºi pãstrãtori ai tradiþiilor. Mereu, aproape la fiecare Sfântã Li-

APRILIE 2013

43

turghie, le spun credincioºilor: „Nu uitaþi cã
aveþi acest port frumos al Sãpânþei pe care îl
moºteniþi de veacuri. Sã-l pãstraþi în continuare!” Deci iatã, oamenii pãstreazã tradiþiile ºi
sunt conºtienþi de valoarea lor. Chiar am observat anul acesta, de sãrbãtoarea Bobotezei,
când am ieºit la Râul Sãpânþa, care aduce din
munte o apã limpede, acolo, la sfinþirea apei
celei mari, am vãzut pe o razã de un kilometru
întâi bãrbaþii, praporii, steagurile, îndreptându-mã spre apã, apoi femeile, toþi erau îmbrãcaþi
þãrãneºte: în cioareci, în lecrice, în costumaþia
lor, atât bãrbaþii, cât ºi femeile. ªi la bisericã vin
îmbrãcaþi þãrãneºte. Nu cã ar veni de la televiziune sã îi filmeze, ci îºi pãstreazã tradiþiile. ªi
mai ales acum, cã suntem aproape de începutul
Postului Mare, ceea ce n-am întâlnit în vechiul
Maramureº, pe Valea Izei: toatã suflarea se îmbracã în negru, de duminicã, când începe, timp
de ºapte sãptãmâni, pânã la Înviere. De la fetiþa

cea mai micã care vine la bisericã, poate adusã
de mânuþã de mama sau de tatãl ei, toþi sunt în
negru, din cap pânã în picioare, în fiecare duminicã, pãstrând aceastã tradiþie.
A. G.: Turismul, care este totuºi destul de
dezvoltat în Sãpânþa, credeþi cã afecteazã în
vreun fel pãstrarea acestor tradiþii?
Pr. Gr. L.: Chiar se bucurã strãinii sã
vadã cã se pãstreazã tradiþiile. Din anii ‘90, de
când pãstoresc, foarte mulþi turiºti dinafarã
mi-au spus cã vor sã viziteze pensiunile care au
ºi mici gospodãrii cu animale, curate, sã corespundã cerinþelor europene, sã fie într-o zonã
de munte, iar cei din casã sã fie îmbrãcaþi în
costumele lor tradiþionale tot timpul anului. De
multe ori vin dinspre Þara Oaºului ºi, când pensiunile noastre sunt ocupate, îi îndrept spre alte
locuri. Iar ei spun: „Nu, dorim numai în Maramureº!” Începând de la Sãpânþa, spre Valea Izei,
pânã spre Borºa.

dragã soacrã-mea”. Mai existã un epitaf al unui
beþiv, unul Dumitru Holdiº, care a murit la
vârsta de 45 de ani, cu sticla în mânã, cu þigara în
gurã, la bufet. Aºa scrie pe cruce: „A murit de
moarte forþatã”. Când te gândeºti la „moarte
forþatã”, crezi cã a murit într-un lagãr, într-o
închisoare, dar moartea era pãlinca, „veninul”,
aºa se spune într-un alt epitaf.
ªi coloritul din acest cimitir este deosebit.
Era întrebat Stan Ioan Pãtraº de ce predominã
albastrul în Cimitirul Vesel. Iar el, absolvent de
patru clase primare, dar cu o inteligenþã nativã,
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A. G.: Cimitirul e ºi o anexã a bisericii, ºi
muzeu, dar ºi un univers de spirit. Cum îl percep
oaspeþii care vã intrã în incintã?
Pr. Gr. L.: Este, într-adevãr, un muzeu în
aer liber, fiindcã nicãieri în lume nu gãsim un
asemenea cimitir, unde sã se vorbeascã sutã la
sutã adevãrat despre viaþa celui plecat spre
veºnicie . Eu citesc pe multe cruci epitafuri ºi eu
am fost acela care am fost alãturi de familia îndoliatã când mulþi sãpânþeni au plecat spre
veºnicie în aceºti ani de pastoraþie. Le-am ºtiut,
ca preot paroh, ca duhovnic, viaþa întreagã, ºi
am vãzut cã ea a fost descrisã, în acel epitaf, aºa
cum a fost. Iatã cã cimitirul din Sãpânþa nu este o
ruºine pentru familie, pentru cei care rãmân în
viaþã ºi îºi privesc crucea pãrinþilor, fraþilor,
rudeniilor. Acolo întâlnim pe omul credincios,
femeia credincioasã împreunatã cu mâinile la
rugãciune, ºi întâlnim pe foarte mulþi dintre cei
care au murit de moarte nãprasnicã. Muncitorii
forestieri care au murit de morþi nãprasnice în
pãdure sunt înfãþiºaþi pe cruce. Mai citim despre
accidente de maºinã, sau alte morþi nãprasnice.
Acolo întâlnim ºi beþivul, pe cel cãruia i-a plãcut
þuica, întâlnim ºi soacra care îºi cicãleºte ginerele, care era ascultãtor dealtfel. Mai sunt în
viaþã oameni în vârstã, aproape la 87 de ani, care
au cunoscut-o pe acea soacrã. Iatã acel epitaf:
„Sub aceastã cruce grea/ Zace biata soacrã-mea/
Trei zile de mai trãia/ Zãceam eu ºi citea ea./ Voi
care treceþi pe-aici/ Încercaþi sã n-o treziþi/ Cã
acasã dacã vine/ Iarã-i cu gura pe mine/ Dar aºe
io m-oi purta/ Cã napoi n-o înturna/ Stai aici,
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rãspundea: „Este micul cer pe pãmânt”. Am
observat cã în întregul Maramureº predomina,
în casele vechi care erau în urmã cu 40-50 de
ani, albastrul. ªi în interior, era acea vopsea
„albãstrealã”; îmi aduc aminte de casa pãrinteascã din copilãrie, prispa casei era cu pãmânt
ºi avea o dungã vopsitã în albastru, ca cerul. Este
extraordinar ºi portul de sãrbãtoare al sãpân-

þenilor din duminicile în care nu þin posturi:
femeile, fetele, poartã în coloritul hainelor (ele
la fustã spun cãtranþã, la batic spun ºirincã) un
albastru extraordinar de plãcut. La fel bãrbaþii
poartã acele lecrice ºi pieptare tivite cu albastru.
Astfel, Sãpânþa mai are ceva specific, ceva ce nu
are nicio localitate din Maramureº: „albastrul de
Sãpânþa”.
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„Altarul familiei”
Având 1.400 de familii, eu cunosc aproape fiecare casã. La Boboteazã aproape nu e casã
în care sã nu fi intrat, în fiecare camerã ºi ºtiu cã
fiecare casã are o camerã de cinste, de onoare.
Am putea spune „altarul familiei”. Acolo sunt
lucruri de valoare: covoare vechi, o rudã, covoare alese din lânã, nu din fibrã, de sãpânþence,
foarte frumos puse pe mai multe rânduri. Ceea
ce nu existã nici pe Valea Izei, nici în Þara
Oaºului, nicãieri, sunt farfuriile vechi, din timpul Austro-Ungariei, care constituie un tezaur al
lor. Dau orice sã le gãseascã. Au colecþionat de
peste tot. ªi au acele icoane frumoase. Acolo se
petrec trei momente din viaþã, este ca un altar ºi
au paturile, douã sunt, dar foarte înguste, sã nu
poatã dormi decât o persoanã. Acolo se îndreaptã în Postul Mare, aprind o lumânare, dupã ce
vin de la bisericã. Deci prima este botejunea,
botezul – dupã ce se boteazã copilul, petrecerea
se face în aceastã camerã, altarul familiei; dupã
aceea, când se cununã la bisericã, îºi ia rãmas
bun mireasa sau mirele de la pãrinþi ºi existã un
anumit ritual de iertare; ºi tot aici i se dã cinstea
din urmã celui plecat spre veºnicie. Niciodatã la
40 de ani de preoþie ai mei (la 20 de ani am fost
preoþit), am cãlãtorit mult, am fost la multe înmormântãri, dar aºa o cinste sã i se dea celui
plecat spre veºnicie ca la Sãpânþa, n-am vãzut.
Au remarcat acest lucru foarte mulþi preoþi veniþi din Maramureº, dar ºi din altã parte. În
camera cea mai frumoasã mortul se aºazã cu
capul spre Rãsãrit ºi este îmbrãcat þãrãneºte. De
multe ori m-am gândit cã dacã este profesor, va
pleca spre veºnicie îmbrãcat în costum. Nu.
Chiar am condus pe ultimul drum un profesor de

Preoteasa Ioana Luþai
pictând faimoasele icoane pe sticã

filosofie, a fost îmbrãcat þãrãneºte, în portul lor.
Au o periniþã aleasã, au acea îmbrãcãminte ºi
chiar opinci. Ei îºi pregãtesc chiar ºi de la 40 de
ani într-un colþ, într-un dulap îmbrãcãmintea de
înmormântare.

Începuturile Mãnãstirii Sãpânþa-Peri
A. G.: Sunteþi ctitorul Mãnãstirii Sãpânþa-Peri. Cum vedeþi azi starea providenþialã de
atunci? ªi cum au fost începuturile?
Pr. Gr.: Întotdeauna îi aduc mulþumire lui
Dumnezeu ºi e o tainã de nepãtruns pentru mine,
o mãrturisesc chiar în acest interviu, ca ºi o
spovedanie în faþa unui mare duhovnic, aºa ca în

faþa lui Hristos, întotdeauna i-am mulþumit cã
am ajuns sã îl slujesc. ªi mai ales mi-am dorit sã
fiu ctitorul unei biserici de mir. Dumnezeu m-a
învrednicit sã fiu ctitorul unei mãnãstiri, pe malul Tisei, cu nume cu rezonanþã istoricã:
mãnãstirea Sãpânþa-Peri. Nu sunt ºovin, nici
naþionalist, sunt mândru cã sunt român, respect

Mãnãstirea Sãpânþa-Peri

dacã era pãdure, ºi acolo s-a ridicat mãnãstirea.
Dar, datoritã Mãnãstirii din Sãpânþa, dl. Cherecheº a fost schimbat din funcþie de guvernul
de atunci. Au venit þãrãniºtii la putere ºi am fost
invitat la Baia Mare; parcã acum mã vãd în faþa a
patru domni care erau inspectori de la Romsilva
Bucureºti. Era într-o zi de vineri ºi au spus:
„Pãrinte, opreºte lucrãrile acestei mãnãstiri ºi dl.
Cherecheº de astãzi nu mai este director”. V-o
mãrturisesc cu mâna pe sfânta Evanghelie, pe
Sfânta Cruce, mi-au dat lacrimile ºi am spus: „E
posibil sã fie sacrificat un om care a dãruit un loc
lui Dumnezeu, l-a eliberat de cel rãu, sã fie un
loc sfânt?” ªi iatã cã l-au schimbat ºi noi am
continuat mãnãstirea. ªi dupã aceea, chiar dacã
a fost schimbat, a venit ºi m-a ajutat. Mãrturisesc astãzi în acest interviu pentru prima oarã
ca sã ºtie fiul (Cãtãlin Cherecheº, primarul Bãii
Mari, n.r.) ºi doamna (dr. Viorica Cherecheº,
n.r.) ca în albumul pe care îl realizãm împreunã
cu dl. Teodor Ardelean, ºi care va cuprinde
adevãrul despre Sãpânþa, Cimitirul Vesel, aºezarea geograficã, istoricul, bucuriile, necazurile,
cu acceptul familiei, dorim sã publicãm ºi un
articol despre Dorel Cherecheº, despre ceea ce
ºtiut eu cã a fãcut pentru Sãpânþa. ªi n-a
fãcut-o numai pentru Sãpânþa, a fãcut-o ºi
pentru Bârsana. Sã-l odihneascã Dumnezeu,
pentru cã datoritã lui am putut zidi mãnãstirea
în acel loc.
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orice credinþã, orice cult ºi fiecare sã se
desfãºoare cu dragoste, cu bucuria ºi necazul
lui. Dar fiindu-mi dragã Biserica Ortodoxã ºi
mai ales biserica care a existat dincolo de Tisa,
cea mai veche stavropighie voievodalã, o rezonanþã istoricã extraordinarã, de la 1391, am
fost martor ocular când s-au sãrbãtorit 600 de
ani de la atestarea documentarã, în 1991. Erau
vremuri vitrege când am pãtruns eu în Ucraina,
înainte de ‘89, am slujit acolo. Îmi aduc aminte
cã nu era voie de la casa unde era înmormântarea sã mergem, noi preoþii, spre cimitir. Asta
era în Slatina/Solotvino, dincolo. Ei, acum libertatea religioasã, ceea ce se întâmplã acolo
este extraordinar. Dar acolo nu s-a putut ctitori o
altã mãnãstire, au rãmas doar ruinele, ºi iatã cã
noi cei de dincoace de Tisa, cu un gând bun, în
‘91 am sfinþit locul unei manãstiri, în data de 2
iunie. M-am consultat cu bunii mei credincioºi
consilieri, cu ªteþ Ioan, zis Sâvule, care este
cântãreþul ºi primul curator al bisericii, dupã
aceea cu Holdiº Gheorghe, care a plecat la Domnul, spre veºnicie. Mi-am dorit sã ctitorim în
locul unde se aflã acum mãnãstirea, care are
suprafaþa de 21 de hectare, ºi care a fost proprietatea bisericii, numit în toate registrele ºi
actele „La Livadã”. Distanþa din ºoseaua naþionalã e de aproape 500 de metri. Proprietatea a
fost în timpul vremurilor de restriºte, în vremea
comunismului, un parc dendrologic. Eu îi preþuiesc, deºi nu-i cunosc, pe toþi cei care au realizat acel parc ºi l-au pus în valoare. Au ocrotit
acest loc, nu l-au distrus. Au rãmas peste 36 de
specii de arbori, de arbuºti, nu s-au sacrificat,
aproape peste 1.000 de stejari, arbori seculari
care au aproape 300 de ani, spun specialiºtii. Au
jos, la cioatã, un metru ºi 20 de centimetri diametru, incredibil. Iatã cã Dumnezeu m-a ajutat
sã sfinþesc acel loc. Pe vremea aceea, era director Romsilva dl. Dorel Cherecheº, pe care l-am
cunoscut ºi care a venit la Sãpânþa. Întotdeauna
îl pomenesc, dupã pãrinþii mei ºi cei apropiaþi, în
rugãciuni, în toate pomelnicele. Mi-a spus: „Pãrinte, uitã cã a fost proprietatea Romsilva. […]
sunt de acord sã intri în posesie, sã intre numai
pasãrea în aceastã pãdure. Dacã e de la Dumnezeu sã fie mãnãstire, semnez”. ªi gândiþi-vã
cã am avut multe ispite. M-am luptat cu balaurii.
Erau foarte mulþi care nu doreau acea mãnãstire.
Crucea pe care am aºezat-o la sfinþire în acel loc
a dispãrut. Femeile din Sãpânþa, credincioºii au
ajunat. Chiar eu am fost descurajat de multe ori.
Dar le-am spus: „Dacã e de la Dumnezeu sã fie
un loc sfânt, nu va putea sta nimeni împotrivã”.
În anii ‘96, ºtiu cã dl. Cherecheº ne-a semnat
pentru un hectar în mijlocul acelui parc, chiar
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„Mi-am luat doctoratul în lemn, în piatrã”
Aºa mi-a ajutat Dumnezeu sã ctitoresc pova, de la Satu Mare, chiar ºi de acolo din parc,
mãnãstirea datoritã meºterilor de la Bârsana, fa- pe care n-am vrut sã-l distrugem, dar a trebuit sã
milia ªtiopei Ioan, zis Buga, cu cei trei feciori. facem o aerisire ºi acolo. Deci nu se gãsesc în
Este cel mai mare meºter posibil în lemn. Eu nu þarã poate nicãieri pereþi atât de masivi, de 60 cm
mi-am luat doctoratul în teologie, cã aºa au fost lãþime. Grinzile le-am ridicat cu o macara adusã
vremurile, dar aº putea
de la Ploieºti, o macara veche
spune cu de la mine putere,
americanã de prin anii ’70,
cã mi l-am luat în lemn, în
care ridica braþul pânã la 90 de
piatrã. Având ºantiere de
metri. Avem o scarã de lemn
peste 25 de ani, ºtiu ce înde 8 metri cubi. Deci vedeþi
seamnã o construcþie din
aici un lucru deosebit: înãllemn. Am vrut sã fie mãreaþimea, frumuseþea, aºezarea.
þã. Are înãlþimea de 75 de
Dacã nu intram eu preot paroh
metri, cu tot cu cruce. Cruºi cu credincioºii mei, locul
cea are 7 metri ºi jumãtate,
era distrus. Acum se pãstreadin inox, alamã, cupru, aluzã, nu se „sacrificã”, am asminiu ºi realizatã de un grup
faltat acel drum, am fãcut alei
de studenþi de la Academia
prin pãdure ºi poartã marade Arte din Cluj. Dumnezeu
mureºeanã. Am dus curentul
sã-l ierte, era un contrifazic de la Sighetu Marferenþiar Cãlin Dãianu, care
maþiei, cablu prin pãmânt 18
a murit tânãr. ªi toate celekm, ca sã avem pentru utilaje.
lalte cruci cu foiþã de aur,
Am adus apa din munte, 11
câteva kilograme de foiþã de
km. De 2-3 ani a venit aducCrucea din vârful bisericii
aur. Lãcaºul este structurat
þiunea nouã de apã, înainte a
Mãnãstirii Sãpânþa-Peri
pe trei nivele: un demisol,
fost una veche. Multe jertfe.
cãrãmidã aparentã, cu bolþi,
Am fãcut peste 117 drumuri la
dupã aceea biserica de lemn în sine, din 10 metri Bucureºti. Eforturi, nu glumã! Mulþumesc
cubi de lemn, aproximativ. Am adus lemn de Domnului ºi cã l-am întâlnit pe domnul arhitect
lângã Timiºoara, de lângã Arad, de lângã Li- Dorel Cordoº!
Se lucreazã de zor la Biserica din incinta Cimitirului Vesel
Datoritã arhitectului Dorel Cordoº a început construcþia Mãnãstirii Sãpânþa, dacã nu
era el nu era aceastã frumuseþe inegalabilã. Datoritã lui existã complexul de la Bârsana, datoritã lui este Sâmbãta de Sus, datoritã lui sunt
foarte multe mãnãstiri, a contribuit la restaurarea Catedralei Ortodoxe de la Cluj, la construcþia Catedralei Ortodoxe din Baia Mare, la
construcþia altor catedrale în strãinãtate, peste
tot, Mãnãstirea Lainici, alte biserici din lemn,
din piatrã, din zid. Este omul lui Dumnezeu
dãruit nouã, maramureºenilor. Arhitectul Dorel
Cordoº a fãcut ºi proiectul de restaurare a
bisericii din incinta Cimitirului Vesel. Aceastã
bisericã construitã în 1806, din Cimitirul Vesel,
avea nevoie de lucrãri de consolidare ºi restaurare, ºi iatã, cu ajutorul lui Dumnezeu, în urmã
cu 5 ani am început consolidarea. Am intrat 6
metri sub bisericã, am venit cu acele contraforturi de la mãnãstirile din Bucovina: Neamþ,
Voroneþ, Putna. Meºteri am adus din partea Bu-

covinei, dar cu acordul arhitectului Cordoº, sã
nu rezulte dupã refacere o bisericã moldoveneascã sau din alte þinuturi, ci o bisericã în stil
maramureºean. ªi aceastã bisericã va fi înaltã de
78 de metri. Crucea o executã Fabrica de clopote
Blotor de la Satulung, unii dintre cei mai renumiþi clopotari. Crucea va avea 8 metri ºi o
tonã greutate, va fi dusã în Germania dupã ce se
terminã, va fi vopsitã în camp electrostatic ºi va
fi ridicatã la înãlþime. Avem acoperiºul din þiglã
glazuratã multicolorã, aºa cum sunt acoperite
catedralele din Timiºoara ºi „Sfântul Ioan” din
Suceava, castelele vechi din Austria. Proiectul
este gata ºi anul acesta, dacã dã Dumnezeu, vom
pune acoperiºul ºi Sfânta Cruce, de Sfintele
Paºti. Cãrãmida aparentã este adusã din Austria
ºi cu ea se vor monta mozaicuri. În exterior sunt
180 de ocniþe, unele vor fi ornate cu sfinþi în port
maramureºean. Se va pãstra proporþia canonicã
ºi hermeneuticã, sã nu fie un kitsch. Se vor
monta, înainte de Paºti, mozaicurile „C-tin Brân-
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coveanu cu fiii”, apoi un portret mare de 6 metri
al lui ªtefan cel Mare ºi Martiriul sfinþilor nãsãudeni. Culorile din acoperiº ºi cele din mozaicurile exterioare se vor îmbina cu culorile din

Cimitirul Vesel. Aceastã lucrare va dura câþiva
ani de zile, dar la final va fi o lucrare frumoasã.
Trebuie sã fie, fiindcã este biserica din incinta
Cimitirului Vesel.

Preafericitul Patriarh Daniel la Mãnãstirea
Sãpânþa-Peri. Sursa foto: basilica.ro

mãnãstire, o reînviere a fostei stavropighii voievodale. S-a încercat de multe ori sã nu se
treacã în anumite albume, reviste cã noi suntem
ctitorii. Nu eu, nevrednicul preot; Dumnezeu a
lucrat prin mine, m-a aºezat cu aceastã generaþie
bunã de creºtini. Eu le mulþumesc sãpânþenilor
pânã la mormânt, cã m-au ascultat, m-au înþeles,
m-au ajutat cât au putut, s-au bucurat, sunt mândri cã Sãpânþa nu are doar un obiectiv de culturã,
de tradiþie, de suflet, de spirit, Cimitirul vesel, ci
se aºazã încã un monument, Mãnãstirea Sãpânþa-Peri. Iar când vor veni românii sau strãinii, vor veni sã vadã douã obiective turistice de
mare marcã internaþionalã.

Un loc vizitat de personalitãþi
În ‘98 a fost un redactor de la New York
Times” care a stat o sãptãmânã la Sãpânþa ºi a
publicat un articol despre cimitir ºi mãnãstire,
pe prima paginã. Apoi, sã nu uitãm cã a fost cel
mai mare Simpozion al monumentelor funerare
care s-a þinut în America, în Pennsylvania, unde

Cimitirul Vesel a fost clasat primul în Europa, al
doilea în lume dupã Valea Regilor Luxor ºi al
treilea, ca sã enumãr, a fost Taj Mahal. Iatã, vin
japonezi, vin din America Latinã, personalitãþi.
Eu, chiar dacã nu spun cã am fost de la început
un regalist, dar l-am preþuit pe Maiestatea Sa
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Din pãcate nu mai este printre noi vrednicul de pomenire, protopopul vechiului Maramureº, de la Sãpânþa ºi pânã la Borºa, pe
Prislop, peste 70 de parohii, pãrintele Mihai
Opriºanu, nãscut în pãrþile Bucovinei. Un
strãjer, un ostaº de-al lui Avram Iancu, am putea
spune, care a apãrat credinþa ºi care a fost alãturi
de mine. M-am consultat ºi cu dânsul atunci
când am ales numele mãnãstirii „Sãpânþa-Peri”.
În Sãpânþa a existat o moarã, ºi acum se cunoaºte pârâul pe care era Moara Periului. Pe
lângã vechea mãnãstire Sãpânþa-Peri, ctitorie a
Dragoºeºtilor, distrusã la 1703, au existat o tiparniþã veche, o ºcoalã de cântãreþi bisericeºti,
cãrþi de cult ºi se spune cã pentru prima oarã
acolo, Dumnezeu a vorbit în limba românã. ªi e
dureros cã pe acel loc (localitatea Peri este azi în
Ucraina, n.r. ) acum mai sunt doar ruinele. Au
încercat ierarhii noºtri buni lãsaþi de Dumnezeu,
Preasfinþiþii Iustinian ºi Justin, au sfinþit acolo
un loc într-o grãdinã ºi iatã cã noi trãim cu
nãdejdea. Legãturile noastre cu românii de dincolo sunt foarte bune, cu preoþii, cu preoþii
ucraineni, cu mãnãstirile lor, relaþiile noastre
sunt extraordinare ºi chiar este o mãnãstire în
apropiere, ucraineanã, la Peri. Preoþii vin la
praznicele noastre. Suntem de aceeaºi credinþã
ºi îl slujim pe acelaºi Dumnezeu. În Sãpânþa, la
mãnãstire, într-adevãr am adus câteva cãlugãriþe
care vor continua ceea ce eu am început. ªi aº
putea spune cã foarte mulþi ar fi dorit sã mã
opreascã sã-i pun numele Sãpânþa-Peri. Unii au
organizat simpozioane în anii trecuþi la care nu
am fost invitat ºi s-a vorbit despre Peri. Foarte
mulþi îºi arogã niºte drepturi cum cã ei ar fi pus
acea denumire. Nu. Denumirea a fost pusã de
cãtre mine, preotul paroh Grigore Luþai ºi grupul cu care atunci am fãcut acel proces verbal.
Acest proces verbal a ajuns pe masa regretatului
patriarh Teoctist ºi avem ºi acum tomosul patriarhal cã e de acord sã se zideascã aceastã
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Un nume cu istorie

Regele Mihai. În ‘90 am fost vizitaþi de fiicele
Majestãþii Sale. Datoritã unui personaj care ºi
astãzi este în Elveþia, era consilierul apropiat al
Maiestãþii Sale, Dan Batic, architect din Lausanne. Iatã, la Sãpânþa a fost Regina, a fost
Regele Mihai cu ani în urmã. A intrat pe uºile
împãrãteºti ºi a însemnat în Sfânta Evanghelie
de pe sfânta masã: „Cu preþuire pentru ceea ce
faci pentru români”. „Pentru prima oarã în viaþa
mea semnez într-o Sfântã Evanghelie”. ªi m-a
primit la Lausanne, am fotografii, am fost invitat
la toate manifestãrile de la Bucureºti. Ne-au
trecut pragul foarte mulþi vizitatori strãini, ambasadori strãini acreditaþi în România, inclusiv
ambasadorii americani, începând cu dl. Rosapepe, cu soþia Sheila, Michael Guest a fost de
trei ori. Am fost vizitaþi de toþi preºedinþii
României, de preºedinþi de partide… noi am fost
primitori pentru toþi. N-am fãcut politicã, pe toþi
cei ce ne-au trecut pragul casei i-am primit. Sã
nu-l uitãm pe profesorul Nuþu Roºca, doctor în
filologie, autor al multor cãrþi de istorie, chiar
despre închisoarea de la Sighet. El a fost cel care
m-a ajutat, a contribuit, a scris, a fost împuternicit sã meargã la Patriarhul Teoctist, a intrat
în audienþã ºi a mijlocit pentru a ne aproba
înãlþarea sfintei Mãnãstiri Sãpânþa-Peri. Mulþumesc ierarhilor mei, Înalt Preasfinþitului Justinian, Preasfinþitului Justin, care vin mereu în
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mijlocul nostru, ne poartã de grijã ºi sunt mândri
cã Sãpânþa are aceste obiective pe mãsura frumuseþii peisajului ºi a oamenilor care locuiesc în
aceste locuri strãmoºeºti.
A.G.: ªi cu asta aþi rãspuns ºi la penultima
întrebare, care se referã la cele mai importante
personalitãþi care v-au trecut pragul ºi au scris
în Cartea de Onoare. Cât de cunoscut este preotul Grigore Luþai în þarã ºi în lume?
Pr. Gr. L.: Ce sã zic? Nu pot sã îmi aduc
elogii. Sunt cunoscut datoritã Sãpânþei. Poate cã
dacã nu era Sãpânþa, eram ºi eu un preot oarecare al unui sat din vechiul Maramureº. Nãscându-mã pe Valea Izei, trãind, studiind toþi anii
teologia la Bucureºti, m-am format în Sud,
m-am întors… Când sunt pe tren, pe accelerat,
pe avion, oriunde mã duc, dacã sunt întrebat,
spun cã sunt preot în Sãpânþa. „În Sãpânþa, pãrinte? Dumneavoastrã sunteþi?” mi se rãspunde.
Oriunde mã duc, sincer vã spun, sunt întrebat
dacã nu am un pliant de prezentare, interlocutorii îmi spun cã au vizitat Sãpânþa sau cã vor
sã o viziteze, iar asta îmi dã o bucurie ºi o
satisfacþie extraordinarã. De aceea încã o datã ºi
întreit spun: îi mulþumesc lui Dumnezeu ºi Maicii Domnului, care este ocrotitoarea Bisericii
Sãpânþa, cã pãstoresc aceastã comunitate. Dumnezeu m-a învrednicit ºi mi-a dat aceastã bogãþie sufleteascã aici, pe pãmânt.
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Festivalul
„Drumul Lung spre Cimitirul Vesel”

1
2

Davey în noaptea de Sfânta Maria, pe pajiºtea de
lângã Cimitirul Vesel, în cadrul celei dintâi ediþii a festivalului.
„Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” a
adus la un loc douã culturi muzicale de rezonanþã – românã ºi irlandezã, fiind primul de
acest gen din România. Festivalul a fost susþinut
de autoritãþile locale (Parohia Ortodoxã Sãpânþa, Consiliul Local Sãpânþa) ºi Consiliul Judeþean Maramureº2.
Invitat în acest proiect în calitate de muzician, Grigore Leºe, militant fervent, recunoscut, al pãstrãrii spiritualitãþii româneºti, a acceptat rolul de regizor artistic al Festivalului,
alãturi de Shaun Davey, ocupându-se de partea
muzicalã ºi de toate aspectele care þin de con-

http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/drumul-lung-spre-cimitirul-vesel-196148.html
http://www.cjmaramures.ro/detaliu.aspx?eID=1591&t=comunicatedepresa&Node=1
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„D

rumul Lung spre Cimitirul Vesel” este numele unui interesant
ºi original festival dedicat Maramureºului, mai exact Cimitirului Vesel din
Sãpânþa. Festivalul are loc în fiecare an în
preajma sãrbãtorii Adormirea Maicii Domnului
(15 august), anul acesta urmând sã se desfãºoare
cea de-a 4-a ediþie.
Festivalul a debutat în anul 2010 la iniþiativa lui Peter Hurley, un irlandez stabilit în
România în 1993 ºi îndrãgostit de tradiþiile ºi
valorile autentice ale satului românesc, pe care
ºi-a propus sã le promoveze în cadrul acestui
proiect.
Organizatorii ºi-au dorit ca acest festival
sã devinã, în timp, un reper în turismul cultural
din Europa. Scopul festivalului este promovarea
satelor din zona Maramureºului ºi a tradiþiilor
autentice, pãstrate încã vii ºi nealterate în
aceastã regiune. Este un proiect serios ºi original, care aduce o valoare economicã, culturalã ºi
spiritualã în plus locului acesta binecuvântat de
Dumnezeu.
Prima ediþie a festivalului intercultural de
tradiþii „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” a
avut loc la Sãpânþa. „Sãpânþa a fost aleasã ca loc
de desfãºurare a acestui eveniment pentru pitorescul locului, pentru tradiþii ºi pentru muzica
popularã deosebitã”, menþiona într-un interviu
Peter Hurley1.
La prima ediþie invitat de onoare a fost
Shaun Davey, unul dintre cei mai mari compozitori contemporani ai Irlandei. „Voices from
Merry Cemetery” este suita muzicalã compusã
de Shaun Davey, pe textele epitafurilor din Cimitirul Vesel, interpretatã în cadrul festivalului
de muzicieni de primã mânã. 160 de muzicieni corul bãrbãtesc al Facultãþii de Teologie din
Sibiu, un cor mixt din Maramureº, o orchestrã
de camerã româneascã ºi instrumentiºti aleºi
dintre cei mai buni muzicieni tradiþionaliºti ai
Irlandei – au interpretat lucrarea lui Shaun
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servarea autenticului ºi respingerea kitschului1.
„Cred cã acest festival intercultural este unul
dintre cele mai serioase acþiuni de promovare
culturalã ºi turisticã a Maramureºului, iar Shaun
Davey aduce din Irlanda un grup de artiºti deosebiþi”, a spus Grigore Leºe2.
„Pe drumurile lui Leºe” a fost subtitlul
celei de a doua ediþii a Festivalului care a avut
loc în 2011 ºi care de data asta ºi-a schimbat
destinaþia, locul de desfãºurare fiind Þara Lãpuºului. Participanþii au fost invitaþi sã vadã
Maramureºului prin ochii lui Grigore Leºe, sã
porneascã împreunã cu acesta, în cãutarea tradiþiilor autentice acolo unde ele s-au pãstrat intacte: în satul maramureºean. Cei prezenþi la festival au avut ocazia sã viziteze bisericile de lemn din
Maramureº, sã meargã în vizitã la meºterii artizani, sã se întâlneascã cu ciobani la stâne, sau chiar
sã participe la un târg de vite. Grigore Leºe a fost
gazdã ºi ghid în toate aceste peripluri.
Evenimentul a luat forma unei ºcoli de
varã. În mai multe sate maramureºene au avut
loc, simultan, micro-festivaluri la care au participat invitaþii atât din România cât ºi din Irlanda, Ucraina, Cehia, Ungaria, Polonia, Iran.
Aceastã ediþie a Festivalului „Drumul
Lung spre Cimitirul Vesel” a fost organizatã de
Asociaþia Interculturalã de Tradiþii în Colaborare cu Consiliul Judeþean Maramureº ºi Primãria Târgu Lãpuº, cu susþinerea Ministerului

Culturii ºi Patrimoniului Naþional ºi cu participarea: Culture Ireland, British Council, Centrul Cultural al Republicii Ungare la Bucureºti,
Centrul Ceh ºi Institutul Polonez3.
Cea de-a treia ediþie a Festivalului „Drumul lung spre Cimitirul Vesel” iniþiat de irlandezul Peter Hurley, s-a desfãºurat în 2012 în
localitãþile Sãpânþa ºi Bârsana. Ca ºi la ediþiile
precedente cei prezenþi au avut ocazia sã participe la ateliere meºteºugãreºti ºi culinare, sã
viziteze Cimitirul Vesel din Sãpânþa ºi Casa
Memorialã a lui Stan Ioan Pãtraº, creatorul celebrelor cruci pe care sunt inscripþionate versuri
cu tâlc. Tot cu aceastã ocazie s-a desfãºurat o
ºcoalã de varã dedicatã tradiþiilor þãrãneºti, la
care au participat 15 turiºti din strãinãtate (Iran,
Spania, Cehia º.a.), cât ºi din România care au
avut posibilitatea sã se întâlneascã cu muzicanþi
ai locului ºi sã înveþe cântece ºi dansuri din
zonã. Unii turiºti din cadrul ºcolii de varã au
locuit efectiv în casele gospodarilor din Sãpânþa
ºi au luat parte alãturi de ei la toate muncile
gospodãreºti. De asemenea, au fost prezenþi la
aceastã a treia ediþie ºi un grup de specialiºti din
cadrul Muzeului Naþional din Bucureºti.
Aºteptãm cu nerãbdare cea de-a patra ediþie a Festivalului „Drumul lung spre Cimitirul
Vesel” care, sperãm noi, sã ne readucã la Sãpânþa, în Maramureº - în acest loc istoric, parcã
desprins din cronicile vechi.
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http://www.studentie.ro/campus/festivalul_drumul_lung_spre_cimitirul_vesel_la_sapanta/c-75-a-100513-p-1
http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/drumul-lung-spre-cimitirul-vesel-196148.html
http://www.cjmaramures.ro/detaliu.aspx?eID=2042&t=Comunicatedepresa&Node=1
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Maramureºul vãzut prin ochii unui irlandez
Dialog cu dl. Peter Hurley, producãtorul
Festivalului „Drumul lung spre Cimitirul Vesel”

„Ce comoarã spiritualã pentru
omenire este Maramureºul de azi!”

P. H.: În 2007, dl Nicolae Covaci m-a „virusat” cu viziunea lui pentru un festival Celtica,
exploatând legãtura strãveche între popoarele Europei. Am început sã caut modele, am participat la
festivaluri în Bretonia, în Austria, în Irlanda. Am
cãutat sponsori, pe vremea aceea fiind activ în
lumea publicitãþii, dar a fost foarte greu, chiar
înaintea crizei economice, lumea fiind refractarã.
În 2008, Shaun Davey, renumitul compozitor irlandez, primul om care a adus un cimpoier
împreunã cu o orchestrã simfonicã, a vizitat România. A compus Vocile din Cimitirul Vesel. În
iunie 2009 m-a invitat la Sibiu, la Festivalul Internaþional de Teatru, pentru premiera operei. Am
ascultat de mai multe ori înregistrarea de atunci,
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Credem noi cã, atât timp cât trãim, suntem
buricul universului; dar nu este aºa. Trecem aºa de
repede, neconºtientizând faptul cã Maramureºul
de azi e ca o replicã a Vestului Irlandei, de acum
douã mii de ani, aºa ca printr-o miºcare a sorþii ºi a
destinului. Cum va arãta Maramureºul în viitor?
Ce comoarã spiritualã pentru omenire este Maramureºul de azi! Ce onoare sã particip la apãrarea
ei! Ce pãcat sã risipesc timp ºi sã nu împiedic
stingerea ei!
S.G.: În perioada 12-15 august 2010, aþi
organizat în România, la Sãpânþa, festivalul
„Drumul lung spre Cimitirul Vesel”. Care a fost
ideea care a dus la organizarea acestui festival ºi
cum aþi dus-o la bun sfârºit?
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Simona Gabor: Dacã ar fi sã vã faceþi o
prezentare în cinci idei, cine sunteþi domnule Peter Hurley?
Peter Hurley: Irlandez, Pãcãtos, Visãtor,
Creativ, Patriot.
S.G.: Cum aþi cunoscut România ºi ce v-a
determinat sã vã stabiliþi aici ?
P.H.: ªtiam, înainte de a ajunge, cã mã voi
stabili în România; cu gândul ãsta am venit ºi aºa a
rãmas. Dupã o scurtã vizitã la Praga, în 1993, am
simþit cã ceva total aparte (diferit de sistemul meu)
a rezistat în partea acesta a Europei, dincolo de
Cortina de Fier. Dupã ani ºi experienþa acumulate
aici, îndrãznesc sã scriu, cã abia am început sã
înþeleg acel ceva, ºi provenienþa sa: un spirit, o
încredere de neînvins, nãscute prin suferinþã, nedreptate, de-a lungul timpului. Am hotãrât sã locuiesc în Europa de Est. Fãrã sã fac vreo miºcare
în sensul acesta; trei luni mai târziu m-a sunat un
fost coleg de serviciu din Dublin, mi-a povestit
despre România, unde el fusese cu un an înainte, ºi
m-a rugat sã colaborãm pentru a dezvolta o afacere în servicii de marketing. Am sãrit! Aveam 26
de ani când am ajuns în România. Era pe 9 aprilie
1994. Norocul meu!
S.G.: De ce iubiþi Maramureºul mai mult
decât orice alt loc în aceastã þarã?
P.H.: Mã încarcã, de fiecare datã când îl
vizitez! Mi-a plãcut din primul moment, când am
privit Maramureºul, din Dealul ªtefãniþei, într-o
dimineaþã devreme, în august 2003! Mi s-a tãiat
respiraþia, vãzând o grãdinã imensã, cumva pieptãnatã de mânã, inimaginabil de frumoasã, care
vibra vizibil sub razele soarelui. Parcã mã uitam,
ca într-un vis, la un peisaj din Irlanda, unde
aceeaºi priveliºte poate fi vãzutã, însã împrejmuitã
cu garduri de piatrã cât poþi cuprinde cu ochii,
câmpuri din piatrã, neatinse de o sutã de ani, piatrã
albã, ca oasele unei civilizaþii rurale, odatã vie, dar
demult transformatã în fosile.

su rsa f o t o st i ri i n d i rect . ro
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împreunã cu epitafurile, fiecare melodie fiind un cieni tradiþionali aleºi de maestrul Grigore Leºe,
epitaf de pe crucea unei persoane din Sãpânþa ultimii rapsozi din toate colþurile þãrii.
trecute dincolo, ºi m-au miºcat profund poveºtile
Nici pânã în ziua de azi nu am returnat toþi
sãtenilor: hotãrâre, suferinþã, umor, tristeþe. L-am banii împrumutaþi atunci de la familie. Nu am
întrebat atunci pe Shaun, ce vrea sã facã cu aceastã primit nimic ca sprijin financiar din partea ofimonumentalã creaþie? „Sã îl cânt la Sãpânþa”, cialilor din Maramureº, cu excepþia unui singur
mi-a rãspuns. Am urcat în tren ºi am bãtut la uºa domn, din Baia Mare, care mi-a dat 1.000 de euro
pãrintelui paroh de la Sãpânþa.
Mare om Shaun Davey!
„Suntem la fel ca fond. Aºa cred, aºa simt. Nu e
Nimeni nu l-a rugat sã facã ce a
dificil sã vãd de ce. Ambele popoare suntem acasã
fãcut! Nici pânã în ziua de azi nu
a primit vreun ban pentru creaþia
din totdeauna. Nimeni nu a putut sã schimbe asta
lui. Din contra, l-a costat. Cred cã
ºi nici nu vor reuºi vreodatã. Niciodatã nu am
în timp va fi înþeles ºi apreciat
plecat de acasã ca sã înrobim pe altcineva.”
acest cadou minunat dat României de maestrul Shaun Davey.
S. G.: Care au fost sacrificiile ºi care a fost atunci pe pajiºtea din Sãpânþa zicând “probabil ai
impactul atât asupra românilor dar mai ales asu- ce face cu ei”. Dacã stau bine sã mã gândesc, am
închiriat cu bani frumoºi o scenã care cred cã
pra irlandezilor invitaþi ?
P. H.: Sacrificiile? Cred cã este pentru pri- aparþine Consiliului Judeþean Maramureº.
ªi totul a fost o luptã. Adicã, sacrificiul
ma datã când mã întreabã cineva acest lucru. Când
financiar este doar o parte din sacrificiul total.
simt cã ceva trebuie fãcut, nu pot sã mã abþin. Prin
Nopþi nedormite, oameni care trag pentru ei, nu
lucrarea lui Shaun, pot sã zic cã mingea mi-a fos
pentru þelul în sine. Foarte mult am cãlãtorit pe jos
pasatã la picioare. Pânã sã se contureze aceastã ºi cu autostopul. Trei ani de atunci în care am fost
lucrare, trecuserã doi ani în care am cochetat cu „cerºetor” prin Baia Mare ºi Bucureºti, încercând
ideea unui festival. Atunci am simþit cã e mo- sã menþin o iniþiativã culturalã în viaþã aºteptând
mentul acþiunii. Am cãutat sã-l edific, sã îl înte- evaluarea proiectului depus la Ministerul Turismeiez, cu ajutor financiar din partea altora, dar mului. Rãsplata este în suflet, categoric! Dar trãim
oamenii nu înþelegeau ºi nu erau dispuºi sã mã vremuri tare ciudate când faptele bune sunt ºi
ajute. Am gãsit o linie de finanþare la Ministerul pedepsite.
Turismului, prin fonduri Regio. Am fãcut o apliÎn sfârºit avem contractul semnat ºi suntem
caþie. Rãspunsul: foarte frumos, poate reuºim sã pe „Drumul Lung spre Sãpânþa” pentru Sfânta
contractãm în 2011. Atunci am fãcut o miºcare Maria în 2013. Acum caut cu împrumut încã
neaºteptatã ºi inexplicabilã, una instinctualã. Am 150.000 euro pentru cã banii europeni pe care-i
cheltuit 143.000 Euro în douã zile – toþi banii pe voi primi pe proiect se deconteazã ulterior cheltucare i-am economisit ºi mai mult ca sã realizez ce ielilor fãcute cu festivalul!
mi-am propus. Sunt singura persoanã care a reuºit
S.G.: Care este numitorul comun între Pesã îngroape o casã intr-un cimitir, în douã zile. De ter Hurley, Shaun Davey ºi Grigore Leºe?
ce? Pentru cã numai aºa pot sã fac o schimbare.
P.H.: Nu îndrãznesc sã mã asemãn în vreun
Mã întrebaþi: „Cum poate fi aºa de scump un fel cu dânºii. Poate doar iubirea de oameni, de
eveniment? Sigur irlandezul a fost pãcãlit!” Bil- frumos, de autentic, de natura.
etele de avion din Irlanda au costat 9.000 de euro.
S.G.: Ce legãturi sau elemente comune aþi
Douã trenuri cu vagon restaurant, vagon de dor- identificat între România ºi Irlanda natalã?
mit, protocolul, Hotelul Marmaþia pentru echipa
Suntem la fel ca fond. Aºa cred, aºa simt.
din Irlanda, ambasadorul Irlandei ºi familia lui,
Nu e dificil sã vãd de ce. Ambele popoare suntem
maºini de protocol, cor de 50 de bãrbaþi, orchestra acasã din totdeauna. Nimeni nu a putut sã schimbe
de 20 de muzicieni, echipa de 14 persoane din asta ºi nici nu va reuºi vreodatã. Niciodatã nu am
Irlanda, dintre cei mai renumiþi muzicieni tradi- plecat de acasã ca sã înrobim pe altcineva. Nu ne
þionali irlandezi, care de obicei câºtigã câteva mii stã în fire. Cea mai mare diferenþã între noi? Noi,
de euro ca ºi onorariu pe noapte, plus transport, irlandezii, suntem izolaþi ºi înconjuraþi de apã.
mese, cazare, ºi toate acestea pentru cinci zile. 200 Astfel am avut un singur vizitator în 800 de ani.
de artiºti ºi meºteri. Am transformat catedrala re- Voi sunteþi în mijlocul „târgului” ºi aþi avut câte un
formatã din Sighetu-Marmaþiei într-un studio de vizitator la fiecare generaþie, fiecare lãsând urmele
înregistrare, o scenã în Cimitirul Vesel, o scenã pe proprii. Suntem ambele popoare extrem de sopajiºte, echipa de filmare cu 6 camere, car cu ciabile, deloc agresive în sine, foarte primitoare.
conexiune satelit, meºteri populari, 50 de muziMai concret, ºi simbolic foarte important
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nostru Primar”, ºi cap de afiº, Ana Lesko, plãtiþi,
cu toþii, cu bani europeni. În timp ce unii pun tot ce
au în joc, ca sã avanseze ºi sã realizeze o idee
progresivã, alþii fac din fonduri, o sursã electoralã.
Adicã, mai concret, în România aveþi ultima
civilizaþie ruralã europeanã autenticã, vie. Dacã
dacii fãceau piramide, s-ar face ºi astãzi piramide
în România. Cam la nivelul ãsta ar trebui sã fie
privitã þãrãnimea. ªi în principal despre asta era
vorba în pelerinaj: un omagiu adus unei culturi
unice, vii. ªtiam cã dacã îi ofer respectul ºi demnitatea care i se cuvin, va avea grijã de mine. ªi aºa a
fost. Mai mult decât aº putea sã îmi imaginez.
S.G.: Cu ce curaj aþi pornit la drum,
convins cã nu va trebui sã dormiþi pe câmpuri sau
prin poduri, sau cã va trebui sã rãbdaþi de foame
peregrin prin România ruralã?
P.H.: Eram convins cã va fi bine. România
are o rezonanþã foarte puternicã. Lucrurile nu trec
neobservate. Nu pot sã explic mai
bine. Ortodoxia are un rol fundamental în aceastã rezonanþã, credinþa pu„Adicã, mai concret, în România aveþi ultima
ternicã în general, dar prin ortodoxie,
civilizaþie ruralã europeanã autenticã, vie.”
în special. Ortodoxia combinatã cu
aceastã aºezare de oameni stabiliþi cu
faptului cã nu mi-am preþuit viaþa mea ºi darurile foarte mulþi ani înainte de Hristos, ºi monoteiºti
Lui, din foarte multe puncte de vedere, încã þine cu încã de atunci. Împreunã cu alte lucruri menþiomine ºi simt cã ar fi un gest frumos din partea mea nate mai sus, inclusiv chiar munþii în sine, face din
sã Îi mulþumesc printr-un pelerinaj de proslãvire.
Români un popor absolut deosebit de alþii. Dar
Am vãzut cã se închidea un ciclu astrologic, atenþie! Va trebui muncit acum sã nu vã lãsaþi
tot o creaþie a lui Dumnezeu, de 26.000 de ani pe
21 decembrie, ºi am vãzut o portiþã în calendarul
meu personal, prin care un asemena gest ar s-ar
putea încadra. Am gândit: „Ce moment incredibil
sã trãiesc; trebuie comemorat cumva”. Aºa cã am
plecat de la Sãpânþa, pe 26 noiembrie ºi am ajuns
la Muzeul Naþional al Þãranului Român în Bucureºti, la ora 18 în ziua de 21 decembrie.
Am lucrat foarte mult anul trecut ca director
de promovare în unitatea de sprijin pentru Reþeaua
Naþionalã de Dezvoltare Ruralã pentru Ministerul
Agriculturii. Am vãzut ºi m-am întâlnit cu o grãmada de oameni din spaþiul rural. Am putut sã
înþeleg mult mai multe, despre partea economica a
spaþiului rural, a satului. Am vãzut, cã de fapt,
satul moare de foame acum pentru cã sãtenii nu
mai au acces la piaþa de desfacere, ºi se pare cã
oameni din Bucureºti sau din oraºe zic cã le pasã,
dar de fapt facem foarte puþin efort concret, sau
chiar de loc. Dupã trei ani în care m-am implicat ºi
consider cã fac parte din categoria de oameni care
Peter Hurley a strãbãtut
încearcã sã promoveze ce este autentic în satul
pe jos traseul dintre Sãpânþa ºi Bucureºti.
românesc ºi în ideea unei strategii de salvagardare
Echipat cu un rucsac, o bâtã, un aparat
a acestui patrimoniu, am vãzut cã existã, de fapt,
foto ºi un reportofon, Peter a încercat sã
foarte mulþi bani pentru promovarea kitschului ºi a
atragã atenþia asupra kitschului care
falsului. Am vãzut la Rusalii, anul trecut, într-un
agreseazã cultura tradiþionalã ºi asupra
sat, un preot cu o orchestrã de muzicã popularã,
pericolului distrugerii acestei culturi
care cânta „Ce bun ºi gospodar, e prea-iubitul
în România de azi
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pentru mine, este crucea celticã, foarte rãspânditã
la noi, într-o formã de piatrã, strãveche, mãrturie a
unei civilizaþii din trecut, cruce pe care o gãsim azi
viu coloratã, cât se poate de contemporanã, în
cimitirul din Sãpânþa, mãrturie a unei culturi la fel
de strãveche, dar de data asta încã în viaþã. Acolo
aveþi comoara! Satul viu.
S. G: La sfârºitul lunii noiembrie 2012, timp
de 24 de zile ºi de nopþi, cu o medie de 30 de km pe
zi, bãtând la poartã de gospodar pentru hranã ºi
gãzduire, aþi fãcut un drum de la Sãpânþa la Bucureºti, pe cãrãri ºi pe drumuri lãturalnice. De ce
aþi fãcut acest demers temerar ?
P.H.: Din mai multe motive. ªtiam cã urmeazã cel mai greu an din viaþa mea ºi mã
pregãteam. Vroiam sã mulþumesc lui Dumnezeu
pentru cã a avut grijã de mine ºi de pãrinþii mei,
precum ºi de întreaga lor familie, de zece copii ºi
douãzeci de nepoþi, atâþia ani buni. Cã în ciuda
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furaþi de acest val de non-valori ºi de epocã atomico-materialistã-comercialã. Sper cã înþelegeþi
ce vreau sã zic.
Practic, ºtiam cã pot sã fac 30 de kilometri
într-o zi. Am fãcut-o de trei sau de patru ori înainte
de plecare. Nu ºtiam dacã pot sã fac 30 de km în
fiecare zi, cu atât mai mult cu cât aveam 10 kilograme în spate. Am ales cel mai izolat drum, dar
implicit cel mai deluros. Habar nu aveam cum
m-aº descurca, nefãcând vreodatã nimic mai mult
decât mersul la magazin pe jos. Dar am încredere
în România. În români. ªi nu numai în maramureºeni, ci în întreaga Românie. Nu am avut nici
mãcar un moment de spaimã sau de neîncredere.
Erau momente multe de obosealã cruntã. ªtiam cã
Dumnezeu doreºte sã vadã drumul fãcut cum trebuie. Adicã fãrã sã cumpãr nimic, fãrã sã chel-

tuiesc nimic, toþi cei pe care i-am întâlnit m-au
ajutat. Mi-am dat seama cã, sã fi avut toþi banii din
lume nu aº fi fãcut ceea ce am reuºit sã fac fãrã
niciun ban. Pentru cã oamenii pe care i-am întâlnit
în cãlãtorie m-au ridicat. Când cineva ajutã un om
care face ceva pozitiv, toatã lumea se ridicã.
Acesta a fost efectul, asupra mea ºi a celor ce m-au
ajutat. Mai ales în cazul celor care nu mã cunoºteau deloc.
S.G.: Ce ne leagã pe noi românii de restul
Europei?
P.H.: Drumul Celþilor!
S.G.: Ce mai avem încã noi românii valoros, comparativ cu alte culturi europene?
P.H.: Cinci cuvinte: Ultima civilizaþie ruralã autenticã, vie.

Aromânii din Dobrogea
au cântat la Sãpânþa
Ilie DORIAN

„A

românii fârºeroþi au fãcut cinste
României cântând la Târgul Internaþional de la Shanghai, de 4
ori. Odatã am cântat pe ploaie, dar nici un spectator n-a fugit de acolo, aºa cum au fugit
spectatorii de aici, de la Sãpânþa, speriaþi de-un
strop de ploaie. Toþi ºi-au scos umbrelele ºi au
stat la spectacol, pânã la capãt” - spunea duminicã noaptea, pe scena în aer liber, la Sãpânþa,
Grigore Leºe, regizorul unui spectacol de vis
derulat în cadrul unui Festival de vis „Drumul
lung spre Cimitirul Vesel”, organizat ºi produs
de irlandezul Peter Hurley.
Despre spectacolul de excepþie susþinut de
Grigore Leºe ºi invitaþii sãi deosebiþi din Maramureº, Dobrogea, Gorj, Mehedinþi, Bistriþa,
Bucovina ºi Bucureºti, dar ºi despre primul
spectacol al serii de duminicã regizat de compozitorul Shaun Davey din Irlanda, voi scrie cu alt
prilej.
Acum mã voi opri asupra grupului de aromâni fârºeroþi din Cogealac (originari din
Grecia), despre care maestrul dr. Grigore Leºe
zicea: „Când am pornit spre aromânii fãrºeroþi
din Cogealac, despre care auzisem cã ar cânta
polifonic, nu mi-am imaginat cã voi trãi strania
senzaþie cã îmi aud strãmoºii cântând. Spre deosebire de þãranul român, care horeºte de unul
singur, excepþie fãcând colindele ºi unele cân-

tece de ritual, aromânii fãrºeroþi din Cogealac
cântã numai în grup. Isonul gutural însoþeºte
linia melodicã susþinutã de cimpoi, generând o
polifonie arhaicã având substrat eterofonic”.
Vasile Giugi: „M-am nãscut în 1929, în Grecia.
Acum locuiesc în Cogealac, judeþul Constanþa.
localitate cu 1000 de locuitori din care jumãtate
aromâni, iar cealaltã jumãtate formatã din
olteni, moldoveni ºi romi, vreo câteva familii.
Sunt crescãtor de oi din rasa Merinos. Dumitru
Zogu este ºi el crescãtor de oi. Fratele sãu,
Nicolae Zogu, a lucrat la fabrica de postav din
Cogealac, în panificaþie ºi morãrit.”
Cimpoierul Mihai Gherase, 82 de ani:
„Noi pãstrãm tradiþiile de la bãtrânii noºtri. De
la ei am învãþat toate cântecele tradiþionale .
Cântãm muzicã polifonicã de grup ºi individual,
de la muzicã de petrecere la cântece de dor ºi
jale, cântece de nuntã. Noi cântãm în aromânã
dar ºi în româneºte. noi suntem ultima generaþie
care a mai pãstrat ceva din tradiþiile strãmoºilor
noºtri. Generaþiile care vin dupã noi nu au mai
vrut sã înveþe muzica noastrã tradiþionalã, cu
care pãrinþii noºtri, nãscuþi în Grecia, au venit în
Cadrilater în anul 1925. Acolo ne-am nãscut
noi. Dupã cedarea Cadrilaterului la bulgari, am
venit în România, în 1938, cã autoritãþile bulgare nu ne dãdeau voie sã învãþãm în limba
românã. La ºcoalã ne-au obligat sã învãþãm în

limba greacã. Noi am zis nu, am aruncat pãlãria,
ne-am fãcut bagajele ºi am venit în România,
pentru cã pãrinþii noºtri se considerau români. A
românului, adicã adevãraþi români Din moºi
strãmoºi, noi am fost ciobani. Prima serie de
machedoni, cum ni se mai zice, a plecat în 1926.
Am rãmas acolo numai noi, prea puþini. Era ºi
ºcoalã româneascã ºi greceascã. ªcolile româneºti au fost închise ºi ne-au obligat sã învãþãm
greceºte. Pãrinþii nu au fost de acord ºi am plecat
cu totul în România. În 1940, iar ne-am refugiat
în Bulgaria. În 1938 am stat douã luni în Ialomiþa, apoi am locuit la Geamurlia de Sus, în
judeþul Tulcea, unde ne-am fãcut bãieþi mari ºi
trebuia sã ne însurãm. Dar acolo nu erau fârºeroþi, erau doar aromâni bulgari, care nu vroiau
sã ne dea fetele. Inclusiv fetele lor nu ne dãdeau
mâna, ci doar batista. Adicã, aromânul fârºerot
se þinea de mânã cu aromânca bulgãroaicã prin
intermediul batistei. De aceea, în 1940, ne-am
mutat în Cogealac, judeþul Constanþa. Copiii
noºtri au învãþat la ºcoala româneascã. Nunþile,
botezurile, horele, mâncãrurile le facem aºa cum
le fac românii. Dacã în tinereþea noastrã, nu
ne-am putut însura cu românce, pentru cã eram
consideraþi oarecum strãini, nu oameni ai locului, acum nu mai sunt asemenea probleme.
Suntem români cu toþii, bine înrãdãcinaþi aici.
Copiii noºtri chiar dacã vorbesc ca fãrºeroþii, nu
au mai pãstrat cântecele noastre, tradiþiile
noastre strãvechi. Cu generaþia noastrã de octogenari, probabil se va încheia istoria aromânilor
fârºeroþi. Ne bucurãm însã, cã domnul Grigore
Leºe ne-a descoperit acasã la noi, de fapt în
judeþul Tulcea, unde a întrebat dacã prin zonã
mai sunt cimpoieri. Aºa m-a gãsit pe mine. I-am
cântat din cimpoi ºi din gurã acum 10 ani. I-a
plãcut ºi m-a întrebat dacã mai am pe cineva
care ºtie sã cânte ca mine. Aºa i-am adus în
grupul de aromâni fârºeroþi pe veriºorii mei ºi pe

vecinul meu. Domnul Leºe ne-a dus la festivaluri prin þarã, la Bucureºti, dar ºi în China. Eu
am fost ºi în Grecia, cu un grup de elevi, pe care
i-am învãþat sã cânte la cimpoi. Dar nu mi-a
plãcut Grecia. E foarte departe faþã de România.
Nu ca distanþã, ci ca oameni. Grecii mi s-au
pãrut duri, rãi. Probabil de aceea au plecat de
acolo ºi pãrinþii noºtri. Neamurile noastre sau
aromânii care au rãmas în Grecia, nu numai cã
nu au ºcoli româneºti, dar nu sunt lãsaþi nici pe
stradã sã vorbeascã în limba noastrã maternã. La
Cogealac pãmânt avem vreo douã hectare. La
petreceri cântãm din cimpoi, orgã, acordeon.
Noi, cei 4, cântãm în dialectul aromân, povestea
ciobanului care vãzând o fatã frumoasã s-a gândit cã oriunde s-ar duce, el o va lua de mireasã, o
va lua de nevastã. Dacã la o nuntã de-a noastrã
macedoneascã am vrea sã cântãm la masã cântecele noastre vechi, nu mai putem, cã muzica de
la staþie îþi sparge timpanele. Acum nunþile se
fac în localuri de lux, unde trebuie sã aºtepþi ºi
un an pânã e liberã sala. Pe vremea noastrã,
fãceam nunþile în cort. Fãceam niºte dansuri de
curgeau apele pe noi. Cântam la cimpoi, dupã ce
luam o þuiculiþã micã ºi un ardei acru. ªi dã-i ºi
joacã. Frigeam zece, douãzeci de oi. Acum nu
mai mãnâncã nimeni carne de oaie. Noi am fost
ºi dansatori prin 1964. Lucram la fabricã. Acolo
era un ansamblu de dansuri. Mihai Florea ºi
George Marcu de la Televiziune ne-au fãcut
costumele. Umblam prin þarã cu dansurile ºi
cimpoiul dupã mine. Acum ne-a redescoperit
Grigore Leºe, cu care mergem oriunde ne cheamã. Noi suntem oameni de cuvânt. Nu ne-am
îmbãtat sã-i producem greutãþi. Mai bem ºi noi
un coniac, o þuicã, un vin. Fãceam o tonã de vin
anual, pe vremuri. Acum ne-a venit mintea la
cap ºi mai lento cu bãutura”.
(Graiul Maramureºului, 18 august 2010)

Grupul de aromâni fârºeroþi din Cogealac
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„Eu sunt în instanþã
pentru a apãra cimitirul de contrafaceri”
Interviu cu artistul popular Dumitru Pop-Tincu,
custode al Casei Muzeu „Ioan Stan Pãtraº” - ctitorul „Cimitirului Vesel”
Florentin NÃSUI
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— „Spiritul Sãpânþei” se intituleazã proiectul româno-israelian de artã tradiþionalã ºi
contemporanã. Despre ce este vorba?
— Zilele acestea m-am întors din Israel,
unde am expus câteva lucrãri de sculpturã ºi
picturã pe lemn în cadrul expoziþiei „Spiritul
Sãpânþei” – proiect iniþiat de prof. Haim Maor în
colaborare cu ICR din Tel Aviv. Expoziþia este

Artistul popular Dumitru Pop-Tincu,
custode al Casei Muzeu „Ioan Stan Pãrtaº”

deschisã pânã pe 10 martie 2013, la Kibbutz
Beeri. Proiectul ºi-a propus sã evidenþieze unele
trãsãturi comune ale artei contemporane israeliene ºi ale artei tradiþionale româneºti. Lucrãrile mele ºi celelalte (picturi, desene, fotografii documentare, înregistrãri video) au fost
realizate în perioada august-septembrie 2012 la
Sãpânþa. Ele au fost prezentate ºi într-o expoziþie organizatã la Galeria Lina - Sinagoga
Bistriþa, cu sprijinul Ambasadei Statului Israel
la Bucureºti, în colaborare cu Centrul Cultural
Municipal Bistriþa, Comunitatea Evreilor ºi Primãria Bistriþa. Expoziþia cuprinde ºi lucrãri ale
artiºtilor israelieni Haim Maor ºi Nora Stanciu,
cu care am lucrat timp de o lunã la Sãpânþa”.
Lucrãrile expuse fac apel la memorie, comemorare, artã ºi folclor. Vernisajul a fost inclus în

Festivalul Darom Adom (Macul înflorit), care
are loc anual în zona de sud a Israelului.
— Ai mai expus ºi în Franþa, Coreea,
Japonia, SUA, Italia, Germania. Cum te-ai prezenta pe scurt, dle Mitru?
— Sunt sculptor, pictor ºi poet, continuator al operei lui Ioan Stan Pãtraº în Cimitirul
Vesel din Sãpânþa, locul de unde omul pleacã
pentru totdeauna.
— De râs cine râde?
— Mortul îºi spune viaþa în versuri pe
cruce, iar viul îºi dã cu pãrerea.
— Cine a fost înaintaºul tãu?
— Ioan Stan Pãtraº (1908 – martie 1977)
s-a lãsat de dulgherie ºi s-a apucat în 1935 de
sculptat crucile care l-au fãcut mai apoi vestit în
lume, prin acest Cimitir remarcat de strãini prin
1956-1958. Ei spuneau cã au gãsit primul loc
din lume unde se râde de moarte, locul unde ºi
morþii râd. Pãtraº nu avea decât o diplomã de 4
clase. Înainte de a ciopli versurile pe cruce, le
dicta în limbajul sãu popular unui dactilograf,
iar apoi copia de pe hârtie literele de tipar.
— Cum te-ai apropiat de meºterul popular ºi cum ai ajuns sã-i continui opera?
— Am început ucenicia la el în 1964, pe
când aveam 9 ani. Am luat de la el tot ce se poate
învãþa: desen, croit, cioplit, pictat, versificare.
Am lucrat cot la cot cu el pânã la vârsta de 14
ani, când am plecat la Timiºoara sã-mi continui
studiile. Chiar dacã a avut mai mulþi tineri ucenici, uncheºul Ion a lãsat cu limbã de moarte
dorinþa ca eu sã-i continui activitatea. Aºa m-a
chemat acasã, din Timiºoara, în iunie 1977, soþia sa, mãtuºa Mãrie, care a trãit pânã în 1980 ºi
care mã ajuta sau mã supraveghea în munca din
atelierul unde se fãceau crucile. De atunci, am
lipsit din Sãpânþa doar în perioada serviciului
militar ºi finalizãrii studiilor.
— Unde era atelierul?
— Atelierul era ºi este la el acasã. Acolo
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De cu tânãr copilaº
Io am fost Stan Ion Pãtraº,
Sã mã ascultaþi oameni buni
Ce voi spune nu-s minciuni.
Câte zile am trãit
Rãu la nime n-am dorit,
Dar bine cât am putut
Oriºicine mi-a cerut.
Vai sãracã lumea mea
Cã greu am trãit în ea
De la paisprezece ani
Trebuia sã câºtig bani
La lucru greu de pãdure
Cu þapin ºi cu sãcure.
Tata -n rãzboi a plecat
Înapoi n-o înturnat.
Trei copii noi am rãmas
În lume cu greu nãcaz.
Vrut aº fi sã mai trãiesc
ªi planul sã mi-l plinesc.
Din ºaizeci ºi nouã þãri
M-au vizitat pânã ieri.
Din conducãtori de stat
Foarte mulþi m-au vizitat
ªi de acum când or veni
Pe mine nu m-or gãsi.
ªi le doresc la toþi bine
Care au fost pe la mine
Cã viaþa o lãsai
La 69 de ai.
Crucea mea când s-a lucrat
Care eu mi-am comandat
Doi elevi ce-au învãþat
Mi-au fãcut lucru pe plac:
Turda Toader, Stan Vasile
Dumnezeu Sfântu sã-i þie.
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în acea perioadã în cenaclul literar „George
Coºbuc” din Sighetu Marmaþiei, unde am urmat
ºi cursurile ªcolii Populare de Artã. Pe la mine
pe acasã au fost ºi Nichita Stãnescu, Laurenþiu
Ulici, Adrian Pãunescu. Toþi aceºtia au scris ºi
despre mine.
— Pragul casei a fost trecut de multe ºi
foarte mari personalitãþi din þarã ºi strãinãtate.
— M-au vizitat la casa Ioan Stan Pãtraº nu
numai foarte mulþi strãini, dar ºi numeroºi români stabiliþi peste hotare. Aici au fost toþi ºefii
de stat ai României, de la Ceauºescu la Bãsescu.
Eu i-am primit în 2004 pe Elie Wiesel ºi Ion
Iliescu însoþiþi de 62 de ambasadori.
Pe crucea sa, Stan Ioan Pãtraº a pus sã i se
încrusteze urmãtorul epitaf:
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locuiesc din 1980, când proprietatea a fost achiziþionatã de Muzeul Maramureºului, eu devenind custode al Casei „Ioan Stan Pãtraº”. Mãtuºa
Mãrie mi-a destãinuit ºi restul tainelor meseriei
ºi mi-a predat toate uneltele meºterului. Cu o
parte din ele lucrez ºi azi.
— Câte cruci sunt în þintirim?
— Nu ºtiu câte au mai rãmas din cele 700
fãcute de uncheºul Ion, dar toate împreunã ajung
la 1.200. Foarte multe cruci au fost scoase definitiv. Ele vor fi pãstrate în muzeul in situ. Printre
ele sunt ºi primele cruci realizate în 1935.
— Cum compui textul, dle Mitru?
— Mã inspir din viaþa defunctului, a locului unde a trãit ºi din activitatea sa.
— Cât costã o cruce ºi în cât timp o termini?
— Eu nu fac afaceri, ci continui o tradiþie.
Fiecare cruce este unicat. Doar dimensiunile
crucilor sunt în medie de 200x40x10 cm. Alþi
confraþi au venit cu cruci mai mari, care nu se
potrivesc aici, pentru cã le acoperã pe cele din
spate. Crucile pot fi cu o faþã sau cu douã feþe.
Fac una în douã sãptãmâni. Vopselele le prepar
dupã o reþetã proprie. Rezistã vreo 18 ani, fãrã
retuºuri. Cele mai vechi sunt restaurate periodic.
O cruce costã între 1.500-2.000 lei, exact ca pe
vremea rãposatului. Un loc de veci costã de 10
ori mai mult ca atunci! Fac 10-15 cruci pe an.
— Mai sunt ºi alþi fãuritori de cruci?
— Da. Sunt oarecum în conflict cu ei,
întrucât eu am înregistrat marca la O.S.I.M. Eu
am preluat o artã ºi trebuie sã o duc mai departe.
Sfada a mers atât de departe, încât unii au ajuns
sã conteste numele ctitorului Cimitirului Vesel,
afirmându-se cã altcineva ar fi fost iniþiatorul!
Eu sunt în instanþã pentru a apãra cimitirul de
contrafaceri. Crucile pe care le facem noi nu
sunt ale noastre, sunt copii ale celor realizate de
ctitorul cimitirului. Doar versurile de pe cruce
sunt ale noastre. Nu mi se pare normal sã-þi pui
iscãlitura pe opera lui Pãtraº. Toþi se mândresc
cu Cimitirul Vesel, dar nimeni nu mã ajutã sã-l
apãr de cei care vor sã strice tradiþia ºi linia
lãsatã de Pãtraº. ªi epitaful scris de mine în 1978
a fost preluat de alþii, care ºi-au asumat paternitatea. E vorba de cel de pe crucea cu soacra:
„Sub aceastã cruce grea/zace biata soacrã-mea/
Trei zile de mai trãia/ zãceam eu ºi citea ea/ Voi
ce treceþi pe aici/ vã rog sã nu o treziþi/ cã acasã
dacã vine/ iarã-i cu gura pe mine!” Eu am activat
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Sãpânþa – un nume,
Gheorghe Turda – un renume
Liana POP
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D

e multe ori, de-a lungul vieþii, ne
întrebãm: oare ne-a fost predestinat acest nume care-l purtãm? Încercãm sã gãsim semnificaþia lui ºi sã acceptãm
doar ceea ce ne convine sau ne este favorabil.
Cam aºa este ºi cazul denumirii localitãþii
Sãpânþa, sat maramureºean aºezat pe malul
drept al Tisei, în dreptul Vãii Tarasãului.
Localitatea ºi-ar trage numele de la un
vechi radical celto-galic, de origine indo-europeanã: „sappus” = brad sau italianul „zapinus” = þapin (unealtã pentru manevrat buºtenii).
La obârºie, Valea Sãpânþei se numeºte Valea
Bradului, de la radicalul traco-dacic „bredh” =
brad.
Bradul este considerat copac-totem al protoromânilor ºi simbolizeazã viaþa veºnicã, tinereþea ºi vigoarea, mândria, curajul ºi verticalitatea (masculinã). În literatura popularã
româneascã ºi în cea cultã, bradul apare atât în
ipostaza de simbol al vieþii, cât ºi ca un copac
funebru, simbol al tristeþii. Bradul apare ca reper
în lumea trecãtoare, semnificã întrepãtrunderea
dintre viaþã ºi moarte, iar forma sa triunghiularã
este asociatã cu crucile.
Oare ºi aceastã denumire ºi-a pus impactul asupra personalitãþii sãpânþenilor caracterizaþi printr-un acut simþ al dreptãþii ºi rãzvrãtirii
împotriva încãlcãrii acesteia?
Dacã ar fi sã redãm prin mimicã ºi gesturi
cuvântul Sãpânþa, oare cum ne-am contorsiona?
Cred cã am reprezenta mai întâi semnul crucii,
dupã care scrierea, succedatã de voie bunã ºi
veselie. Dar sã nu uitãm moartea, fãrã de care nu
am putea interpreta nimic. Misterul morþii care
este strâns legat de misterul credinþei.
Din rândul acestei seminþii s-a ridicat un
interpret vestit de muzicã popularã, personalitatea marcantã a locului, pe numele sãu –
Gheorghe Turda.
S-a nãscut la data de 6 martie 1948 în
localitatea Sãpânþa, judeþul Maramureº. A fost
atras de muzicã de mic copil, când psalmodia
versete din psaltire în biserica din Sãpânþa, unde
a slujit bunicul sãu.

Studiile le-a fãcut la Liceul teoretic
„Dragoº Vodã” din Sighetu Marmaþiei ºi apoi la
Conservatorul de muzicã „Gh. Dima” din Cluj,
secþia Pedagogicã (1966-1969) ºi secþia Canto
(1969-1973), unde l-a cunoscut pe cel care i-a
pecetluit traseul profesional, rectorul Alexandru
Farcaº; în 1973 a susþinut examenul de diplomã
la Conservator, interpretând rolul lui Figaro din
Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.
Activitate profesionalã:
S-a lansat pe scena Casei de Culturã a
studenþilor din Cluj, în anul 1968. S-a pregãtit
sub îndrumarea atentã a talentatului interpret ºi
dirijor Dumitru Fãrcaº. Cea mai importantã confirmare a posibilitãþilor sale de interpret al cântecelor populare din Maramureº o constituie
apariþia celor douã discuri la Electrecord –
primul fiind în colaborare, iar al doilea, recital,
sub bagheta lui Dumitru Fãrcaº.
Tot în anul 1968, cu formaþia de muzicã
popularã a Casei de Culturã a studenþilor din
Cluj, a realizat un turneu în Ungaria, Austria ºi
Iugoslavia, iar în 1971, cu ansamblul Casei de

Distincþii:
/ Printr-un decret prezidenþial din 1 Decembrie 2008, Gheorghe Turda a fost înaintat la
gradul de general de brigadã în rezervã (cu o
stea). Atunci ocupa funcþia de director al Centrului Cultural Naþional din cadrul Ministerului
Internelor ºi Reformei Administrative (MIRA);
/ Cetãþean de onoare al Municipiilor
Cluj-Napoca (1997), Bucureºti (2001), Sighetu
Marmaþiei (2006) ºi al comunei natale, Sãpânþa
(2002);
/ Ordinul „Virtutea Militarã” în grad de
Cavaler cu însemn pentru militari (2002);
/ Trofeul Superlativele VIP, secþiunea
folclor (2003).

Premii:
/ Laureat (de trei ori) al Festivalului-con-

curs „Primãvara studenþeascã” de la Cluj, ediþiile 1968, 1969 ºi 1970;
/ 1970 - Locul I la Festivalul Naþional
Studenþesc de Folclor;

/ 1971 - Locul I la concursul „Omagiu
partidului”;
/ 1971 - Marele premiu al Festivalului
Internaþional de Folclor de la Izmir (Turcia);
/ 1973 - Locul I ºi medalia de aur la
Festivalul Tineretului ºi Studenþilor de la Berlin;
/ 1976 - Locul I la Festivalul Smithsonian Washington, Bicentenarul S.U.A;
/ 1978 - Locul I la Festivalul Tineretului
ºi Studenþilor Havana (Cuba);
/ 1979 - Premiul II la Festivalul Naþional
Cântarea României;
/ 1981 - Premiul I la Festivalul Naþional
Cântarea României.
/ 1985 - Marele premiu la Festivalul de
Folclor din Drummondville (Canada);
/ 1993 - Colierul de argint la Festivalul
Mondial de Folclor, Dijon (Franþa);
/ Diploma de onoare, pentru 25 de ani de
activitate artisticã conferitã de Preºedinþia
României;
/ Diplomã de excelenþã acordatã de Societatea Culturalã Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”
din Cluj-Napoca, pentru excepþionala contribuþie culturalã adusã la promovarea ºi îmbogãþirea
patrimoniului cultural maramureºean, la împlinirea a 15 ani de activitate (2010).

Discografie:
A realizat peste 120 de imprimãri Radio,
Electrecord ºi Televiziune; 12 discuri, cinci casete audio ºi un CD în 1993, primul realizat de
un interpret de muzicã popularã din România.
Câteva titluri din bogata discografie: • Bine joacã turdenii; • Hai, mândro, sã trecem dealul; •
Am avut ºi eu un dar; • Mãicuþã, când m-ai
fãcut; • Cine nu ºtie ce-i dorul; • Trece-mi dorul
pe la poartã; • La fântâna dorului; • Ghidrul din
Sãpânþa; • Tropãita din Sãpânþa; • Dupã pui de
moroºan; • Dragu mi-i la veselie; • Cui îi place
dragostea; • Nu mã bate, Doamne, rãu; • Coboarã din deal în vale; • Toatã lumea are un
dor.
Referinþe bibliografice:
Ardeleanu-Pruncu, Ion. ªcoala de Artã
„Gheorghe Chivu” Sighetu Marmaþiei : 140 de
ani de învãþãmânt artistic. Sighetu Marmaþiei,
2006, p. 191-192.
Danciu, Emil. Dialog de culturã creºtinã
Maramureº-Vâlcea : la Parlamentul României.
Graiul Maramureºului, 22, nr. 6316, 20 dec.
2010, p. 16.
Dumitru, Andra. Concert folcloric aniversar în cinstea lui Gheorghe Turda. România
liberã, 7 mart. 2013.
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Culturã din Viºeu de Sus a fost în Franþa ºi
Spania;
/ Participare la festivaluri internaþionale:
Istanbul (1969), Zagreb (1970), Dijon (1973),
Berlin (1973);
/ În 1972 a cântat în zece spectacole ale
Ansamblului Rapsodia românã, sub bagheta lui
Ionel Budiºteanu;
/ A activat la ansamblul „Mãrþiºorul” din
Cluj;
/ A concertat în mai mult de 40 de þãri ºi a
participat la peste 80 de turnee;
/ Turneul care l-a marcat cel mai mult a
fost cel din Japonia, de acum 20 de ani;
/ A fost prim-solist al prestigiosului Ansamblu Rapsodia Românã ºi director artistic al
Ansamblului Ciocârlia;
/ A participat la turnee artistice în peste
25 de þãri ale lumii: Rusia, Polonia, Ungaria,
Cehia, Bulgaria, Austria, Germania, Italia,
Franþa, Olanda, Belgia, Anglia, Spania, Turcia,
Grecia, Brazilia, Venezuela, Mexic, S.U.A., Cuba, Coreea, China etc.
/ A colaborat pânã în prezent cu majoritatea ansamblurilor artistice din þarã, între
care: Cindrelul, Junii Sibiului, Ciprian Porumbescu, Mãrþiºorul (Cluj-Napoca), Doina (al Armatei), Tinerimea românã, Doina Carpaþilor,
Doina Gorjului, Doina Banatului, Maramureºul,
Ciocârlia, Mara.
/ În anul 2003 se pensioneazã cu grad de
colonel, fiind avansat la gradul de general (r.).
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Fãrcaº, Andrei. Ieri, la Sãpânþa s-au sãrbãtorit 70 de ani de la înfiinþarea Cimitirului
Vesel. Graiul Maramureºului, 17, nr. 4613, 20
mai 2005, p. 1.
Ghenceanu, Vasile Radu. Jurnal de scriitor sau desacralizarea continuã (VIII) : contribuþii la o istorie culturalã. Nord Literar, 3, nr.
1, ian. 2005, p. 14.
Iuga de Sãliºte, Vasile. Oameni de seamã
ai Maramureºului : dicþionar 1700-2010. ClujNapoca : Editura Societãþii culturale Pro Maramureº „Dragoº Vodã”, 2011, p. 1086.
Mitroi, ªtefan. Puiul de moroºan Gheorghe Turda. Jurnalul.ro, 24 febr. 2013.
Nãsui, Florentin. Ciocârlia la lumina re-

flectorului Soare… Graiul Maramureºului, 20,
nr. 5564, 5-6 iul. 2008, p. 3.
Nãsui, Florentin. Despre 140 de ani de
învãþãmânt artistic: la ªcoala de Artã „Gheorghe
Chivu”. Graiul Maramureºului, 18, nr. 4898, 4
mai 2006, p. 9.
Nãsui, Florentin. Îndrãgitul interpret
Gh. Turda – Cetãþean de Onoare al municipiului Sighetu Marmaþiei. Graiul Maramureºului, 18, nr. 5100, 28 dec. 2006, p. 1, 5.
Petruþ, Anton. Gheorghe Turda din nou
director. Graiul Maramureºului, 20, nr. 5419,
16 ian. 2008, p. 12.
Viman, Al. Cu cît cînt, atîta sînt : rapsozi ai
cântecului popular. Baia Mare, 1989, p. 588-589.
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Bogãþiile subsolului Sãpânþei
Ing. Aurel PANTEA
Baia Mare

P

rimind informaþia cã nr.1/2013 al Revistei Familia Românã va avea tema
„Fenomenul Sãpânþa”, pe loc mi-am
amintit cã întâia oarã am auzit de Sãpânþa în anul
1952. Pe atunci fiind elev la Liceul Mixt din Beiuº-Bihor, denumit anterior cât ºi în prezent
„Samuil Vulcan”, aveam obligaþia ca timp de cinci
minute în pauza mare, prin rotaþie, în ordine alfabeticã, sã prezentãm colegilor de clasã principalele ºtiri din Scânteia Tineretului.
ªtirea zilei de pe prima paginã „Gândacul
de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), originar
din America de Nord, insectã deosebit de dãunãtoare a ajuns în Europa în 1876, pe care a invadat-o, iar acum a pãtruns în România în comuna
Sãpânþa, raionul Sighet, regiunea Maramureº. Migreazã ca adult pe distanþe scurte, dar duºi de vânt,
se împrãºtie departe. Insecta coleopterã, o puteþi
recunoaºte dupã culoarea galbenã-portocalie, cu
dungi longitudinale, negre pe elitre. Acest dãunãtor atacã culturile de cartofi. Producþia medie
planificatã de cartofi de toamnã de 21.300 kg. la
hectar, este compromisã etc.”
Despre bogãþiile de resurse minerale ale
subsolului Sãpânþei am luat cunoºtinþã în facultate, la cursul de zãcãminte de substanþe minerale
utile, iar cunoºtinþã cu oameni ai Sãpânþei ºi din
împrejurimi, am fãcut încã din perioada stagiaturii
ca inginer la Baia Borºa. Îmi amintesc cu plãcere
de Grupul minerilor sigheteni, oameni harnici, de
cuvânt, punctuali la serviciu. Grupul cuprindea pe
cei din localitãþile Lunca la Tisa, Crãciuneºti, Viriºmort, Sighet, Valea Hotarului, Valea Porcului,

Iapa, Sarasãu, Câmpulung la Tisa, Sãpânþa, Remeþi ºi Piatra, care pentru a-ºi vizita familiile
circulau cu trenul sãptãmânal sau de douã ori pe
lunã pe ruta Borºa - Viºeu de Jos - Sighet Câmpulung la Tisa.
Din Sãpânþa ajunsese sã fie angajaþi la minã
din familiile Stan Ion, Pop Ion, Holdiº Grigore ºi
Turda, atât de mulþi încât pentru apelul de intrare
în ºut (schimb) ºi a primi lampa de minã ºi mai ales
salariul, erau înregistraþi Stan Ion 1-12, Pop Ion
1-23, etc, unii dintre ei au venit cu transfer din
Filipeºtii de Pãdure - Prahova, alþii de la Aninoasa
- Valea Jiului, unde în timpul stagiului militar la
detaºamentele de muncã s-au calificat în meseria
de miner. Un miner originar din Moldova, pe
nume Bîrnovschi Vasile, a crescut numãrul de
sãpânþeni prin cãsãtoria cu o fatã din Sãpânþa.
Pentru început de la ei am aflat despre Cimitirul vesel, de obiceiuri ºi datini ale locului, de
fosta mãnãstire de la Peri, de zicala „Sã te ferea
Dumnezeu de mânia sãpânþeanului” etc.
Cred cã în aceastã zicalã se includ ºi versurile „Dupã pui de moroºan / Sã nu dai cu bolovan / Cã dacã li-i nimeri / vai de capu’ tãu a si”,
cântate de fiul satului, Generalul Gheorghe Turda.
Sãpânþa fiind o comunã al cãrei teritoriu se
întinde pe o suprafaþã de cca. 150 kmp, cuprinde
diverse forme de relief, lunci, terase, dealuri ºi
munþi, cu impozanta „Piatra Sãpânþei”, cantoneazã în subsolul sãu o zestre de resurse minerale roci utile ºi ape minerale naturale - bogãþii azi
insuficient valorificate.
Andezitele produse ale activitãþii vulcanice,

cu rezerve practic nelimitate, prezintã un interes
deosebit ca materiale de construcþii. Dupã anii
1950-1960 au fost deschise, sistematizate ºi organizate exploatarea la zi în carierele Faþa Stâncii,
Sãpânþa Mireºului ºi pe valea Runcu în punctele
de lucru Cascada Sãpânþa, Dupã Faþã ºi Izvorul
Þiganului, perioadã în care se poate afirma cã au
fost utilizate eficient sub formã de piatrã pentru
drumuri, îndeosebi la construcþia D.N.19 Livada Negreºti Oaº - Remeþi - Sighetu Marmaþiei, ca
agregate grele pentru mortare ºi betoane obiºnuite
cu lianþi hidraulici la construcþii industriale ºi civile, ºi ca piatrã spartã pentru balastarea cãilor
ferate.
Cariera Faþa Stâncii deschisã în partea de
nord-vest a dealului Capul Feþii, amplasatã la 6 km
sud de Sãpânþa în versantul drept al vãii Sãpânþa,
are un front lung de 130 m, cu înãlþimea cuprinsã
între 40-50 m ºi unghiul de taluz 80 grade. Andezitele sunt de culoare neagrã, fisurate superficial ºi alterate parþial.
Cariera Sãpânþa Mireºului, deschisã pe valea cu acelaºi nume, la 6 km de confluenþa cu
Valea Runcu, are andezite piroxenice cenuºii-negricioase, utilizate mai mult la lucrãri de întreþinere a drumurilor.
Pe Valea Runcu, în cele trei puncte menþionate mai sus, existã andezite piroxenice, folosite pentru lucrãrile de drumuri, la construcþii industriale ºi ca rocã ornamentalã.
Prin lucrãrile de explorare din anii 1974-76,
pe terasa inferioarã a râului Tisa, la 1 km sud de
localitate, au fost puse în evidenþã argile deluviale
cu o grosime de 4-6 m, cu caracteristici fizicoceramice bune.
Conþinut
grame/litru

Izvorul Coroana

Clor

1,122

Calciu

0,230

Hidrogencarbonat

6,039

Sodiu

2,551

Potasiu

0.212

Magneziu

0,037

Fier

0.004

Acid metaboric

0,095

Dioxid de carbon

1,864

Hidrogen Sulfurat

-

Alte calitãþi
specifice

5 mg Brom,Urme
de Iod ºi Litiu

Mineralizaþie totalã

12,270

Observaþie

Se îmbuteliazã

În Munþii Gutâi sunt identificate 27 de zãcãminte de turbã în ariile Izvoare-Sãpânþa (Strunga Þigani, Vârful Negru, Izvorul Mare, Nireºul
Sãpânþei, Mãgura Micã, Poiana Runcului, Poiana
Colibei, Vîrful Brazilor, Poiana Sãpânþei, Tãul
Brazilor, Poiana Brazilor, Valea Brazilor, Tãul lui
Dumitru, Valea Podului, Valea Mireºului, Tribºorul, Poiana Jilerescu, La Mlãci, Vîrful Stânilor,
Poiana Lungã, Vlãºnescu-Izvoare, Poiana Izvorului, Valea cu Arini, Tãul Chendroaiei, Cuºtedea,
Vîrful Ticerii, Valea Seacã), pe o suprafaþã de
peste 100 ha cu grosimi maxime între 1 ºi 10 m, iar
grosimile medii sunt între 0,50-3,65 m.
Aici, pe teritoriului acestei pitoreºti comune,
unde aglomeratele andezitice din „Piatra Sãpânþa”
strãjuiesc Valea râului Tisa, sunt cele mai nordice
iviri de ape carbogazoase de pe aureola mofeticã a
eruptivului tânãr al Carpaþilor Orientali.
Zestrea hidromineralã rãspânditã pe Valea
Sãpânþei, localizatã în trei izvoare mai importante,
Izvorul Principal-Coroana, Elisabeta ºi Roºu, au
pe lângã caracterul carbogazos, bicarbonatat calcic ºi magnezian ºi un caracter accentuat clorosodic.
Pentru informarea cititorilor revistei, redau
compoziþia chimicã a apelor minerale din cele trei
izvoare aºa cum sunt ele prezentate în lucrarea
„Apele minerale ºi termale din România” - autor
Artemiu Pricãjan. (Vezi tabelul)
Literatura de specialitate menþioneazã cã
prima sursã de ape mineralã cunoscutã în jurul
anului 1860 a fost izvorul Coroana, localitatea
Sãpânþa, Maramureº. Prima exploatare a apei minerale a fost iniþiatã de cãtre preotul Ioan Huban,
care capteazã izvorul în anul 1886 ºi îmbuteliazã
5000 de sticle. În 1906 s-a construit o clãdire, iar în 1942 s-a
Izvorul
Izvorul
efectuat o reamenajare a construcElisabeta
Roºu
þiei ºi a sistemului de exploatare.
0,609
0,546
Din datele publicate rezultã
cã
în
anul
1935 cu o instalaþie ru0,227
0,161
dimentarã s-au îmbuteliat 64.000
4,300
2,531
litri, în 1936 creºte la 74.403 litri,
în 1938 scade la 70.695 litri ca în
1,602
0,860
1940 sã creascã la 85.000 litri, ci0,135
0,118
frã care se menþine pe toatã perioada 1941-1944. Dupã 1948,
0,038
0,091
odatã cu naþionalizarea ºi un nou
0,020
proprietar, Sfatul popular comunal raional, industria localã dez0,049
voltã producþia la 380.000 litri/an
1,562
1,481
în perioada 1963-1966, iar în perioada 1981-1985 scade la
275.000 litri/an.
Urme de Iod Urme de
Izvorul Elisabeta a fost uºi Litiu
Iod ºi Litiu
tilizat în perioada 1921-1951 cu
8,478
5,989
multe întreruperi, pentru bãi ºi comercializatã ca apã mineralã, iar
câþiva ani ca apã potabilã.
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Izvorul Roºu cu o mineralizaþie mai scãzutã ºi
conþinut mai ridicat de fier a fost amenajat în mod
rudimentar ºi utilizat de cãtre trecãtorii prin zonã.
Evenimentele din 1990 de la Sãpânþa au
condus la devastarea staþiei de îmbuteliere, iar
moºtenitorii terenurilor ºi ai fostelor construcþii
anexe au revendicat dreptul de proprietate. Toþi
cei care am trecut pe acolo în ultimii ani am putut
vedea cã Primãria a construit un pavilion peste
Izvorul Coroana, iar anexele degradate ale fostei
staþii de îmbuteliere sunt dezafectate.
La toate aceste surse de ape minerale, organele sanitare, cât ºi Inspectoratul Geologic Minier, în urma controalelor periodice au constatat
numeroase abateri de la normele igienico-sanitare,
motiv pentru care în diverse perioade activitatea
de exploatare a fost întreruptã ºi în final sistatã.
Apele minerale de aici prezintã interes din
punct de vedere geologic ºi medical, iar rezervele
de andezite sunt nelimitate, meritã a fi valorificate,
în condiþiile legii.
Urmare a numeroaselor dispute pe plan local, dupã anul 1989, cred cã este bine sã reamintim
cã, încã din anul 1923 Constituþia României ºi
Legea minelor din anul 1924, cât ºi Legea minelor
nr. 85/2003 cu completãrile ulterioare, stipuleazã
cã resursele minerale fac obiectul exclusiv al proprietãþii publice ºi aparþin statului român.
Resursele minerale se pun în valoare prin
activitãþi miniere care se concesioneazã persoanelor juridice române sau strãine ori se dau în
administrare instituþiilor publice de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, agenþie care
reprezintã interesele statului în domeniul resurselor minerale, potrivit atribuþiilor stabilite prin
legea minelor.
Rocile utilizabile în construcþii ºi apele minerale situate pe suprafeþe de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice pot fi folosite de cãtre
proprietarul suprafeþei numai dacã nu fac obiectul
unei concesiuni existente ºi numai pentru nevoile
proprii, fãrã drept de comercializare. Folosirea
este scutitã de la plata taxelor ºi a redevenþelor
legale cu condiþia înºtiinþãrii autoritãþii competente prin organele sale teritoriale.
Pentru exploatarea ºi comercializarea apelor minerale naturale trebuiesc aplicate prevederile Normelor tehnice aprobate prin Hotãrârea Guvernului României nr. 1020/2005.
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Dreptul de folosinþã a terenurilor necesare
efectuãrii activitãþilor miniere din perimetrul de
explorare/exploatare se dobândeºte în condiþiile
legii, prin: vânzarea-cumpãrarea terenurilor ºi
dupã caz a construcþiilor aflate pe acestea, schimb
de terenuri, închirierea terenului pe duratã determinatã, exproprierea pentru cauzã de utilitate
publicã, concesionarea terenurilor, asocierea dintre proprietarul terenului ºi titularul de licenþã, alte
proceduri prevãzute de lege.
Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare ºi oricãror
alte activitãþi pe care acestea le implicã se instituie
în favoarea titularului un drept de servitute legalã
de trecere, contra plãþii unei rente anuale cãtre
proprietarii terenurilor afectate de aceasta.
Accesul la terenurile afectate de servitutea
legalã se stabileºte prin negocieri între titularul
activitãþii miniere ºi proprietarul terenurilor, cu
respectarea principiului egalitãþii de tratament ºi al
echitãþii. Orice neînþelegeri între titularii care desfãºoarã activitãþi miniere ºi proprietarii terenurilor
se soluþioneazã de cãtre instanþele judecãtoreºti
competente, în regim de urgenþã.
Exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã de interes naþional se face în condiþiile legii,
sub coordonarea ministerului de resort.
Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidenþiate ºi înregistrate de cãtre A.N.R.M. pentru
fiecare tip de resursã mineralã a þãrii constituie
Fondul naþional de resurse/rezerve minerale.
Resursele minerale de aici ºi alte zone ale
Maramureºului constituie surse sigure pentru revigorarea activitãþii economice.
Bibliografie:
1. Artemiu Pricãjan. Apele minerale ºi termale din România, Editura Tehnicã, 1972
2. Artemiu Pricãjan, ªtefan Airinei. Ape de
consum alimentar din România, Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, 1979
3. Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale. Fond 26 Inspectoratul Geologic
Minier Baia Mare.
4. Legea minelor nr. 85/2003 cu completãrile ulterioare
5. Guvernul României, Hotãrârea nr. 1020/
2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare ºi comercializare a apelor minerale naturale
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Caleidoscop internautic: Sãpânþa
Corina ªPAN

„Sãpânþa este un leagãn al artei tradiþionale ºi al frumuseþilor naturale
dãtãtoare de liniºte ºi odihnã: un ocean de sensibilitate ºi poezie.
Aici, graþie unor ambasadori excepþionali ai artei, chiar ºi moartea pare a
fi la fel de frumoasã ca ºi viaþa.” (Pamfil Bilþiu)

(Sursa: http://www.iconcert.ro)

Bucuria de a fi la Sãpânþa @ TIFF Art
Muzeul de Artã Cluj – o gazdã veche a evenimentelor TIFF – a primit în dimineaþa aceasta în
casa sa o expoziþie cu totul ºi cu totul specialã.
Vernisajul „Bucuria de a fi la Sãpânþa” a adus în
centrul atenþiei un mod neconvenþional de a privi
moartea. Realizatã de fotografii Alisa Tarcinu,
Andreea Aron ºi Iulian Ignat, expoziþia surprinde
ipostaze unice a fenomenului cimitirului de la Sãpânþa. Vernisajul este realizat în cadrul evenimentului muzical omonim, care a avut loc în luna noiembrie la Ateneul Român ºi care a adus pe scena
bucureºteanã spiritul Sãpânþei, transpus muzical de
compozitorul irlandez Shaun Davey prin efortul
reunit al unor artiºti vocali ºi instrumentali din Ir-

(Sursa: http://www.clujlife.com)

L’Express: Cimitirul Vesel din Sãpânþa,
ales printre cele mai frumoase din lume
Cimitirul Vesel de la Sãpânþa a fost ales de
publicaþia francezã L’Express drept unul dintre cele
mai frumoase cimitire din lume. „Situat la 700 de
kilometri nord-est de Bucureºti, satul
Sãpânþa este faimos pentru cimitirul sãu,
unul dintre cele mai colorate din întreaga
lume. Crucile ºi pietrele de mormânt sunt
acoperite cu inscripþii amintind de cei
decedaþi”, scriu jurnaliºtii francezi, care
amintesc cã tradiþia de la Cimitirul Vesel a
început în anii ‘30, fiind iniþiativa unui
localnic. Cimitirul Vesel de la Sãpânþa este
prezentat primul de L’Express, însã nu este
clar dacã este vorba despre un top sau o
simplã înºiruire.
(Sursa: http://www.gandul.info/)

Concert Sãpânþa la Ateneul Roman
Demarat în vara lui 2011, „Drumul lung spre
Cimitirul Vesel” este un proiect pornit de la o idee
nãscutã în Irlanda cu doi ani în urmã. Atunci, apreciatul compozitor irlandez Shaun Davey a primit o
bursã pentru a cerceta filonul comun dintre cultura
românã ºi cea irlandezã. Fascinat ºi îndrãgostit iremediabil de Sãpânþa, artistul a compus o suitã muzicalã în care se îmbinã elemente tradiþionale din
ambele zone cu elemente din muzica clasicã. Textele acestor cântece au fost chiar epitafurile de pe
mormintele din Cimitirul de la Sãpânþa, un lãcaº de
cult unic în lume pentru satirizarea morþii prin versurile de pe morminte ºi prin imaginile în culorii vii
pictate pe cruci. Gãzduit de Ateneul Român, concertul extraordinar de muzicã româneascã ºi irlandezã Vocile din Cimitirul Vesel compus de Shaun
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„Drumul lung spre Cimitirul Vesel” a fost
creat de la o idee nãscutã în Irlanda. În urmã cu doi
ani, apreciatul compozitor irlandez Shaun Davey a
primit o bursã de la Culture Ireland pentru a cerceta
filonul comun dintre cele douã culturi. Fascinat de
Sãpânþa, artistul a compus o suitã muzicalã în care se
îmbinã elemente tradiþionale din ambele zone, cu
elemente din muzica clasicã. Textele acestor melodii sunt chiar epitafurile de pe mormintele din
Sãpânþa. „Drumul lung spre Cimitirul Vesel” înseamnã cinci zile cu muzicã „altfel” – Grigore Leºe
ºi invitaþii lui, muzica lui Shaun Davey cântatã live
de 120 de artiºti, ateliere de olãrit, dans, muzicã
þãrãneascã, gãtit tradiþional, pãstrãvãrit ºi
multe altele, un trai eco, în armonie cu
natura ºi sinele. Festivalul este gândit ca o
întâlnire pentru suflet, o cãutare a rãdãcinilor în tradiþie, o deschidere spre
spiritualitate. „Nu îmbiem turiºtii cu mici,
bere ºi muzicã comercialã. Oferta noastrã
este clarã: invitãm oameni care îºi înþeleg
rãdãcinile, care recunosc cã au întrebãri,
care îºi respectã tradiþia ºi natura. Credem
cã zona Sãpânþei are un uriaº potenþial
spiritual ºi turistic, dar nu vrem ca explorarea ei sã o transforme într-un butic” – declarã
Peter Hurley, producãtorul evenimentului.

landa ºi România. Un moment aparte a fost prezenþa
copiilor de la Sãpânþa, care au venit cu gânduri
paºnice de a ne invita sã le cunoaºtem lumea. Cu o
sinceritate de copil, ei au vorbit despre contactul lor
cu arta de a fotografia ºi despre recunoºtinþa pe care
o au faþã de cei trei fotografi, care i-au ajutat sã descopere un alt fel de lume.
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Davey a fost un eveniment cultural de excepþie în
care douã culturi s-au întrepãtruns într-un mod unic
ºi la care au participat 180 de muzicieni: Orchestra
Românã de Tineret, Corul bãrbãtesc al Facultãþii de
Teologie Andrei ªaguna din Sibiu ºi Corul mixt al
Catedralei Ortodoxe din Sibiu (60 voci), alãturi de
instrumentiºti aleºi dintre cei mai buni muzicieni
tradiþionaliºti ai Irlandei. Dirijorul concertului organizat de Ambasada Irlandei la Bucureºti, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul Cultural Irlandez ºi Filarmonica George Enescu, a fost
David Brophy de la Irish National Concert Orchestra. Regizor artistic al festivalului, alãturi de Shaun
Davey, a fost Grigore Leºe, militant fervent, recunoscut pentru faptul de a fi pledat întotdeauna pentru
pãstrarea spiritualitãþii poporului român.

78 m! În prezent, Mãnãstirea Sãpânþa-Peri este cea
mai înaltã bisericã de lemn din lume, ceea ce a fãcut
ca ea sã fie înscrisã în Cartea Recordurilor. În anul
1391, nepoþii lui Dragoº Vodã au dãruit Mãnãstirii
Sãpânþa-Peri terenuri ºi bunuri, fiind ridicatã o bisericã din piatrã. Timp de 312 ani, în aceastã bisericã
din piatrã ºi-a avut sediul Episcopia Românã a Maramureºului. Mãnãstirea Sãpânþa-Peri a fost construitã în anul 1766 de meºterul constructor Ion
Macarie, pentru comunitatea greco-catolicã din localitate. Izvor de tradiþie ºi de culturã, mãnãstirea
purta pe vremea voievozilor Dragoºeºti hramul
„Sfântul Arhanghel Mihail”. La Sãpânþa-Peri au fost
traduse ºi copiate în românã pentru prima datã Psaltirea, Evanghelia, Legenda duminicii, Codicele
Voroneþean ºi Faptele Apostolilor.

(Sursa: www.sensotv.ro)

(Sursa: http://www.taifasuri.ro)
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Paradoxul veseliei Cimitirul de la Sãpânþa
Cine nu a auzit de Cimitirul de la Sãpânþa?
Mulþi ar dori sã-l viziteze, alþii au fãcut-o deja.
Cimitirul Vesel de la Sãpânþa este impresionant prin
mesajele pe care le poartã, renumit prin crucile viu
colorate ºi picturile reprezentând scene din
viaþa ºi ocupaþia persoanelor care-ºi dorm
somnul de veci aici. Cimitirul de la Sãpânþa
dateazã de pe la mijlocul anilor 1930 ºi este
creaþie a unui artist popular, Stan Ion Pãtraº,
care mai bine de 50 de ani a avut ca pasiune
crearea a sute de cruci din lemn, inscripþionate cu versuri care reuºesc sã smulgã un
zâmbet vizitatorului, scrie site-ul skytrip.ro.
Se spune cã sursa de inspiraþie a artistului
popular provine din priveghiurile din zonã, în
timpul cãrora participanþii aminteau de viaþa
celui dus, fãceau glume pe seama lui, beau ºi
mâncau.
Alþii susþin cã atitudinea zâmbãreaþã în
faþa morþii e moºtenitã din vremurile dacilor,
care credeau în viaþa veºnicã, moartea nefiind
altceva decât o trecere spre o altã lume; ei nu
percepeau sfârºitul ca pe ceva tragic, ci ca pe ºansa
de a-l întâlni pe zeul suprem Zamolxe. La confecþionarea crucilor din Cimitirul de la Sãpânþa s-a
folosit lemnul de stejar. Dupã ce crucile sunt sculptate, fundalul este dat de aºa numitul „Albastru de
Sãpânþa”, iar scenele sunt pictate în culori vii galben, roºu, alb ºi verde.
(Sursa: http://www.agenda.ro)

Cea mai înaltã bisericã de lemn din lume:
Sãpânþa-Peri
Românii au multe lucruri cu care se pot lãuda,
dar nimic nu întrece parcã fala maramureºenilor
când vine vorba despre bisericile din lemn, splendide capodopere arhitecturale. Printre acestea se numãrã ºi Mãnãstirea Sãpânþa-Peri, din judeþul Maramureº, având hramul Sfântul Arhanghel Mihail,
ce se impune cu stilul sãu sobru ºi cu o înãlþime de...

Maria Zapca, „vedeta” din Sãpânþa,
ºi arta ei sutã la sutã româneascã
Porniþi pentru a treia oarã pe „Drumul lung
spre Cimitirul Vesel”, mai mulþi iubitori ai Maramureºului în general ºi ai Sãpânþei în special (cãrora
li s-au adãugat o serie de specialiºti din mai multe

Maria Zapca la tearã
Sursa: mariazapca.blogspot.ro
domenii, reuniþi într-un grup tematic de lucru ale
cãrui scopuri sunt promovarea ºi valorificarea patrimoniului cultural ºi natural - inclusiv turismul rural)
au poposit de curând în celebra comunã în care pânã
ºi moartea este luatã peste picior. Dupã o serie de
discuþii, dezbateri ºi vizite la faþa locului, s-a constatat cã în Sãpânþa nu doar cimitirul sau casele
vechi, din lemn, rãmase din pãcate foarte puþine,
trebuie protejate, ci ºi o altã inestimabilã avere, ºi
anume talentul ºi meºteºugul meºterilor populari.
Unul dintre „brandurile” Sãpânþei (cãci nu doar marile case de modã se pot lãuda cu aºa ceva, ci, iatã, ºi
arta popularã) este Maria Zapca, care þese covoare,
face cergi, cãmeºi, zgãrdane (celebrele „bijuterii”
maramureºene care aratã ca niºte minunate zgãrzi cu

mãrgele), costume populare, trãistuþe ºi câte ºi mai
câte alte lucruri. Deºi casa ei este oarecum pititã pe o
stradã lãturalnicã neasfaltatã, mulþi turiºti din categoria cunoscãtorilor gãsesc totuºi drumul spre
atelierul Mariei Zapca, pe care o pot afla tot timpul
anului þesând la „tearã” (adicã la rãzboiul moºtenit
de la mama ºi bunica ei). Maria Zapca este nelipsitã
de la târgurile meºterilor populari din Bucureºti ºi
din alte oraºe, ba încã de câteva ori a reprezentat arta
popularã româneascã ºi peste hotare. ªi ca CV-ul ei
sã fie complet, trebuie sã amintim faptul cã lucrãrile
ei au fost folosite de designerul francez Philippe
Guilet în colecþia de haute couture inspiratã din arta
popularã româneascã, „100% ro”.
(Sursa: http://www.romanialibera.ro)

Prezentare informaþii turistice
despre staþiunea Sãpânþa
Comuna Sãpânþa este aºezatã pe malul drept
al Tisei în dreptul Vãii Tarasului, aproape de confluenþa râurilor Sãpânþa ºi Tisa, în nordul extrem al
României, în Þara Maramureºului. Localitatea este
situatã la aproximativ 18 km distanþã de Sighetul
Marmaþiei. Suprafaþa comunei este de aproximativ
150 km pãtraþi ºi cuprinde lunci, terase, dealuri ºi
munþi. Aºezarea este dominatã de Piatra Sãpânþei, o
formaþiune vulcanicã impresionantã. Atestatã documentar în jurul anului 1300, cunoscutã în 1373
sub denumirea „Zapancha”, localitatea Sãpânþa,
parte a Maramureºului istoric, îºi poate deriva numele, dupã afirmaþia poetului Ioan Alexandru, de la
latinescul sapientia (înþelepciune). Cu o populaþie
omogenã, româneascã, localitatea era, la sfârºitul
secolului XIV, proprietatea lui Stan, Petru, Toader,
Tivadar ºi Dan, proprietate primitã de la cnejii români ca un drept ce li se cuvenea. Pe teritoriul sãu
existã izvoare minerale bicarbonatate, sodice, calcice, clorurate cu o concentraþie ridicatã de ioni
bicarbonici. Localnicii utilizeazã aceste ape în tratarea gastritelor, a bolilor gastro-duodenale ºi a colecistitelor (pentru aceasta bioxidul de carbon este
eliminat prin agitare). Localnicii din Sãpânþa sunt
cunoscuþi în zonã pentru obiectele artizanale ce sunt
produse aici, pentru costumele populare ºi cergile
realizate. Însa Sãpânþa a devenit cu adevãrat cunoscutã în România ºi în strãinãtate datoritã Cimitirului Vesel din localitate. Actualmente, Sãpânþa
este una din marile ºi frumoasele comunitaþi rurale
ale Maramureºului, care atrage, în toate anotimpurile, dar mai ales vara, un numãr sporit de
vizitatori din þarã, din Europa dar ºi din îndepãrtata
Japonie, numele Sãpânþa devenind un reper într-o
geografie turisticã mondialã.
(Sursa: http://romania.directbooking.ro)

Cum îºi omoarã maramureºenii
moartea la Cimitirul Vesel din Sãpânþa
Cele mai frumoase porþi din Maramureº s-au
deschis unui grup de pelerini din care a fãcut, recent,

parte ºi subsemnata. Curioºi sã afle cum este luatã în
bãºcãlie moartea în celebra localitate în toatã lumea,
Sãpânþa, cãlãtorii au vrut sã pãtrundã în tainele Cimitirului Vesel de acolo, faimos în toatã lumea,
dovadã vie a minunatului neam maramureºean, de
care cea cu coasa fuge. Unele cruci de la Cimitirul
Vesel – veritabile opere populare – sunt pictate pe
ambele pãrþi. Pe o parte a acestora e o descriere a
vieþii celui îngropat, iar pe cealaltã – a motivului
morþii. Sunt împodobite cu picturi naive, reprezentând scene din viaþa ºi ocupaþiile persoanelor înhumate. Pe unele cruci existã chiar versuri umoristice despre slãbiciunile decedaþilor. Pentru turiºtii
strãini, o plimbare prin Cimitirul Vesel e o excursie
exoticã. L-am întâlnit pe Stan Ion Oncu, clopotarul
de la Sãpânþa, chiar în curtea bisericii. Bãtrânul ne-a
uimit prin memoria sa deosebitã, recitã sute de versuri de pe mormintele foºtilor sãi consãteni. „Sunt
ajutor de cântãreþ pe la bisericã, îmi place a trage
clopotele la slujbe ºi la înmormântãri. ªi taare mã
inspirã cimitirul acesta. Simt numai optimism ºi nici
un pic de tristeþe. L-am îndrãgit pentru inscripþiile
despre comportamentele oamenilor – cã unul a fost
beþiv, altul curvar, iar altuia i-a plãcut sã tragã coasa,
toate epitafurile au legãturã cu firea celor care au
fost în viaþã. Fiecare familie face textele celor apropiaþi. Iar autorul cimitirului, Stan Ion Pãtraº, l-a
iniþiat prin 1935, iar dupã moartea lui, ucenicii i-au
continuat opera. El a încercat sã-ºi mângâie consãtenii, ca sã nu plângã prea mult dupã morþii lor.
Datoritã lui, nu se mai necãjeau urmaºii dupã cei
dragi. N-o încãput pe crucea lui atâtea câte o fãcut.
Om simplu, Stan Ion Pãtraº, fãrã carte, tare poznaº
era ºi îi plãceau ºi þuica, dar ºi gagicile. A fost chiar
ºi epitrop al bisericii noastre. A cântat pe la nunþi ºi
petreceri, a inventat cimitirul ista ºi oamenii s-au
luat dupã capul lui. Francejii l-au redenumit
VESEL, dupã textele astea”, povesteºte Stan Ion
Oncu. „Cuiva i-o plãcut þuica, cam tare, ºi i-au scris
pe cruce: „Þuica tare nu e bunã, / A o bea sara pe
lunã, / Eu de asta am bãut / ªi grea boalã-am petrecut. / Vã uitaþi bine la mine / Cum am petrecut de
bine.” Sunt ºi dintre acei localnici, care, totuºi, îºi
plâng rãposaþii. Plâng ºi le pun cruci „vesele”, ca sã
nu încalce tradiþia. Moºul nostru e convins cã aceasta va continua pânã la sfârºitul veacurilor. Toþi
sãtenii, cã plâng, cã râd, pãstreazã acelaºi stil de
înmormântare a rudelor decedate. (...) „O mulþâme
de strãini din toate colþurile lumii vin la Sãpânþa ca
sã vadã aceastã operã de artã ºi sã înþeleagã de ce râd
maramureºenii de moarte. Suntem mândri de satul
nostru, doar cei tineri îndrãznesc sã mai plece la
muncã peste hotare, însã totuºi, revin pe la vetrele
lor”, ne-a mãrturisit clopotarul. Din sumele adunate
de la turiºtii strãini localnicii refac cele mai vechi
cruci din cimitir, având responsabilitatea unor muzeografi. Sunt trei meºteri care mai meºteresc cruci
la Sãpânþa, dar neamul lor nu va dispãrea niciodatã,
pentru cã tinerele generaþii de ucenici le vor continua tradiþia. Tot din banii vizitatorilor credincioºii
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investesc în restaurarea bisericii din piatrã, clãditã
patru ani, între 1882 ºi 1886. Acolo se pot admira
niºte lucrãri mozaicale excepþionale, sãpânþenii dovedind cã sunt mari iubitori de frumos.(...)
(Sursa: http://www.jurnal.md/ro)
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Meºterul crucilor din Sãpânþa
„Acesta-i un cimitir vesel!”, exclamã francezul ºi mai cã-i venea sã dea cu ºapca de pãmânt
când îi ieºi în cale ceva ce nici Parisul nu mai vãzuse.
Erau anii ’50, iar francezul rãtãcit pe poteci maramureºene ajuns în Sãpânþa habar n-avea cã tocmai
botezase cimitirul din comunã, nume care avea sã-i
rãmânã pânã astãzi. Suna bine, dar parcã totuºi vesel... pentru un cimitir... Cam straniu. Localnicilor
nu le-a venit sã dea cu clopul de pãmânt de bucurie
cã tocmai le-a fost botezat cimitirul, dar nici n-au
strâmbat prea ferm din nas. ªi atunci aºa sã-i rãmâie
numele, cã doar e un loc „unde duci mortu’ la groapã, plângi, dar ieºi mai optimist”. Istoria n-a consemnat dacã francezul s-a întâlnit la vremea respectivã cu „artizanul” locului pe care tocmai îl
botezase, dar se zice cã acesta n-a fost de acord cu
proaspãtul nume. Stan Ioan Pãtraº îi zicea, ºi el
cioplise, pictase ºi scrisese epitafurile ironice,
nãstruºnice, naive pe toate crucile din cimitir. La
început, sculpta cam zece cruci pe an. Apoi, oamenii
s-au obiºnuit ºi au început sã cearã comenzi pentru
rudele decedate direct de la Pãtraº. Cu timpul ºi-a
perfecþionat ºi tehnica, crucile au devenit mai înguste, iar culoarea predominantã a devenit albastru,
un albastru pe care unii îl numesc „albastru de
Sãpânþa”. Celelalte culori au ºi ele simbolistica lor:
verde - viaþã, galben - fecunditate ºi fertilitate, roºu pasiune, negru - moarte.
(Sursa: http://jurnalul.ro)

Einstein, Darwin, Isaac Newton ºi Mihai
Viteazul au primit de la elevi americani
cruci B la Cimitirul Vesel din Sãpânþa
Albert Einstein, Charles Darwin, Amelia
Earhart, Isaac Newton si Emily Dickinson au, de la
începutul anului, cruci în genul celor de la Cimitirul
Vesel din Sãpânþa. Cei mai buni 16 elevi din anii
terminali ai liceelor din Fishersville, Virginia
(SUA), au creat miniaturile în cadrul unui seminar
de trei sãptãmâni þinut de una din profesoarele lor de
matematicã. Daniela Sava este o româncã emigratã
în 2003, care a ales sã le prezinte elevilor sãi, la
sfârºitul primului semestru din anul ºcolar, aspecte
din viata ºi cultura românilor, în cadrul unui seminar
pe care l-a intitulat „Understanding Diversity - Romanian Seminar”.
Tinerii au învãþat despre tradiþiile de iarnã,
despre fetele de la Cãpâlna ºi Cimitirul Vesel din
Sãpânþa, despre istoria dacilor, despre vinete ºi mãmãligã, despre mãrþiºor ºi despre Gaudeamus.
Una dintre notele pe care le vor primi este
pentru realizarea unor cruci inspirate din cele ale
Cimitirului Vesel din Sãpânþa. „Au fost liberi sã

aleagã persoana favoritã ºi au ales Einstein, Darvin,
Elen Keller, David Thoreau, Mihai Viteazul,
Amelia Earhart, Isaac Newton ºi Emily Dickinson.
Eu le-am oferit crucile din lemn, gata trasate ºi
tãiate, bucãþile pentru mormânt (placa dreptunghiularã) ºi bucãþile mici pentru acoperiº. În cadrul unui
proiect de trei zile elevii au completat ºi finalizat
restul: s-au documentat în legãturã cu persoana aleasã, au vopsit, au decorat crucea ºi au lipit ansamblul”, a povestit Daniela Sava.
He was the man you’d say
everyone still loves him to this day.
Even when he flashes the camera with his
tongue,
they were still in deep love.
Albert Eistein - fizician
David Kelly worked at no deli,
Although he enjoyed to fill his belly.
No one knows how he died,
They do believe it was suicide.
David Kelly - expert în arme biologice
I spent my time under a tree
pondering a falling apple How can it be?
my mind ready to grapple What could it be?
I believe I’ll call it gravity.
Isaac Newton - om de ºtiinþã
(...) Daniela Sava este din Baia Mare ºi a
emigrat în SUA prin Programul FACES. Este acum
profesoarã de matematicã la Shenandoah Valley
Governor’s School, Fishersville, Virginia, ºi predã
AP (advanced placement) Statisticã ºi Precalculus.
(Sursa: http://www.hotnews.ro)

Sãpânþa: Cimitirul vesel
ºi cea mai înaltã bisericã de lemn
Cine n-o fo la Sãpânþa degeaba o ajiuns în
Maramu. Vorba asta o repetã mai mulþi moroºeni,
iar în glasul lor se simte doza de mândrie. No bine! E
musai sã vedem „bãtrâna localitate de pe malul
Tisei. Sãpânþa îºi deapãnã istoria de mai bine de ºase
secole, fiind atestatã documentar la 1373. În centrul
satului, oamenii locului au înºirate pe garduri fel de
fel de cergi miþoase, ii, zadii, peretare, prosoape
brodate. Toate sunt puse pentru a fi admirate, dar ºi
pentru a provoca pe cei care trec pe la Sãpânþa sã
cumpere ceva care le-ar aminti de Maramureº, inclusiv de satul de pe malul Tisei. Sãpânþa este mult
mai mult decât o localitate, e un brand al Maramureºului. Aici vin o mulþime de oameni pentru a
vedea, în primul rând Cimitirul Vesel, care poate
concura cu Valea Regilor în privinþa originalitãþii ºi
ineditului. Aici, la Cimitirul Vesel moartea este luatã în derâdere. Deºi, s-ar pãrea cã un cimitir e un loc
al tristeþii, la Sãpânþa se râde cu mare poftã. Cele
care provoacã ilaritatea sunt epitafurile de pe mai
bine de opt sute de cruci. Umorul sfideazã moartea
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Sãpânþa s-a mutat la New York
Fiica eminentului sociolog Anton Golopenþia, Sanda Golopenþia, plecatã din 1980 în SUA, este
astãzi unul dintre membrii marcanþi ai diasporei ºi
profesoarã la Brown University. Fotograful Peter
Kayafas a stat în România timp de doi ani, între
2003 ºi 2005. El a realizat un ciclu de fotografii la
Cimitirul Vesel din Sãpânþa. Întors la New York, el
a colaborat cu Sanda Golopenþia, pentru a organiza
la Institutul Cultural Român din metropola americanã o expoziþie. Profesoara Sanda Golopenþia a
tradus epitafurile, care însoþesc crucile din cimitir.
Astfel s-a nãscut expoziþia „Imagini din Cimitirul
Vesel din Sãpânþa”. Expoziþia cuprinde fotografii
color ale faimoaselor cruci de la Sãpânþa, precum ºi
o selecþie de fotografii alb-negru realizate de Kayafas în România. „Expoziþia este menitã sã ofere
publicului american o mostrã a culturii strãvechi
care supravieþuieºte, într-o manierã ineditã, în peisajul þãrii noastre” - este de pãrere Sanda Viºan,
directorul Institutului Cultural Român de la New
York. De altminteri, Peter Kayafas, care locuieºte la
New York, este director al Eakins Press Foundation,
o editurã care a publicat volume de artã, fotografie,
istorie, dans clasic ºi literaturã. El a realizat fotografii în SUA, Cuba, România, lucrãrile lui fiind
expuse în multe muzee, printre care Galeria Ariel
Meyerowitz din New York ºi Institutul de Artã din
Chicago.
(Sursa: http://www.crestinortodox.ro/)

Cimitirul vesel din Sãpânþa,
într-o carte sonorã
Cimitirul vesel din Sãpânþa este un unicat ºi
un monument de valoare mondialã, loc în care crucile nu pãzesc doar morminte, ci vorbesc explicit în
cuvinte. Epitafurile, unice în lume, dau dovada
bogãþiei ºi originalitãþii filozofiei româneºti de viaþã
ºi mentalitãþii româneºti de a gândi viu ºi autentic
chiar lucrurile de dincolo de viaþã. În 8 februarie
2006, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, a avut
loc lansarea Cãrþii sonore. Dupã un an, în aceeaºi
locaþie, a fost lansat un nou proiect al Cãrþii sonore:
„Cimitirul vesel din Sãpânþa”. Textul îi aparþine
directorului Bibliotecii Judeþene, Teodor Ardelean,
care a reuºit sã sintetizeze cele mai reprezentative
trãsãturi ale acestui monument excepþional. Lectura

(Sursa: http://www.crestinortodox.ro/)

Ai purta haine inspirate
de Cimitirul Vesel din Sãpânþa?
Picturile din cimitirul vesel de la Sãpânþa au
devenit sursã de inspiraþie pentru un tânãr designer
român. Niºte þãrani din Sãpânþa, trecuþi în lumea de
dincolo, au devenit modele de inspiraþie artisticã
pentru o colecþie vestimentarã modernã, creatã de
Lana, designerul mãrcii de îmbrãcãminte Moja. Colecþia extravagantã este rezultatul unui joc cu textile
care cuprind grafica naivã ºi motivele regãsite în
Cimitirul Vesel din Sãpânþa, Maramureº. Linia
vestimentarã reprezintã filosofia optimist-absurdã a
locului respectiv.
(Sursa: http://www.apropo.ro)

„Spiritul Sãpânþei”
- proiect româno-israelian de artã
tradiþionalã ºi contemporanã
Mai multe lucrãri de picturã, desen, fotografie
documentarã, înregistrãri video, realizate sub titlul
„Spiritul Sãpânþei”, vor fi expuse în perioada 16
februarie - 10 martie, la Kibbutz Beeri, în Israel.
Potrivit ICR, proiectul, iniþiat de prof. Haim Maor în
colaborare cu ICR Tel Aviv, ºi-a propus sã evidenþieze unele trãsãturi comune ale artei contemporane israeliene ºi ale artei tradiþionale româneºti.
Expoziþia cuprinde lucrãri ale artiºtilor israelieni
Haim Maor ºi Nora Stanciu, precum ºi ale artistului
popular Dumitru Pop Tincu, continuatorul tradiþiei
fondatorului „Cimitirului vesel”, Stan Pãtraº. Lucrãrile au fost realizate în perioada august - septembrie 2012 la Sãpânþa ºi au fost prezentate într-o
expoziþie organizatã la Galeria Lina - Sinagoga Bistriþa, cu sprijinul Ambasadei Statului Israel la Bucureºti, în colaborare cu Centrul Cultural Municipal
Bistriþa, Comunitatea Evreilor Bistriþa-Nãsãud ºi
Primãria Municipiului Bistriþa. Timp de o lunã, cei
trei artiºti au lucrat în comun la Proiectul „Spiritul
Sãpânþei”, concretizat în lucrãri ce fac apel la memorie, comemorare, artã ºi folclor. Vernisajul este
inclus în Festivalul Darom Adom, care are loc anual
în zona de sud a Israelului.
(Sursa: http://www.emaramures.ro/)
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(Sursa: http://turism.moldova.org)

este asiguratã de Victor Muºeþeanu ºi Sorin Tanase,
iar fondul muzical, de vioara lui Ioachim Fãt. În
paralel, Editura Proema a lansat un album de artã
având acelaºi subiect. Alexandru Peterliceanu a þinut sã precizeze cã acest album a fost editat în 14
variante lingvistice. Pe lângã toate limbile de circulaþie mondialã, textul a fost tradus în arabã, idiº,
chinezã ºi japonezã. Mai trebuie remarcat faptul cã
se depun mari eforturi pentru cã numeroase cruci din
„Cimitirul vesel” din Sãpânþa sã fie restaurate. Cornel Cuºner, antreprenorul firmei „Rustic”, a anunþat
cã deja 51 de cruci din „Cimitirul vesel” au fost
restaurate ºi cã se poartã discuþii pentru realizarea
unor copii pentru cimitir, originalele urmând sã fie
expuse într-un muzeu.
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doar la Sãpânþa. Cuvintele neaoºe, în grai maramureºean, ni-i prezintã pe cei plecaþi la Domnul.
Aflãm prin ce au trecut ºi ce au fãcut cât au trãit pe
pãmânt. Primul epitaf a fost scris la 1935 de cãtre
Stan Ioan Pãtraº. Acum câþiva ani a plecat la Domnul, iar de epitafuri a început a avea grijã Dumitru
Pop, ucenicul sãu. Sãpânþa mai are cu ce se mândri
în afarã de Cimitirul Vesel. E vorba de Mãnãstirea
„Sfântul Arhanghel Mihail”, cu cea mai înaltã bisericã de lemn din lume. Aceasta are 78 de metri ºi e
mai mare chiar decât Statuia Libertãþii.
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Eminescu a trecut Tisa,
ajungând în Apºa de Jos
Anca GOJA

Copiii din Poroscovo învaþã româneºte
cu ajutorul poetului Eminescu
Juriul concursului a fost format din prof.
dr. Ion Petrovai, din Petrova Maramureºului,
poetul dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Natalia Lazãr, directoarea Casei de Culturã de la Negreºti
Oaº, prof. Valentina Borca, Ana Puliþca, Ileana
Gandic, Elena Vlad ºi Ioan Dorel Todea, re-
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sunt ºi copiii românilor volohi care au sosit de la
Poroscovo”, a spus Botoº.
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A

proximativ 100 de elevi români din
Transcarpatia - Ucraina au participat, la începutul lunii februarie, la
Concursul literar „Mihai Eminescu”, Ediþia a
VII-a, organizat de Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia” (preºedinte,
Ion Botoº) la ªcoala medie de gradele I-III din
Apºa de Jos (director, Gheorghe Botoº). Evenimentul, transformat într-o sãrbãtoare a românilor de pretutindeni, a reunit reprezentanþi ai
tuturor ºcolilor româneºti din regiune, dar ºi
invitaþi din Baia Mare, Sighetu
Marmaþiei, Satu Mare, Negreºti
Oaº, Oradea ºi Cernãuþi.
O sãrbãtoare a ºcolilor
româneºti
Dupã cum precizeazã Ion
Botoº, concursul a luat naºtere în
anul 2007: „A fost planificat în
2007, în 15 ianuarie, chiar în ziua
naºterii poetului naþional Mihai
Eminescu. Dar din pricina deschiderii podului istoric (peste Tisa, n.r.)
atunci ºi participarea la deschidere a
celor doi preºedinþi, dl Traian
Bãsescu ºi dl Iuscenko, am schimbat data, cã am fost cu toþii prezenþi
la deschiderea podului. Aºadar,
prima ediþie s-a petrecut în 18 ianuarie 2007.
Atunci, la prima ediþie, au fost în jur de 20 de
copii care au dat naºtere la concursul Mihai
Eminescu. Au fost alãturi de noi ªcoala de la
Bouþu Mic (director Gheorghe Opriº), ªcoala de
la Apºa de Jos ºi încã alte douã ºcoli, patru în total. Pe urmã concursul a cãpãtat o amploare tot
mai mare ºi iatã cã am ajuns la a VII-a ediþie,
când acum avem o sãrbãtoare de talie regionalã,
unde participã toþi românii din zonã. E mare
bucurie cã alãturi de românii din dreapta Tisei

dactorul coordonator al Radio Sighet, care a
ocupat funcþia de preºedinte. Toþi aceºtia au
evaluat prestaþia elevilor care au recitat poezii
de Mihai Eminescu (în special poezii de dragoste, dar ºi patriotice ºi câteva filosofice) sau
au interpretat cântece pe versuri eminesciene, în
final acordând o mulþime de premii ºi diplome.
Un alt juriu, format din Ioan Boroica, Timur
Chiº ºi Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei
„Morãriþa” de la Oradea, a decis care sunt cele
mai frumoase ºi mai autentice costume populare
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maramureºene, purtate de elevi la spectacol. ªi
profesorii au fost rãsplãtiþi: unul dintre premii a
fost acordat de Tiberiu Moraru ºi va consta
într-o excursie de 10 zile la Oradea pentru un
grup de 60 de elevi, coordonaþi de prof. Valentina Borca. Dacã toþi elevii au fost apreciaþi
pentru strãdania lor, de o primire specialã s-au
bucurat cei câþiva elevi din Poroscovo, coordonaþi de Vasile Lacatoº ºi sosiþi pentru prima
oarã la Concursul literar „Mihai Eminescu”.
„Cei din Poroscovo ºtiu doar de câþiva ani cã fac
parte din marea familie a limbii române. Ei
descoperã acum limba românã datoritã Bisericii
Baptiste, ºi învaþã limba românã cântând. Sunt
ai noºtri ºi trebuie sã-i facem sã se simtã bine,
împreunã cu noi, în limba românã”, a punctat dr.
Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare ºi redactorul
ºef al revistei „Familia românã”. „Ei nu ºtiu sã
citeascã în limba românã, nu au ºcoalã în limba
românã, nu au radio, nu au publicaþii, nu au
nimic în limba românã. Dar s-au strãduit sã îl recite pe Mihai Eminescu în limba românã. ªi ne
bucurã faptul cã am putut sã îi aducem ºi pot ºi ei
sã fie în mijlocul românilor la aceastã sãrbãtoare. Adicã sã-l celebreze pe Mihai Eminescu, poetul naþional al românilor de pretutindeni”, a arãtat Ion Botoº.
Un muzeu etnografic la ºcoala
din Apºa de Jos
Dar evenimentul din 2 februarie a cuprins
ºi alte momente care meritã consemnate. El a
debutat cu luãrile de cuvânt ale invitaþilor,
printre aceºtia numãrându-se ºi cei doi consuli
ai României la Cernãuþi, Denisa Gabor ºi Corneliu Ciubotaru. Tiberiu Moraru a adus la Apºa

de Jos mesajul directorului revistei „Familia” de
la Oradea (în care a debutat Eminescu), Ioan
Moldovan, care ºi-a declarat dragostea frãþeascã
pentru românii de dincolo de Tisa. Ligia Antonia Miriºan, directorul Bibliotecii Judeþene
„Gheorghe ªincai” din Oradea, ºi-a afirmat intenþia de a organiza, la Apºa de Jos, o filialã a
instituþiei pe care o conduce, scop în care erau,
la acel moment, împachetate deja peste 10.000
de volume. O donaþie de 1.600 volume pentru
ªcoala medie din Apºa de Jos a fãcut ºi Clubul
Rotary Sighet, reprezentat la eveniment de Ion
Mariº. Ion Botoº ºi-a declarat bucuria pentru
faptul cã, la sfârºitul anului trecut, toate localitãþile româneºti din Transcarpatia au declarat limba românã limbã oficialã pe teritoriul lor.
Oaspeþii ºi-au încântat privirile admirând o expoziþie cu desene ale elevilor, inspirate de creaþia poeticã a lui Mihai Eminescu. Ei au fost
conduºi de gazde în muzeul etnografic al liceului, unde douã eleve au prezentat legenda
localitãþii ºi istoria ei (Apºa de Jos a fost atestatã
documentar la 1387, având în prezent douã biserici vechi de lemn, una de la 1604 ºi o alta, de
la 1776); obiceiul mãrþiºorului; interiorul unei
case þãrãneºti; elemente de port popular ºi un
rãzboi de þesut; vase din lemn ºi ceramicã; fotografii mai vechi ºi mai noi. De asemenea, cei
prezenþi au avut ocazia sã viziteze muzeul ºcolar, care prezintã, printre altele, premiile obþinute de elevi de-a lungul vremii ºi pe directorii
care s-au succedat la conducerea liceului.
Pruncii nu au rezistat muzicii
interpretate de grupul
lui ªtefan Rednic
Finalul spectacolului a fost rezervat dis-

Invitaþi la Concursul literar „Mihai Eminescu”
în faþa bisericii din Apºa de Jos

„Acolo unde se vorbeºte româneºte
este România”
Evenimentul de la Apºa de Sus, menit sã îl
aniverseze pe Mihai Eminescu, a avut loc întâmplãtor sâmbãtã, 2 februarie. Conform tradiþiei, concursul literar se desfãºoarã în ultima
sâmbãtã a lunii ianuarie. „În primul rând, în luna
ianuarie, pe data de 15, noi îl sãrbãtorim pe
Mihai Eminescu pe teritoriul României. Anul
acesta, pe 15 ianuarie, noi am sãrbãtorit la
Negreºti Oaº, în judeþul Satu Mare. Totodatã, la
noi toate sãrbãtorile de iarnã sunt în luna ianuarie. Avem vacanþã în ºcoli pânã în 23 ianuarie ºi ºtiþi cum e, dacã ºcolile nu lucreazã, sunt
în vacanþã, copiii care sunt acasã, care sunt duºi
pe la neamuri. Am hotãrât sã fie pentru toþi bine
ºi sã îl sãrbãtorim pe Mihai Eminescu la sfârºitul
lunii ianuarie”, a motivat Ion Botoº. L-am întrebat pe iniþiatorul ºi organizatorul concursului
literar ce înseamnã pentru românii din dreapta
Tisei Mihai Eminescu ºi acest eveniment: „Ne
bucurãm cã, astãzi, Mihai Eminescu a trecut

Tisa. «De la Nistru pân’ la Tisa», de la Nistru
pânã peste Tisa, astãzi Mihai Eminescu a trecut
Tisa. Asta e una. A doua: acolo unde se vorbeºte
româneºte, acolo este România. Fiecare român
care vorbeºte româneºte trebuie sã îl cunoascã ºi
sã îl cinsteascã pe cel mai mare român, Mihai
Eminescu. Nu avem, astãzi, altã personalitate de
etnie românã care sã fie mai presus decât
Eminescu”.
Punte spiritualã între Transcarpatia
ºi „draga Românie”
La evenimentul de la Apºa de Jos a fost
prezent ºi academicianul Vasile Tãrâþeanu din
Cernãuþi: „În primul rând, Eminescu pentru noi
înseamnã coloana vertebralã a neamului românesc. Este omul deplin al culturii române, este
poetul care ne-a exprimat cel mai bine toate durerile, necazurile, bucuriile ºi speranþele neamului
nostru românesc. Pentru noi, cei din nordul Bucovinei în special, pentru cã Mihai Eminescu
acolo ºi-a fãcut studiile, acolo a locuit, la iubitul
sãu profesor Aron Pumnul, ºi nu numai pentru noi,
ci ºi pentru cei din Basarabia ºi cei din Maramureºul istoric de aici, Mihai Eminescu, ca ºi
ªtefan cel Mare ºi Sfânt, a fost unul dintre acele
chipuri simbolice care au fãcut sã ne trezim la
viaþã naþionalã, sã înþelegem cine suntem noi, de
unde venim ºi unde ar trebui sã ajungem”. Tãrâþeanu a apreciat activitatea Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia „Dacia” ºi a preºedintelui acestuia, Ion Botoº: „Dl preºedinte Ion
Botoº este ºi senator de Maramureº în conducerea
Uniunii Regionale „Comunitatea româneascã” din
Ucraina, ºi un bãrbat care ºtie ce doreºte ºi care
face foarte mult pentru afirmarea idealurilor
noastre aici, în teritoriile noastre dintotdeauna.
Acest concurs este încã o dovadã cã asociaþia pe
care o conduce cautã sã stabileascã punþi de legãturã între Apºa, între Maramureºul istoric, între
regiunea Transcarpatia din Ucraina ºi matricea
fireascã a neamului nostru din Satu Mare, Baia
Mare, Oradea, din draga Românie. Prin acest concurs se descoperã în faþa copiilor frumuseþile spiritualitãþii româneºti, cele care stau la baza fiinþei
noastre naþionale ºi a istoriei noastre”.
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tracþiei. Astfel, elevii din Apºa de Jos au interpretat câteva piese folclorice, iar douã interprete
micuþe din Satu Mare i-au încântat pe elevi cu
muzicã uºoarã. Cireaºa de pe prãjiturã au reprezentat-o membrii grupului lui ªtefan Rednic,
partenerii de suflet ai Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, care au
susþinut un minispectacol folcloric. Bucuria a
fost atât de mare, încât, spontan, pruncii au urcat
pe scenã ºi s-au prins în joc. Nici adulþii nu au
rezistat muzicii maramureºene îndrãcite, directorul ªcolii din Apºa de Jos ºi profesoara de
muzicã jucând pe scenã, alãturi de copii. Grupul
folcloric este condus de prof. ªtefan Rednic
(vioarã), de loc din ªieu, dar stabilit la Sighetu
Marmaþiei, unde a lucrat, timp de 24 de ani, ca ºi
cadru didactic la ªcoala de arte. Ceilalþi membri
sunt: Florin Rednic (fiul lui ªtefan; vioarã),
Ioana Chindriº (voce), de loc din Ieud, Ion Lihet
(zongorã ºi voce) din Sãliºtea de Sus ºi Dãnuþ
Berinde (dobã) - Sighetu Marmaþiei.
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Cãrþi din suflet pentru elevii români
din Apºa de Jos
Florentin NÃSUI
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D

upã cãderea Cortinei de Fier, românii din dreapta Tisei, care studiau limba
maternã în alfabetul chirilic, au cerut cãrþi din România scrise în alfabetul latin.
Astfel, mii de volume provenite din donaþii au trecut graniþa, îmbogãþind
fondurile de carte din bibliotecile locale sau cele ºcolare.
Deºi au trecut peste douã decenii
de atunci, iar pe lume ºi-a fãcut apariþia
o nouã generaþie, setea de carte au încercat sã o potoleascã ºi mai tinerii
colegi de la Glasul Maramureºului din
Baia Mare (la iniþiativa sigheteanului
Liviu ªiman) ºi cei ai Cluburilor „Rotaract Sighet (preºedinte, Camelia
Korut) ºi Rotary Sighet (preºedinte Ion
Mariº).
Împreunã au adunat aproape douã
mii de volume, pe care le-au predat la
Biblioteca ªcolii de gradul 1-3 din
Apºa de Jos, ºcoalã cu peste 820 de elevi. Directorul ºcolii, prof. Gheorghe Botoº, predã
geografia. Domnia sa le-a mulþumit sighetenilor care au fãcut parte din delegaþia donatorilor
ºi a þinut sã se fotografieze cu ei, mãrturisindu-ne: „Este cea mai mare ºcoalã din localitãþile
româneºti din Transcarpatia. Pe lângã clasele majoritare cu predare în limba românã avem ºi
clase cu predare în limba ucraineanã. Sunt 40 de clase (învãþãmânt primar, gimnazial ºi
liceal) ºi 76 de profesori Din miile de cãrþi din bibliotecã, aproape toate sunt în limba
ucraineanã. Nu am avut pânã acum decât câteva cãrþi în limba românã. Din pãcate nu prea
sunt pasionaþi copiii de lecturã. Ei mai mult îs cu televizorul, cu internetul…”.
Reamintim cã de 13 ani, fiinþeazã în dreapta Tisei, la Biserica Albã o Filialã româneascã a Bibliotecii „Petru Dulfu” din Baia Mare.
Colþul românesc
La ªcoala din Apºa de
Jos, în Cabinetul de istorie a
Ucrainei existã ºi un colþ rezervat istoriei României. Profesoara de istorie, Niþa ªeverea povesteºte: „Am fost
acum 15 ani în România ºi am
cumpãrat o carte de Istorie a
poporului român, care costa
300 de lei. Pentru mine era
foarte mult atunci, iar colegele ucrainene chiar au râs de
mine, pe ce dau eu banii! La
noi, în Transcarpatia, nu
aveam asemenea cãrþi ºi nu

Biblioteca ªcolii Apºa de Jos - Gheorghe Opriº, directorul
ºcolii româneºti din Bouþul Mic, Ion Botoº, preºedintele
URDT „Dacia”, Gheorghe Botoº, director Apºa de Jos,
Adrian Marchiº, Radio România Actualitãþi
ºi Dumitru Buga, directorul ªcolii româneºti din Strâmtura

ºtiam despre poporul român decât cele
pãstrate din moºi strãmoºi. Pe vremea
lui Ceauºescu am avut ocazia sã fiu
într-o tabãrã pionereascã la Satu Mare.
ªi atunci am procurat niºte cãrþi, pe
care, dupã revoluþie, le-am aruncat,
pentru cã erau din epoca respectivã ºi
semãnau cu cãrþile noastre despre comunism. În colþul nostru românesc
avem expuse ºi câteva ziare, Apºa,
care îl scoate dl Botoº ºi câteva care
apar în Maramureº, în stânga Tisei.
Avem aici ºi Istoria Culturii ºi Civilizaþiei pe care a cumpãrat-o din RoGheorghe Botoº - directorul ªcolii Apºa de Jos
mânia soþul meu. Eu am terminat faºi profesoara de istorie, Niþa ªeverea
cultatea la Ivano-Frankiv, în limba
ucraineanã. Despre istoria românilor
le vorbesc ºi elevilor ucraineni din clasa a VIII-a, în cadrul orelor despre plaiul natal. Aici
trãim în armonie dintotdeauna. Eu sunt româncã, soþul meu este ucrainean. Mama este
româncã, iar bunicul dinspre tata a venit aici din Muntenegru. De câþiva ani, a intrat în tradiþia
ºcolii noastre de a sãrbãtori cum se cuvine Marea Unire de la 1 Decembrie1918, când venim
cu toþii la serbare, în colþul românesc din cabinet”.

Acte istorice sub ochii noºtri:

Se introduce limba românã
în ºcolile din Timoc
Vasile BARBU

C

eea ce mai pânã nu demult era un vis greu de împlinit, dacã nu chiar imposibil,
iatã cã zilele acestea Consiliul Naþional Român cu sediul la Novi Sad ºi cu
sprijinul decisiv al autoritãþilor statului realizeazã doleanþele multiseculare a
românilor timoceni de a se introduce limba românã în ºcolile generale din Timoc.
Deocamdatã limba românã va fi introdusã ca ºi obiect facultativ la libera alegere a
elevilor dar pentru primul pas este o realizare extraordinarã!
La întâlnirea de la Bor a lui Daniel Petrovici, preºedintele C.N.R. ºi Marcel Drãgan,
secretarul C.N.R. cu liderii românilor timoceni: Boian Barbuþici, preºedintele Iniþiativei
Culturale Româneºti (Brestovãþ), Zaviºa Jurj, preºedintele Asociaþiei „Ariadnae Filum”
(Bor), Predrag Balaºevici, preºedintele Partiei Democrate a Românilor din Serbia (Bor),
Dimitrie Crãciunovici, preºedintele Miºcãrii Democrate a Românilor din Serbia (Zãiceri),
dr. Draghiºa Costadinovici, preºedintele Societãþii Culturale „Traian” (Vârbiþa Micã) ºi
Tihan Mãtãsarevici, preºedintele Asociaþiei „Dunãrea” (Cladova), întâlnire care a avut loc
în data de 9 februarie s-a discutat ºi au fost luate unele hotãrâri istorice privind introducerea
limbii române în ºcolile din Serbia de rãsãrit, iar din martie 2013 vor începe cursurile
pregãtitoare atât pentru elevi cât ºi pentru adulþii doritori de a învãþa limba mamã.
Aceste cursuri vor fi organizate în spaþiile organizaþiilor culturale româneºti, iar din
toamna acestui an, odatã cu startul noului an ºcolar, limba românã va intra în ºcolile românilor timoceni.

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

77

FAMILIA ROMÂNÃ

APRILIE 2013

78

APRILIE 2013

Programul în limba românã la RTV Panciova:
Emisiunea „Banatica” la zece ani de existenþã
Octavian SUCIU
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L

a iniþiativa membrilor Societãþii Literar-Artistice „Andrei ªaguna” din oraºul Panciova, programul în limba
românã la Televiziunea Panciova a luat naºtere în
anul 2002. Prima emisiune a fost transmisã în data
de 12 octombrie, sub denumirea „Banatica” în
cadrul cãreia a fost prezentat un reportaj despre
localitatea ruralã Satu Nou cu populaþie româneascã, despre ºcoala generalã de opt ani care are
ºi secþie românã, precum ºi o relatare despre viaþa
culturalã a românilor din aceastã localitate fruntaºã de pustã, unde s-au nãscut mulþi interpreþi de
muzicã popularã la acordeon, instruiþi de dl. Sorin
Boleanþu, actualul director al Casei de Culturã ºi
promotorul vieþii culturale de aici.
Emisiunea cu durata de 30 de minute se
transmite în fiecare marþi, la orele 19.30 ºi în
reluare sâmbãta la ora 7.00 dimineaþa, are caracter
cultural-informativ ºi distractiv, cuprinzând ºi piese de muzicã popularã sau uºoarã româneascã. Au
fost prezentate aici reportaje ºi relatãri de la Zilele
de Teatru ale Românilor din Voivodina-Serbia, de
la Festivalul Fanfarelor, Festivalul de Folclor ºi
Muzicã Româneascã, Festivalul de Muzicã
Uºoarã „Tinereþea cântã” de la Uzdin, Festivalul
de Satirã ºi Umor de la Torac etc. O emisiune a
fost consacratã în întregime vizitei preºedintelui
României Ion Iliescu la Panciova, apoi evenimentelor din viaþa spiritualã a creºtinilor români, cum
sunt: Crãciunul la Doloave, Paºtele la Satu Nou,
Sãrbãtorirea Hramului Bisericii Ortodoxe Române din Omoliþa ºi Panciova, o schiþã de portret a
preacucernicului pãrinte protopop de Panciova,
Iulius Zgârcea, a regretatului preot Teodor Miclea
de la Parohia Uzdinului precum ºi a regretatului
profesor Gheorghe Lifa din Uzdin.
Au fost prezentate Casa de Presã ºi Editurã
„Libertatea” ºi Societatea Literar-Artisticã „Andrei
ªaguna” ambele din Panciova, Clubul Cultural
Alternativ precum ºi activitatea Departamentului
de Artã ºi Culturã de pe lângã Casa de Culturã din
localitatea Satu Nou ºi Societatea Cultural- Artisticã „Ion Creangã” din Doloave. O temã aparte a
fost prezentarea cãrþii de vizitã a Consiliului
Naþional al Minoritãþii Române din Serbia, apoi
reportajul despre Castelul Peleº din România, cel
despre obiceiuri de iarnã ºi de Crãciun la românii
din Satu Nou precum ºi despre Paºtele la Omoliþa

ºi Doloave, interviurile cu oameni de seamã din
Banatul istoric al Serbiei cum sunt: Ilie Baba ºi
Sorin Boleanþu din Satu Nou, dr. Ion Pãcurar ºi
prof. Mircea Mãran din Vârºeþ, Costa Roºu ºi Iota
Bulic din Panciova, Remus Berlovan din Alibunar, Lucian Dãnilã din Doloave etc. S-au prezentat
portrete de profesori ºi pictori remarcabili de etnie
românã din satele ºi oraºele noastre, de interpreþi
de muzicã popularã ºi uºoarã, ori reprezentanþi a
diverselor îndeletniciri: crescãtori de cai, florari,
etc. S-au scurs astfel multe ore vorbite în dulcea
limbã româneascã, însoþite de muzica preferatã la
solicitarea telespectatorilor fideli.
Cei mai merituoºi pentru reuºita programului în limba românã la RTV Panciova au fost, în
primul rând, membrii redacþiei, dar ºi colaboratorii externi: Octavian Suciu, redactorul emisiunii
ºi coordonatorul programului, apoi Cristian Cristi
Bãlteanu, Ana Maria Ardelean, Diana Freanþ,
Graþian Ion, Maria ªimon, Jelco Cãtãlina, Silvia
Maliþa, Narcis Tendelu, Lucian Suciu – colaboratori. La realizarea emisiunii „Banatica” au mai
contribuit: Valentin Mic, Livius Vinu, Ioþa Bulic,
Teodora Ghilezan, Adrian Lazãr, Ilie ºi Ionel Baba,
Ionel Mãlaimare, Alexandru Freanþ, Paia Þarina,
Mircea Ardelean, Stevan Mihailov, Anica Barbu,
Moise Bosicã, Ion Berlovan, Marin Gaspãr etc.
Redacþia programului în limba românã de la
RTV Panciova a avut o colaborare fructuoasã cu
RTV Voivodina din Novi Sad, RTV Kovacita,
TEN TV Lujoj România, TV Banat din Reºiþa,
România ºi Studioul Teritorial TVR Timiºoara.
RTV Panciova a semnat un Protocol de colaborare
cu TVR Timiºoara în data de 11 mai 2006, în
vederea realizãrii unor materiale redacþionale ºi
emisiuni care sã reflecte viaþa comunitãþilor din
regiunile pe care le acoperã jurnalistic. Emisiunile
produse constituie o sursã de informaþii corecte
pentru publicul din cele douã regiuni din Banatul
sârbesc ºi românesc, propunându-ºi în acelaºi
timp sã sprijine cunoaºterea reciprocã ºi apropierea dintre diferitele comunitãþi etnice care trãiesc împreunã în acest spaþiu.
Redacþia programului în limba românã a
emisiunii „Banatica” a realizat în anii precedenþi o
activitate remarcabilã în domeniul audio-vizualului: în colaborare cu redacþia Radioului Panciova s-a editat pentru prima datã un CD imprimat
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Glasul Cerbiciei, având ca motto:
Prin culturã la identitate ºi spiritualitate o revistã de culturã ºi istorie a românilor
din Serbia, de la Vârºeþ
Semnalãm în rândurile ce urmeazã o revistã ajunsã deja
la cel de al zecelea numãr, care ne-a atras atenþia ºi ne-a
surprins în mod plãcut prin prospeþimea ºi tinereþea spiritului
care rãzbat din rândurile ºi paginile sale. Cei care formeazã
colectivul de redacþie ºi care cu pricepere ºi dãruire contribuie
la apariþia acestei publicaþii atât de utile românilor din Serbia,
sunt: Dorinel Stan (red.ºef), Marin Gaºpãr (red.adj.), G. Gaºpãr
(red.teh.), M. Pâslaru (secret.), T. Spãriosu, M. Mãran, J. Brânduºa,
E. Greoneanþ, I. Ciama, T.T. Cãta, N. Stan, V. Dolha, T. Gaºpãr, G.
Cornea Lorenþ, C. Vasilchici ºi C. Wagner (redactori).
Glasul Cerbiciei a apãrut în anul 2007, iniþial ca Supliment al publicaþiei Cuvântul românesc sub egida Consiliului
Românilor din Serbia, iar pe frontispiciu avea menþiunea: Revistã de culturã ºi istorie bãnãþeanã.
Redactorul fondator, Dorinel Stan scria în editorialul acestui prim numãr: „Stimaþi cititori, la iniþiativa
unui grup de tineri entuziaºti, ne-am propus sã realizam o revistã despre trecutul, prezentul si
perspectivele cultural-istorice ale românilor bãnãþeni, pregãtind materiale variate, articole originale,
care prin calitate, varietate ºi inedit sã trezeascã un viu interes”, iar apoi pe larg, oferea cititorilor, o
solidã argumentaþie a alegerii numelui revistei - nume pe cât de inedit, pe atât de frumos - prin
aducerea în prim-plan a simbolisticii ºi semnificaþiei cerbului pe meleagurile carpatine.
Revista ºi-a propus un þel nobil: „sã promoveze valori culturale ºi istorice din spaþiul geografic
numit – Þara Banatului, cu mândrie, dârzenie ºi încãpãþânare, iar cuvântul scris sã vibreze adevãrul
sacru ºi sfânt al neamului nostru”, dupã cum spune în încheierea editorialului, fondatorul pubicaþiei.
Din anul 2011, începând cu numãrul 5, Glasul Cerbiciei apare în ediþie nouã, ca: Revistã de
culturã ºi istorie a românilor din Serbia sub egida Asociaþiei „Românii Independenþi din Serbia”, iar
din anul 2012 apare ºi cu sprijinul M.A.E. – departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
Aflatã acum aºadar la cel de al zecelea numãr, în anul de graþie 2013, revista îºi propune „sã fie
cunoscutã cu o largã deschidere faþã de spiritualitatea româneascã din Serbia” ºi sã continue obiectivul
sãu principal: promovarea, valorificarea ºi prezentarea culturii ºi istoriei românilor din Serbia, atât
prin publicaþia tipãritã cât ºi prin intermediul site-ului Asociaþiei „Românii Independenþi din Serbia”
(www.ris.in.rs).(S.D.)
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val Euro Callatis 2007, consacrat în întregime
artelor, membrii redacþiei noastre s-au prezentat la
Salonul Artiºtilor Români de Pretutindeni cu filmul documentar intitulat „Biserici româneºti din
Banatul sârbesc”, semnat de Octavian Suciu, iar
Lucian Suciu a adus în România o veritabilã paradã a elementelor artistice comune de o parte ºi
de alta a graniþei, prin expoziþia intitulatã simplu:
„Portul românesc din Timocul sârbesc”.
Sperãm cã în viitorul apropiat emisiunea
„Banatica” în limba românã, care este promotorul
limbii ºi culturii româneºti de pe meleagurile Banatului de Vest al Serbiei, sã fie recepþionatã pe o
razã mai mare, chiar ºi prin internet, iar redacþia
noastrã sã devinã un punct de colaborare pentru
televiziunile regionale nu numai din VoivodinaSerbia ci ºi din România, din zona Banatului românesc, cu posibilitatea de a se urmãri aceastã
emisiune ºi prin satelit.
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cu muzicã popularã româneascã din Banat de pe
meleagurile noastre, cu interpreþi consacraþi:
Voichiþa Popovici cu cântecul „Aºa-i rândul fetelor”, Tiberiu Lãpãdat cu cântecul „Mãrie ºi Mãrioarã” ºi Graþian Petrovici, solist instrumentist la
acordeon cu o „Ardeleanã”.
În anul 2005 a apãrut ºi primul suport DVD
cu imprimãri de muzicã popularã româneascã interpretatã de cãtre soliºti vocali ºi instrumentiºti
din Banatul sârbesc cu selecþiuni din programul de
galã al Festivalului de Folclor ºi Muzicã Româneascã „Uzdin 2005”, graþie aceleiaºi redacþii a
programului în limba românã de la RTV Panciova.
În vara anului 2007 am fost prezenþi la
Festivalul Românilor de Pretutindeni „Callatis”
din Mangalia-România. Timp de o sãptãmânã am
asistat la toate programele acestei manifestãri cultural-artistice, în calitate de invitat special - Comunitatea româneascã din Serbia. La acest Festi-
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Nins de Cuvinte
Pentru Grigore Vieru
Vîntul coseºte zarea de otavã,
Dar în privirea lui foºnesc cocori
Ducînd pe-aripi istoria bolnavã,
Eternitatea-n voi culege flori.
O, el e-un crin pe care-l scapã cerul
Rugîndu-ne sã i-l întoarcem cînt.
Deschideþi geamul, a-nflorit Vieru,
Frumos ca un poem doinit de vînt.
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Din cer se-abate-o mare de luminã,
Zãpada ei începe-a nãmeþi
Lumea care-a plecat ca o strãinã
Sub lutul ce învaþã-a ne rosti.
Arhanghel peste timp va fi izvorul
Prin mãnãstiri de iarbã-ngenunchind,
Cuvintele, chemîndu-ºi ziditorul
Cu braþele la cer, se acuprind.
Nici o durere nu le mai încîntã,
E-o fericire-n zei, iar în copii
Porþi nalte se deschid ºi-atunci cuvîntã
Poetul-crin cu glas de veºnicii.
El printre arbori umblã ca un domn,
În ei îi þes mantale lungi lãstunii
ªi-n ochii ce par lacuri de nesomn
Cîntã bãtrînul cer la harfa lunii.
Un freamãt de luceferi e în toi,
Un zvon de îngeri îi rãsare-n cale,

Traian Vasilcãu
(TRAIANUS) s-a
nãscut la 2 aprilie
1969, în satul
Viiºoara, raionul
Edineþ, Basarabia.
A absolvit facultatea
de Istorie ºi
Etnopedagogie a
Universitãþii de Stat
„Ion Creangã“ din Chiºinãu. Este preºedinte
al Societãþii Culturale „Pasãrea Phoenix“,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
ºi Moldova, director al proiectelor:
Dicþionarul scriitorilor români
contemporani de pretutindeni ºi Antologia
poeziei româneºti în mileniul III (în lucru)
ºi Maestru în Artã. Este poet, eseist,
traducãtor, libretist ºi textier. Scrie din
1983, dar a debutat editorial în 1995 cu 2
volume de versuri. A editat pânã în prezent
39 de cãrþi la Chiºinãu, Iaºi, Alba Iulia,
Craiova, Timiºoara, Arad, Bucureºti
ºi Ottawa.
Poveºtile în el cresc taine noi
ªi-n vis surîd, uitate de-orice jale.
De-acum va fi sã fie numai cînt
ªi mîine-n zori, trezind oarbe morminte,
La braþ mergînd, pãmînt lîngã pãmînt,
Ne-om duce-n templul sãu nins de cuvinte.

Inscripþie pe catedrala de aur a limbii române
Nu se putea sã nu provenim dintr-un neam infinit, izvodit din lacrima strãmoºilor daco-romani ºi ctitorit în imensa Columnã a lui Traian.
Toate drumurile duc la Roma ºi pornesc de acolo, „noi de la Rîm ne tragem” ºi voim
spovada unei zodii sã ne spunã spre care din tãrii ne vrem tãrîm.
Aici ajunºi, vom scrie cã limba noastrã e doina ce doineºte în izvor ºi-aceastã glãsuire este
limba unui popor ce-a izvodit din dor.
Sîntem ºi scriem: limba românã ºi ne închipuim deodatã cã ea ar face parte din poporul
român.
Dacii unei patrii, care nu era decît Dacia lor liberã, porneau la luptã cu nãvãlitorii,
purtînd pe buze, ca niºte boabe miraculoase, cuvintele sacre ale limbii materne.
Noi vom fi rãmas de-a pururi sã fim în limba românã ca-ntr-o „acasã” a noastrã, unde
oricine îºi poate avea chilia sa de duh.
Iubiþi-vã copiii în limba românã, daþi-le în dar cuvintele limbii strãmoºilor voºtri ºi nu
socotiþi fãrã vreo trebuinþã acest unic, de fapt, adevãr.
Sãrutaþi-vã în limba românã, sã puteþi auzi în danþul sãrutului vostru neprihãnit clinchetul
dulce ºi fãrã sfîrºit al cuvintelor limbii române.
Eu te sãrut în limba românã, tu mã sãruþi în limba românã ºi mînã-n mînã, unul lîngã altul,
nedespãrþiþi în veci, sîntem veghetorii fideli la dulcele fagur de privighetoare al limbii române.
Versuri de Traian VASILCÃU
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ªi iarãºi, ºi iarãºi, mereu… EMINESCU
Ovidiu SUCIU

instrumentale. Am fost invitat de multe ori la
asemenea manifestãri omagiale. Intenþiile acestora au fost desigur generoase, dar mai rar la
înãlþimea subiectului. Este o mare responsabilitate în a-l aduce pe Eminescu în scenã. Se cere
profesionalitate în întocmirea scenariilor ºi a
regiei spectacolelor eminesciene. Aici e o mare
problemã. Realizatorii acestora (educatoare, învãþãtoare, profesori de limba românã), n-au întotdeauna competenþe regizorale. Nu mai sunt
pregãtiþi în ºcoli, facultãþi, în acest sens. Rãspunderea educativã a acestora este enormã.
Neajunsurile se referã în primul rând la rostire,
frazare, nuanþare, la pauza dintre cuvinte, la
suspansul necesar, în care auditoriul este lãsat
sã-ºi construiascã singur, mental, o anume imagine subiectivã, sã „vadã” virtual ceea ce i se
sugereazã. Mai intervine aci mimica, folosirea
complementarã a mâinilor, miºcarea în scenã,
relaþiile între interpreþi. Eminescu nu poate fi
rostit ºezând într-un scaun. E un sacrilegiu.
Actul comunicãrii este unul de cuminecare cu
ambrozia ºi nectarul versului eminescian. Poezia lui Eminescu este mai aproape de zborul
libelulelor, de balet, de harfã, de flaut, de dansul
suav al fluturilor peste nuferii unui lac albastru,
…de aºezare blândã în mintea ºi sufletele celor
cãrora li se adreseazã duhul poetului. Am vãzut
cu tristeþe spectacole exagerat de lungi, cu momente supralicitate ce depãºesc pragul de receptare a auditoriului. Am mai vãzut abordãri
inadecvate, operetistice, în forþã, improprii unor
asemenea spectacole. Abordarea scenicã a lui
Mihai Eminescu este una de tainã, sfielnicã, cu
chip feciorelnic, cu iz de parfum de salcâm, ori
de cais.
Îmi revin în memorie douã momente legate de sãrbãtorirea Poetului Naþional. Cu câþiva
ani în urmã, primarul Bixadului, Iacob Pop, m-a
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ste superfluu sã ne mai întrebãm ce
reprezintã Eminescu pentru noi.
Eminescu este trimisul Celui de Sus
sã ne reprezinte chintesenþa, dimensiunile conºtiinþei de sine, demnitatea româneascã, locul pe
care-l avem în univers. Eminescu este un ocrotitor al românilor, pãrintele nostru spiritual.
Inclusiv la demonstraþiile populare din iarnã, în
Capitalã, se striga „Eminescu e cu noi!”.
În continuare, voi emite o idee ºi anume:
ziua de naºtere a unui poet este de fapt data în
care a debutat editorial. Eminescu este un lujer
de stejar rãsãrit în dulcea Bucovinã, în luna de
graþie a lunii Ghenar, 1850, transplantat în solul
mãnos transilvan, botezat ca poet de cãtre ilustrul cãrturar Iosif Vulcan, naºul sãu literar – act
consfinþit în nr. 6 al revistei bihorene Familia,
din 25 februarie – 9 martie, din Oradea (cf.
Sarmis Rãzvan Midilli). Iosif Vulcan descoperea un tânãr poet cãruia îi prevedea un viitor
strãlucit. Citiþi cu atenþie: „Într-o dimineaþã de
februarie 1866 redacþiunea noastrã primi o epistolã din Bucureºti. Comitiva poeziilor ne spunea
cã autorul lor este de numai 16 ani. Forma poeziilor, considerând ºi etapa tânãrã a autorului, ne
indicã un talent adevãrat care va avea un viitor
frumos în literatura românã”. Aºa „s-a nãscut”
poetul Mihai Eminescu în Oradea lui Iosif Vulcan.
Dupã acest debut fulminant, Eminescu e
preluat, cultivat în întreaga þarã. I s-au publicat
versuri, prozã, eseuri, materiale publicistice, colecþii de poezie popularã, ce i-au dimensionat,
augmentat valoarea în crescendo, cucerind nu
doar literaþii ci ºi cititorii de rând, la gura sobei.
Târziu au apãrut ºi trepãduºii contestatari. O
mare parte a liricii sale a devenit cântece de
mare audienþã, mai ales în serbãrile ºcolare, dar
ºi în sindrofii stilate, secondate de partituri
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E

„Dimineaþa a fost creatã/ ca sã ºoptim Eminescu/ Seara a apãrut/
ca sã plângem Eminescu/ Noaptea s-a ivit/ ca sã visãm Eminescu”…
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invitat de 15 ianuarie la tãietorii de lemne din
Munþii Oaºului. Am ajuns acolo în crucea amiezii cu o sanie, apoi mãrºãluind prin nãmeþi per
pedes. Liniºte de mormânt. Drujbele amuþiserã.
Muncitorii intraserã într-un vagon (dormitor –
salã de mese). Îºi sorbeau zeama flãmânzi de
lucru. Am intrat, am salutat. Ni s-a rãspuns mut
cu înclinãri de cap. I-am întrebat dacã ºtiu ce zi e
azi? Ei îºi continuau mâncatul cu lingura. Am
precizat neinspirat: 15 ianuarie. Nici o reacþie!
Atunci am scos din buzunar o carte de versuri
din colecþia „Biblioteca pentru toþi” ºi am citit
Ce te legeni codrule ºi alte versuri eminesciene.
Cei înfometaþi au lãsat încet lingurile în blidele
cu zeamã ºi au ascultat. Îl descopereau pe Eminescu. Era un moment iluminat. Se regãseau pe
ei înºiºi. Doamne, ce moment înãlþãtor.
O altã întâmplare. Aveam întâlnire cu
Fãnuº Neagu într-o expoziþie de artã plasticã de
la Casa Armatei din Capitalã. La un moment dat
observ printre exponate o mascã mortuarã. Era
cea auritã a lui Mihai Eminescu (proprietate a
Ovidiu Suciu este
scriitor, publicist ºi etnolog. S-a nãscut în
1936 la Sãsciori, jud.
Alba. A urmat Liceul
„Gheorghe Lazãr” din
Sibiu, Institutul Pedagogic de Învãþãtori ºi
Facultatea de Filologie, ambele din Cluj.
A profesat în învãþãmânt, apoi la Biblioteca
Judeþeanã Satu Mare ºi la Centrul Judeþean
de Îndrumare a Creaþiei Populare, dar ºi în
gazetãrie ca reporter la Radio Bucureºti ºi la
TV Samtel Satu Mare. Este membru al Organizaþiei Internaþionale a Jurnaliºtilor. A
obþinut premii pentru poezie, prozã, reportaj
ºi pentru scenarii - regie de teatru. Din volumele publicate: Oºenia nu o lãs (1966),
Vasile Ionici, album eseu (1976), Artiºti
plastici amatori, album (1980), Stop-cadru artiºti foto, album (1981), Drumuri prin Oaº,
reportaje (1989), Românii dincolo de sârma
ghimpatã, reportaje (1999), Sete de rodii Zidire de sine, versuri (2003), Scafandru în
derivã, prozã (2004), Amurg, poeme (2006),
Dicþionar ºcolar de etnografie ºi folclor,
(2006), Cântec de leagãn pentru lacrima
verbului, poeme (2008), Singur în faþa nopþii
eterne, poeme (2010), Scrisori de dragoste
descoperite într-un scrin (2010) etc.
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lui Vadim Tudor). M-am înfiorat de emoþie. Am
închis ochii ºi fãcând abstracþie de cei prezenþi
mi-am imaginat cã iau masca în mânã, o întorc
privind-o în interior. Simþeam porii feþei Poetului. M-am cutremurat. Îmi dãdusem seama cã
chiar privind doar amprentele feþei lui Eminescu
comiteam un sacrilegiu.
Nu ajunge o viaþã de om sã-l cunoºti pe
Eminescu la adevãratele sale dimensiuni. Pentru
asta dãm o ºansã celor ce ne vor urma. Sperãm,
cã o vor fructifica.
Peste tot ºi în toate… Eminescu
Peste tot ºi în toate duhul blând al
Eminescului. Elev fiind în primul meu drum în
Capitalã, cu sufletul înveºmântat în emoþie, am
pãºit cu sfialã pe Aleea Eminescu din Cimitirul
Bellu. Liniºte ca la-nceput de lume. Liniºte ca
la-nceput de vremi. Cãutam cu înfrigurare duhul
Poetului. În faþa mea a apãrut mirific chipul sãu
cel sfânt în înveºmântat în mantia-i solarã, încremenit în bronz ºi primitor în pãmânt. În juru-i
suspinau flori uscate crescute din lacrimile pelerinilor ºi din pocalele crinilor albi cãzuþi în
genunchi în faþa Luceafãrului neamului. Eminescu nu sãlãºluia în chipul cioplit. Mi-ar fi
plãcut sã-l vãd aievea ºi, vorba lui Arghezi, sã-l
pipãi ºi sã urlu „Este”. Mai târziu, trecut prin
adolescenþã l-am redescoperit pe Eminescu în
razele rãsãritului de soare, în cele nocturne de
lunã, sãrutând oglinda lacului albastru, încãrcat
cu flori de nufãr ºi de luceferi, l-am regãsit în
foºnetul codrilor, pe când copil fiind pãduri cutreiera ºi se oprea adesea la izvor, în zâmbetul
florilor de cireº, în unduirea holdelor de grâu, în
clipocitul undelor de râu, în tãcerea firului ierbii
verde de acasã ºi în iia feciorelnicã de mireasã,
în pâinea aburindã ieºitã din cuptor ºi în fructele
de pe masã, în cântecele mierlei împletite-n salbã, în fulgii de zãpadã albã, sau pe deal în
duiosul zvon de bucium, sub scãpãrarea stelei
polare, zâmbind în taina albastrului de Voroneþ,
în candoarea fecioarelor, în zburdãlnicia mieilor, în dulceaþa vinului de Cotnari sorbit din
pocalul slãvitului voievod ªtefan, în ploaia mocãneascã a Apusenilor ºi în tânguirea clopotelor
serilor, în demnitatea strãjerilor valahi la hotare,
de la Carpaþi ºi pânã la Marea cea Mare, în
basmele uitate prin strãvechi hrisoave, în scrisul
caligrafic al cronicarilor moldavi – oameni de
ispravã, mândri cãrturari ºi bravi. L-am regãsit
pe Mihai în manualele ºcolare, cinstindu-i venerabil memoria, regãsit falnic prin istorie,
Mihai I voievod al limbii, rostirii ºi gândirii
româneºti – ce va stãrui nemuritor în poveºti – a
intrat cândva pe poarta Cimitirului Bellu din
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Eminescu – domn al limbii române
Precum Dumnezeu tatãl are un fiu – Isus
Tot aºa limba românã are un fiu mai presus:
Mihai Eminescu – geniul nostru deplin
Dar precum copiii îºi depãºesc cu mult pãrinþii
Eminescu cel sfânt pentru noi
stã blând – luminos deasupra limbii române
prin adâncimile gândirii sale
prin vraja metaforei
prin harul divin
prin care a creat o limbã modernã dar eternã
devenind Filius Princeps al neamului sãu paºaportul nostru de identitate
pentru o româneascã eternitate…

Eterna pace
Mihai Eminescu

Viaþa noastrã e viaþa spumei
ªi totuºi, de-ar seca din fundu-i mare,
O altã mare-ar face lacrimi lumei.
*
Precum uitarea-i a durerii moarte
Astfel ºi moartea e uitarea vieþii
Spre-a rãsãri din nou la altã soarte.

Astfel e spaþiul fãrã fund ºi fine,
Iar din încruciºarea-amundurora,
Nãscând miºcare, s-au nãscut lumine.

Da, e-o dorinþã mare, fãrã nume,
Pe care-n tot adâncul o cuprinde
Bãtrânul haos nãscãtor de lume.

Astfel rotind se-nvârt în jur de soare,
Pe când el însuºi cu ele împreunã
O altã clinã-n veci o sã doboare.

Atâtea lumi care rotesc în haos
Cu zborul lor mãsurãtor de vreme,
În veci pe cale, neaflând repaos.

Din trei miºcãri miºcarea lor se-adunã,
Cu toþi în jos, toþi împrejur de sine,
Toþi împrejurul altor fac cununã

Astfel tot trec, ca ºi un roi ce trece,
ªi-n a lor fugã fierb ºi se-nfierbântã,
Plutind în veci prin universul rece.

ªi-astfel din noapte s-a-nchegat lumine,
Cãci prin miºcare s-au aprins cu toate,
Prin neodihnã ceru-ntreg se þine.

Astfel e timpul, care lung strãbate
Prin mii de veacuri, stãpânind în silã,
Nãscând ºi ucizând în lume toate.

ªi cine ºtii când ceasul lor va bate
ªi cele trei inele s-or desface
Din a miºcãrii sfântã trinitate.

Cãci timpu-i tatãl, iar genunea-i mama,
Iar fiul e miºcarea, e amorul,
E foc aprins ce arde pân-acuma.

ªi peste toþi s-o-ntinde-eterna pace.
Din volumul Poeme Necunoscute [CD-carte] : reconstituite de Petru Creþia;
alese de Mircea Cãrtãrescu ºi rostite de Adrian Pintea. Editura Casa Radio, Bucureºti, 2003.
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În final, vã propun un exerciþiu de imaginaþie: în data de 15 iunie, la ora 4 dimineaþa,
toþi care vom fi treji, sã aprindem o lumânare, sã
închidem ochii ºi sã ne împletim gândurile împreunã într-o cununã pe care s-o trimitem virtual spre Steaua Eminescu.
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Bucureºti, zãbovind o clipã în lãcaºul de lut al
vetrei strãmoºeºti, apoi s-a înãlþat discret în lãcaºul de tainã al veºniciei româneºti, de unde ne
vegheazã cu blândã dragoste ºi înþelegere. S-a
ivit din glia ºi stirpea nobilã daco-geticã, în zi
asprã de Gerar bucovinean, s-a sãvârºit mult
prea devreme, în timpul împlinirilor ºi al dogorii verii, chemat de Cel de Sus într-un dramatic apus, unde i s-a hãrãzit o stea: Steaua
Eminescu, ca mireasã, cea de veghe a neamului,
sufletului ºi hotarelor României Mari, cea stãtãtoare dincolo de moarte, de la Nistru pân’ la
Tisa unde tot românu plânsu-i-s-a. Pe toþi Poetul ne-a cuminecat cu vraja versului sãu sublim
ºi curat. Îngenunchem adesea sfielnici în faþa
memoriei Domnului Mihai I al neamului, al
eternei Românii. Acum la ceas de searã eu însumi mã închin în faþa lui Mihai I – voievodului
Divin – Cel mai frumos dar pe care Dumnezeu
ni l-a dat într-o clipã sublimã de inspiraþie – este
Mihai Eminescu cel nemuritor.
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minescu nu a murit. El trãieºte pretutindeni prin noi, creaþiile sale sunt
rostite de glasurile noastre, chipul
sãu este ºlefuit de nenumãrate ori de mâini dibace, ale unor artiºti plastici, iar concepþiile sale
trãiesc fiind bazã a unor concepþii noi.
Seria „Eminescu nestins” se leagã invariabil de data de 14 iunie 2009 când la Teatrul
„Mihai Eminescu” din Botoºani avea loc lansarea primei cãrþi dintr-o nouã colecþie editorialã, care s-a dovedit extrem de importantã
pentru toþi pasionaþii de Eminescu, indiferent de
domeniul pe care îl abordeazã din aceastã perspectivã. Un titlu mai sugestiv de atât, poate doar
Marele poet reuºea sã inventeze...
În cuvântul de deschidere a colecþiei, autoarea Elena Condrei îºi exprimã dorinþa de a
prezenta publicului biografia si bibliografia autorilor laureaþi cu premiul, diploma ºi medalia
„Teiul de Aur”, fiind o iniþiativã a Editurii
GEEA din Botoºani pe care o conduce. Natural,
scriitoarea îºi exprimã neajunsul de a aduce la
lumina cunoaºterii „doar o micã parte dintre
aceia, care trãiesc ºi scriu în tradiþia de credinþã
ºi gândire Eminescu”. Aceasta considerã cã
„prin fapta lor... practicã un Eminescu extins, un
Eminescu mereu viu, mereu productiv ca model
ºi mãsurã! Un Eminescu nestins!”.
Personalitatea aleasã pentru primul volum
a fost conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº, director al Bibliotecii Universitãþii din Oradea, laureat al Premiului „Teiul de Aur” în anul 2005,
secþiunea Colecþii ºi Colecþionari. Autoarea cãrþii, distinsa doamnã Elena Condrei spunea în
anul 2009, despre prof. Constantin Mãlinaº, cã
„meritã cu prisosinþã o asemenea întâietate” datoritã activitãþii sale scriitoriceºti impresionante
„însumând o mie de articole, douã sute de studii
ºi vreo 18 cãrþi de istorie ºi literaturã, revista Familia Românã ºi altele. Astãzi, putem spune fãrã
sã greºim, regretatul prof. Mãlinaº a lãsat în
urma sa, o bogatã moºtenire culturalã, ca rezultat al unei cercetãri laborioase, într-o perioadã îndelungatã de 40 de ani, în domenii variate: literaturã, istorie literarã, medalisticã,
biblioteconomie sau bibliologie. A fost un pasionat eminescolog, iar una dintre principalele

sale realizãri reprezintã lansarea primului catalog cuprinzãtor de ediþii, ca suport al ideii de a se
forma Biblioteca Ediþiilor Eminescu Româneºti
ºi Strãine, în anul centenar 1989.
Prezentarea cãrþii a fost fãcutã - într-un mod
elogios, de distinºii scriitori Lucia Olaru Nenati
(Botoºani) ºi Horia Zilieru (Iaºi), pe scena Teatrului din Botoºani. Þin sã accentuez, asupra
acestui mod de prezentare, din perspectiva prezenþei mele la acel eveniment, care a rãmas în
memoria mea, ca o amintire de suflet, deosebitã.
Volumul este alcãtuit din douã pãrþi, prima parte conþine interviul organizat pe parcursul a 150 de pagini în ºapte capitole având temele: Eminescu dintâi, Medalistica la Botoºani,
Din arheologia lecturii, Preocupãri de bibliologie, Medalistica, Alarmã pentru subiectul
Emanuil Gojdu ºi Reforma Eminescu. A doua
parte cuprinde biografia ºi bibliografia conf. univ.
dr. Constantin Mãlinaº. Cartea mai cuprinde ºi o
anexã formatã din imagini conþinând momente
din activitatea sa din cadrul noii serii a revistei
Familia românã, medalii ºi insigne Eminescu
sau cãrþile ºi apariþiile sale editoriale.
În cadrul ultimei teme a interviului „Reforma Eminescu”, prof. Mãlinaº îºi prezintã
principalele opinii ºi propuneri în domeniul bibliografiei, apoi extinderea tipurilor de colecþii
din biblioteci pentru a crea un suport mai bun,
informaþional ºi patrimonial pentru istoria literarã, prelucrarea acestora prin metode mai noi.
Dintre realizãri menþioneazã cã a recuperat din „uitare” câþiva scriitori importanþi,
care nu au fost cuprinºi în „Dicþionarul general
al literaturii române”. A scris ºi a susþinut formarea unor biblioteci de scriitor, dând ca exemplu: „Biblioteca Ediþiilor Eminescu”, idee
lansatã în 1989, prin catalogul de ediþii realizat
împreunã cu colaboratorul sãu din Iaºi, dr. Liviu
Papuc. În acelaºi fel, menþioneazã cã a propus ºi
pentru autorii Ion Creangã ºi I. L. Caragiale. A
fãcut istoricul de pe copertã ºi catalog la colecþia
editorialã „Biblioteca pentru toþi”, cu ocazia
centenarului din 1995, cu precizarea cã a fost a
doua din lume ca mãrime, apoi pentru subiecte
locale, cum ar fi „Biblioteca tiparului în Bihor
1565-1948”.

Elena Condrei (pseudonim Aida Vernescu)
s-a nãscut la 7 septembrie 1949, în oraºul
Pogoanele, judeþul Buzãu,. Este ziarist, editor
ºi scriitor.
Studii
/ Clasele I-IV ºi primul trimestru din clasa
a VII-a, la ªcoala generalã din comuna
Ciulniþa, judeþul Ialomiþa.
/ Liceul Teoretic din Dorohoi, promoþia
1967.
/ Institutul Pedagogic, secþia învãþãtori,
Botoºani, promoþia 1973.
/ În aceeaºi perioadã urmeazã ºi cursurile
ªcolii Populare de Artã, secþia regie actorie.
/ Facultatea de ziaristicã, promoþia 1979,
Bucureºti.
Activitate profesionalã
/ Profesor suplinitor la Casa de copii
(Liceul Anastasie Baºotã) Pomârla, jud.
Botoºani, 1967-1972.
/ Învãþãtor titular la ªcoala Borzeºti, jud.
Botoºani, 1973-1974.
/ Director la Casa de Culturã din
Dorohoi,1976-1977.
/ Profesor la diverse ºcoli ºi licee din
municipiul Botoºani, corector, redactor, redactor principal, redactor de rubricã, la cotidianul
Clopotul (1977-1994), director ºi proprietar al
ziarului Gazeta de Botoºani, 1997-1999.
Activitate culturalã
/ Membrã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti; (Carte Internaþionalã de Ziarist
Profesionist, 1990).
/ Membrã a Asociaþiei Editorilor din
România, 1997.
/ Membrã a S.N.R., Secþia Botoºani, 2008.
/ Fondator al Asociaþiei Culturale Geea.ro
/ Autor proiect ºi membru fondator al
Cabinetului de medalisticã de la Biblioteca
Judeþeanã Mihai Eminescu, Botoºani.
/ Co-proprietar al publicaþiei Fotoreporter,
1990.
/ Director editor – fondator al revistei de
culturã Colloquium, 1997.
/ Iniþiator, fondator, organizator ºi
realizator a Instituþiei Premiilor Eminescu
pentru literaturã, arte vizuale, colecþii ºi
colecþionari ºi medaliilor Teiul de aur ºi Teiul
de argint, 2002.
/ Preºedinte Director General ºi fondator al
Asociaþiei Culturale Geea.ro
/ Membru fondator al Fundaþiei Naþionale
pentru Culturã, Artã ºi Literaturã Mihai
Eminescu, Botoºani.
/ Membru fondator al Societãþii Culturale
Expo-Art, Botoºani.
/ A reeditat revista de culturã Junimea
Moldovei de Nord.
/ A prefaþat cãrþi, a îngrijit ediþii de albume
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Profesorul Mãlinaº mãrturiseºte la un moment dat, marcat de o mare dezamãgire „am
lucrat cu multã credinþã ºi elan, dar nu s-a luat
nimic în seamã!... Aºa cã deocamdatã, studiile ºi
cãrþile mele nu au schimbat nimic în bibliotecã,
nici în filologie ºi istorie literarã, de parcã nu aº
fi spus ºi nu aº fi scris nimic! Se consoleazã
singur spunând: Dar ºi cu alþii mai mari ca mine,
se întâmplã la fel! Nu se aude, deºi sunã, nu se ia
în seamã!... Niciuna dintre ideile ºi propunerile
mele nu a fost luatã ºi pusã în metodã ºi lucru, nu
a determinat vreo schimbare, dar probabil cã se
va întâmpla peste o generaþie! Când schimbarea
va fi totalã! [...] Aºa cã nu pot decât sã-mi
menþin toate afirmaþiile din studiile ºi cãrþile
publicate ºi sã aºtept dincolo, în pace ºi liniºte,
ca cineva sã le ia în serios!”
Aºadar, primul volum al colecþiei, având
un titlu omonim cu aceasta, reprezintã un debut
extraordinar în încercarea de a „colecþiona” perlele pasionaþilor de Eminescu, cei care refuzã sã
lase candela Eminescu sã se stingã. Personalitatea profesorului Mãlinaº este mult prea complexã pentru a fi cuprinsã într-un singur volum,
dar prin munca ºi strãduinþa doamnei Condrei,
Eminescu nestins devine o carte de suflet pentru
toþi eminescologii ºi toþi prietenii acestei mari
personalitãþi.
Anul 2012 a fost unul extrem de fructuos
pentru colecþia „Eminescu nestins”. Au apãrut
nu mai puþin de patru cãrþi din aceasta, cu ocazia
Premiilor „Eminescu Teiul de Aur ºi Teiul de
Argint” decernate în 2012, mai exact pe 15 iunie.
În ordinea numãrului din serie, a doua este
Ardenþa geniului. Interviuri cu Augustin Eden,
scrisã tot de doamna Elena Condrei, dedicatã
bibliografiei acestui mare om de culturã, extrem
de complex. Cartea a apãrut în primã ediþie în
anul 2011, ediþia a II-a fiind cea apãrutã pe 15
iunie 2012. Augustin Eden, cunoscut ca fiind
totodatã poet, sculptor, ceramist, pictor, publicist sau eseist ºi laureat al medaliei „Teiul de
aur” la secþiunile Arte vizuale ºi Literaturã. S-a
remarcat cu volumul Cvadropoeme, lansat la
Iaºi în 1999, în care propune, conform aprecierilor lui Nicolas Blithikiotis „o nouã formã de
poezie, originalã, care cere multã rigoare, o poezie deschisã cu multe intrãri ºi ieºiri surprinzãtoare”. Augustin Eden este preºedinte al juriului Premiilor Eminescu „Teiul de Aur” ºi
„Teiul de Argint” iar din anul 2010 editor, fondator ºi redactor-ºef al revistei de culturã ºi
sintezã Absolut Cultural.
Cartea este structuratã în 25 capitole, primul capitol introductiv „Eminescu nestins” ilustreazã viaþa ºi creaþia lui Augustin Eden.
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de artã (Marcel Olinescu - Meºterul Manole,
linogravura, Editura Geea, 1997; Ipotesti –
topos eminescian - Editura Geea, 2000).
/ A iniþiat ºi realizat proiectul pentru prima
medalie din þarã ce a marcat Ziua Culturii
Naþionale (15 Ianuarie 2011).
/ Colaboreazã la revistele de culturã Colloquium, Intertext. ºi Absolut Cultural.
Premii
/ Diploma cu Distincþia „Pana de aur a lui
Mihai Eminescu” – Clasa a II-a a Grupãrii
Colecþionarilor de Medalii ºi Insigne „Mihai
Eminescu” a Societãþii Numismatice Române
(2006).
/ Diploma ºi Distincþia comemorativã „120
de ani de la trecerea în eternitate a Luceafãrului
poeziei româneºti, Mihai Eminescu” –
Societatea Numismaticã Românã, Gruparea
Colecþionarilor de Medalii ºi Insigne „Mihai
Eminescu”, 15 Iunie 2009.
/ Diploma ºi Distincþia „160 de ani de la
naºterea Luceafãrului poeziei româneºti” –
Societatea Numismaticã Românã, Gruparea
Colecþionarilor de Medalii ºi Insigne „Mihai
Eminescu”, 11 Ianuarie 2010.
Opera
/ Pelerin în þara lui Iisus, Editura Vinea,
Bucureºti, 2004.
/ Eminescu nestins (Interviuri cu Conf.
univ. dr. Constantin Mãlinaº, Oradea), Editura
Geea, Botoºani, 2009.
/ Antologia laureaþilor premiilor
Eminescu: Teiul de aur ºi Teiul de argint, 2002
- 2011, Editura Geea, Botoºani, 2011.
/ Ardenþa geniului (Seria „Eminescu
nestins”) – Interviuri cu Augustin Eden,
Editura Geea, Botoºani, 2011.
/ Pasiunea, plângerea ºi tornada valorilor,
Editura Geea, Botoºani, 2011.
/ Comoara din cenuºã, Editura Opera
Magna, Iaºi, 2011.
/ Uresei ºi piatra fermecatã, Editura Opera
Magna, Iaºi, 2011.
/ Cerul lui Eminescu la Iaºi (Seria
„Eminescu nestins”) - Interviu cu Vasilian
Doboº, Editura Geea, Botoºani, 2012.
/ Efigia lui Eminescu ºi sensul creaþiei
(Seria „Eminescu nestins”) - Interviuri cu Victor Foca, Editura Geea, Botoºani, 2012.
/ Aura lui Eminescu în medalii ºi unicate
(Seria „Eminescu nestins”) - Interviu cu Mihai
Costin, Editura Geea, Botoºani, 2012.
/ Ardenþa geniului (Seria „Eminescu
nestins”), Ediþia a 2-a – Interviuri cu Augustin
Eden, Editura Geea, Botoºani, 2012.
/ Scriitori laureaþi ai premiului Eminescu,
Editura Geea, Botoºani, 2012.
/ Colecþii ºi colecþionari întru Eminescu,
Editura Geea, Botoºani, 2012.
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„Ardenþa geniului”, cel de-al doilea capitol, este
dedicat eminescologiei ºi pasionaþilor de Eminescu. Cunoscutul poet îl considerã pe Eminescu
ca fiind „contemporanul nostru din totdeauna”
ºi „geniul nostru tutelar, deºi cultura românã nu
duce lipsã de spirite asemãnãtoare care au atacat
fundamentele poeziei”. Acelaºi Augustin Eden
defineºte geniul ca fiind „un conglomerat deopotrivã de valori ºi de forþe”, urmând ca în
continuarea dialogului cu doamna Condrei, sã
fie fãcutã o trecere în revistã a unor personalitãþi
importante pentru cultura universalã, concluzionând cã pentru omul obiºnuit, geniul este
perceput ca „ceva enigmatic, de o forþã ºi o
valoare deosebitã. Ca pe altceva decât el, omul
obiºnuit”.
Trecând mai departe, urmãtorul capitol
este dedicat ontologiei eminesciene. În interviu
sunt abordate teme precum filosofia anticã, relaþia Fiinþã ºi Nefiinþã, apropierea dialecticii realitãþii eminesciene de cea indianã sau dimensiunea cosmicã, toate în opera lui Eminescu. Un
alt capitol interesant este cel care abordeazã
estetica eminescianã în raport cu cea romanticã.
Sunt luate în discuþie subiecte precum caracterul
subiectiv al încadrãrilor unor autori în curentele
literare, filonul romantismului sau principalele
caracteristici ale romanticilor. Într-un dialog
fascinant, doamna Condrei ºi domnul Eden parcurg cele mai sugestive creaþii ale lui Eminescu
în raport cu cele ale romanticilor. Nu sunt omise
nici legãturile între energia esteticii ºi ideile
estetice ale marelui poet. O concluzie plãcutã
nouã ar putea fi cã Eminescu poate fi considerat
„deasupra tuturor romanticilor lumii”. Problema esteticii eminesciene este continuatã ºi în
capitolul urmãtor.
Un alt capitol demn de menþionat este cel
în care se discutã despre perenitatea operei ºi
esteticii eminesciene, în care se puncteazã unele
caracteristici generale precum contemporaneitatea ºi permanenþa operei lui Eminescu, a cãrei
valoare este de prisos a încerca sã o aproximãm.
O datã cu sfârºitul acestui capitol, centrul de
greutate al discuþiei se mutã spre Augustin
Eden, opera sa fiind obiectul discuþiilor purtate
pe parcursul mai multor capitole. Întrebat despre încadrarea sa într-un anumit gen de poezie,
domnul Eden evitã un rãspuns categoric, rãspunzând cã „personal, îmi doresc sã aparþin doar
lui Dumnezeu”. Poezia acestuia poate fi caracterizatã drept permutantã ºi invariantivã. Sunt
publicate mai apoi în carte articole despre opera
poetului Augustin Eden, poezii sau cuvântãri
þinute cu ocazia diferitor evenimente. Cartea se
încheie cu un dialog privind viziunea interlo-

privind perpetuarea amprentei lui Eminescu asupra oraºului, respectiv demersurile fãcute de
acesta pentru a duce mai departe memoria lui
Eminescu.
Volumul mai conþine cele mai importante
poezii ale lui Vasilian Doboº, imagini ale creaþiilor sale plastice precum ºi referinþe critice
privind ambele aspecte ale operei artistului ieºean. Cu siguranþã Cerul lui Eminescu la Iaºi
este o carte care radiografiazã ºi pune în evidenþã cele mai importante aspecte privind creaþiile
literare ºi plastice ale acestuia pânã la momentul
de faþã, Vasilian Doboº fiind însã departe de a-ºi
fi spus ultimul cuvânt.
Volumul numãrul patru din aceeaºi colecþie distinsã este dedicat lui Mihai Costin, fiind
denumit Aura lui Eminescu în medalii ºi unicate. Colecþionarul stabilit în Bucureºti este
unul dintre cei mai dedicaþi membri ai acestei
branºe, fiind totodatã editor de medalii, plachete, distincþii sau insigne precum ºi posesorul
uneia dintre cele mai importante colecþii de
acest profil din România.
Din pasiune pentru Eminescu, domnia sa a
renunþat la colecþia personalã de monede pentru
a se dedica total colecþiei sale eminesciene. Ataºamentul faþã de aceste obiecte reiese ºi din
faptul cã din partea domnului Costin, cadourile
cele mai de preþ ce pot fi primite sunt medaliile
Eminescu. Pentru iniþiativele sale mai mult decât lãudabile precum Salonul Naþional „Mihai
Eminescu”, organizat în fiecare an pe data de 15
ianuarie respectiv 15 iunie în Sala „Constantin
Brâncuºi” din Palatul Parlamentului, acesta a
fost rãsplãtit cu Premiile „Teiul de Argint” în
anul 2004, respectiv cu „Teiul de Aur” în 2009.
Fie cã este vorba de medalioane, plachete, insigne sau medalii, obiectele expuse de Mihai
Costin reuºesc sã trezeascã sentimente plãcute,
fiecare participant la o astfel de expoziþie reuºind sã îºi îndrepte gândurile spre marele poet,
prin intermediul acestora.
Conversaþia dintre Elena Condrei ºi Mihai
Costin este una fructuoasã ºi plãcutã, lecturarea
ei fiind uºoarã datoritã sentimentelor pozitive
transmise, interviul reprezentând o sãrbãtoare a
medalisticii eminesciene. Domnul Costin nu pare a fi de acord cu ideea cã medaliile ºi obiectele
ce ilustreazã imaginea lui Eminescu pãstreazã o
„aurã pozitivã ºi seninãtatea abstractã”, aºa cum
se exprima Titu Maiorescu referitor la chipul
poetului nãscut la Ipoteºti, el considerã cã acestea sunt o modalitate de a ilustra „forþa unei
stânci de granit” – întocmai ceea ce reprezintã
spiritul lui Eminescu. Mai mult, îºi exprimã opi-
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cutorului doamnei Condrei asupra artelor vizuale precum ºi cu câteva repere biobibliografice, însoþite de imagini ce ilustreazã viaþa,
opera ºi creaþia poetului nãscut pe 17 septembrie
1954 la Dorohoi, judeþul Botoºani.
Cartea dedicatã lui Valerian Þopa (numele sãu real) surprinde strãlucit liniile de forþã
ale creaþiei ºi ideologiei acestuia. Cele 219 pagini fac o incursiune într-un univers edenic, dacã putem sã ne exprimãm astfel, într-un univers
select, al unui mare scriitor ºi om de culturã
contemporan, pagini îngrijite migãlos ºi aºezate
cu mãiestrie de doamna Elena Condrei.
Volumul cu numãrul trei din colecþia
„Eminescu nestins” este intitulat Cerul lui
Eminescu la Iaºi, fiind rodul unui interviu luat
de doamna Elena Condrei lui Vasilian Doboº.
Personalitate complexã, acesta este deopotrivã
artist plastic, poet, redactor-ºef de editurã precum ºi eseist, fiind unul dintre cei mai importanþi oameni de culturã ieºeni. Vasilian Doboº
este vechi membru al juriului Premiilor Eminescu „Teiul de Aur” ºi „Teiul de Argint”, fiind
totodatã laureat cu un trofeu aniversar, iar la a
XI-a ediþie fiind laureat cu Diploma în rang de
excelenþã ºi cu Medalia Teiul de Aur.
În urma seriei de lucrãri Grafiile sacre,
Vasilian Doboº „se afirmã ca unul dintre cei mai
importanþi plasticieni contemporani”, fiind considerat de Corneliu Antim drept „exponentul
unei speþe rare de artiºti, aplecat cu temeinicie
asupra genurilor ademenitoare ale înþelesurilor
acestei lumi”.
Interviul este unul captivant ºi nonconformist. Debuteazã cu gândurile domnului
Doboº referitoare la un periplu imaginar în Iaºi,
pe urmele lui Eminescu. Referitor la orizontul
eminescian al Iaºilor, Vasilian Doboº considerã
cã Eminescu are o „slavã cereascã extinsã mai
peste tot cadranul þãrii, dar cerul sãu este mai
curat peste Ipoteºti, cel de lângã lacul codrilor
albastru”. Conversaþia alunecã mai apoi spre
problematica timpului sau a operei politice a lui
Eminescu, devenitã tot mai prezentã în conºtiinþa contemporanilor. Întrebat ce ar dori sã
descopere despre Eminescu, poetul ieºean dã un
rãspuns scurt ºi savuros: „Cã este alãturi de
Iisus, ºi scrie, ºi cã nu mai este pesimist”. Încet,
încet, discuþia se îndreaptã spre personalitatea
artistului Vasilian Doboº. Sunt abordate subiecte profunde precum întrebãrile fundamentale
ale artistului sau condiþia geniului, dar discuþia
revine la relaþia dintre Eminescu ºi oraºul Iaºi,
fiind surprinse aspectele care l-au marcat pe
marele poet în urma experienþei sale din târgul
Iaºilor. Interviul se încheie cu o serie de întrebãri
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nia cã „Geniul în zdreanþã sau în veºtminte aurite, tot geniu rãmâne.”
În continuare, dialogul surprinde momentul apariþiei ºi dezvoltãrii pasiunii faþã de Eminescu a domnului Costin, pasiune ce nu se opreºte la medalii dar care nici nu începe pornind
de la poezii. Este povestitã apoi apariþia Grupãrii colecþionarilor de medalii eminesciene, la
începutul anului 2000, grupare care a închegat
floarea pasionaþilor de medalisticã Eminescu
din þarã. Gruparea care în prezent numãrã peste
80 de membri, a avut printre membrii fondatori
chiar „creatori de... [medalii] Eminescu” cum ar
fi Gheorghe Adoc, Nicolae Pascu-Goia, Constantin Dumitrescu, Maximilian Fetiþa sau Vasile Gabor.
Povestea domnului Costin continuã, fiind
evocate pe rând amintirile ºi legãturile cu plaiurile botoºãnene, cele mai importante medalii
Eminescu, alte materiale colecþionabile Eminescu precum cartea poºtalã editatã cu ocazia a 160
de ani de la naºterea marelui poet, sau legãturile
de prietenie ºi colaborare cu artiºti plastici sau
colecþionari precum Nicolaie Pascu-Goia,
Mihai Urgiuc sau Constantin Mãlinaº. Este trecut în revistã proiectul unui muzeu virtual Eminescu, dar ºi a viitoarelor comemorãri Eminescu din anii urmãtori.
Interviul se încheie cu exprimarea dorinþei
lui Mihai Costin pentru a „scormoni” arhivele
secrete din Viena, Berlin sau Budapesta în vederea descoperirii unor documente noi privind
viaþa lui Eminescu din acea perioadã precum ºi
mãrturisirea colecþionarului bucureºtean privind
„îmbolnãvirea” familiei sale cu iubire pentru
Eminescu, respectiv pentru medalistica eminescianã.
Volumul mai cuprinde imagini cu medaliile ºi insignele editate de Gruparea Colecþionarilor de Medalii ºi Insigne „Mihai Eminescu”
a Societãþii Numismatice din România, imagini
ºi impresii de la expoziþiile Eminescu organizate la Palatul Parlamentului sau articole de
presã. Elena Condrei reuºeºte din nou sã ne
ofere o imagine extinsã asupra activitãþii ºi colecþiilor lui Mihai Costin, fiind subliniatã importanþa acestuia pentru continuarea ºi dezvoltarea colecþiilor de medalisticã Eminescu din
România.
Ultimul volum apãrut în cadrul seriei
„Eminescu nestins” este Efigia lui Eminescu ºi
sensul creaþiei, în centrul volumului fiind douã
interviuri realizate cu Victor Foca. Cunoscutul
sculptor nãscut la Bucureºti în anul tumultuos
1944, absolvent al prestigiosului Liceu de artã
„Octav Bãncilã” din Iaºi, iar ulterior al Facul-
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tãþii de Arte plastice din Iaºi, (clasa maestrului
Dan Hatmanu - promoþia 1966) este creatorul
conceptului plastic „MARELE TOT”.
Volumul debuteazã cu o introducere în
istoria sculpturii româneºti având tematica Eminescu, pornind de la cuvintele sculptorului Frederic Storck, care dorea sã realizeze o lucrare de
excepþie, pe mãsura valorii lui Eminescu. Acesta se concentra ca întreg ansamblul statuar,
inclusiv soclul, sã fie sculptate cât mai bine: „nu
mi-aº putea închipui niciodatã pentru chipul celui mai mare poet-filosof al nostru un soclu banal, din unele din acele socluri care nu spun
nimic, nici minþii, nici sufletului”.
Dialogul dintre doamna Condrei ºi domnul Foca debuteazã cu începuturile Proiectului
„Eminescu”, pornit în 1999 sub forma expoziþiei „Porni Luceafãrul” care a fost bine primit
de cãtre personalitãþi precum Ana Blandiana,
ministrul culturii la acea vreme Ion Caramitru,
ministrul amenajãrii teritoriului Nicolae Noica,
care-i propune invitaþia de a deschide expoziþia
în Bucureºti, la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului. Expoziþia devine itinerantã în Bucureºti, se deschide la Casa „Friedrich Schiller”, apoi la Institutul Slovac. În anul
urmãtor se deschide la Iaºi ºi la Vatra-Dornei,
fiind ulterior unanim apreciatã. Interviul se concentreazã asupra conceptului domnului Foca,
Marele Tot – Universul Armonic, care vizeazã
practic aplicabilitatea finalã sau armonia spaþiului plastic conform spuselor acestuia. Pe
scurt, conceptul este rezumat de Victor Foca
astfel: „Marele Tot este Dumnezeu! El nu poate
fi denumit, descris, reprezentat, mãsurat, cunoscut, ci doar suntem lãsaþi sã-I cunoaºtem ºi
sã-I recunoaºtem manifestãrile”. Teoria „Marelui Tot” a apãrut odatã cu primele întrebãri ºi
rãspunsuri, care vizeazã dialogul vizual ºi armonia spaþiului plastic pe care ºi le-a pus Victor
Foca la începutul carierei, având un domeniu de
aplicabilitate universal valabil. Conversaþia concluzioneazã, dupã o discuþie asupra Raportului
secþiunii de aur – Divina proporþie, cu faptul cã
Eminescu prin muzicalitatea, sonoritatea ºi picturalitatea versurilor sale duc la descoperirea
armoniei, echilibrului, urmare care nu putea decât sã îl inspire pe sculptorul botoºãnean.
Cel de-al doilea interviu se axeazã în principal asupra teoriei referitoare la „Marele Tot”,
interviul fiind intitulat „Pedeapsa creaþiei...”. În
anul 2012 artistul Victor Foca împreunã cu elevii Colegiului Naþional „Mihai Eminescu” au
reuºit sã deschidã a 44-a ediþie expoziþionalã
sub genericul „Slavã Þie” – „Porni Luceafãrul”.
Cu ajutorul lucrãrilor expuse au dorit sã re-
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zoneze lirica eminescianã ºi în acelaºi timp sã
aducã slavã armoniei universale. Victor Foca
explicã în continuare cum a integrat acest concept în practica ºcolarã, fiind valabil ºi pentru
alte popoare indiferent de religie pentru ca în final, sã se opreascã asupra câtorva aspecte care
þin de Marele poet.
Cartea mai conþine un succint CV al artistului, câteva lucrãri reprezentative (în special
bustul lui Mihai Eminescu amplasat în data de
16 iunie 2005 în satul Mihai Eminescu, comuna
Gorbãneºti, judeþul Botoºani) precum ºi o serie
de aprecieri critice dar ºi o lucrare care se înclinã
asupra conceptului de „Marele Tot”, reuºind sã
surprindã cele mai importante aspecte din viaþa
sculptorului ºi profesorului Victor Foca.
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Seria „Eminescu nestins”, creaþie de
excepþie a doamnei Elena Condrei, o epopee
scrisã în cinci volume deocamdatã, dar care nu
este la apusul ei, este o realizare ce meritã a fi
menþionatã, luatã în considerare, dar mai ales
urmatã. Povestea ei continuã odatã cu trecerea
acestor volume dintr-o mânã în alta, pentru cã
indiferent de personalitatea vieþii abordatã într-o
anumitã carte, aceasta este o poveste ce meritã
cunoscutã. Cea mai mare rãsplatã pentru toþi cei
care sunt implicaþi în acest proiect, mai mult sau
mai puþin, fie cã sunt sau nu în viaþã, este pe
lângã continuarea acestei iniþiative, cunoaºterea
ºi citirea acestor cãrþi. Astfel, Eminescu, prin
„oºtenii” sãi, oameni de culturã, trãieºte, candela spiritului sãu refuzând sã se stingã...

M

ihai Eminescu, descoperit de Iosif Vulcan, „botezat” ca poet la revista Familia
din Oradea, a urcat fulminant în conºtiinþa românilor, dobândind o aurã de icoanã, recunoscut, preþuit, adulat ca spirit princeps al românilor, al
gândirii ºi rostirii româneºti. Mirifica sa poezie a pãtruns precum azima caldã în toate cãtunele, prin manuale ºcolare, la loc de cinste. Mai puþin se cunoaºte
partea mai sumbrã, mai dureroasã a biografiei sale,
poetul parcurgând uneori momente, stãri, frustrãri dureroase, ceea ce i-a marcat existenþa, peste care a trecut
adesea cu demnitate, cu înþelegere, cu discreþie, uneori
chiar cu umor.
Mi-a cãzut recent în mânã o carte tipãritã anul
trecut în Editura „Saecullum vizual”, consacratã marilor
personalitãþi ale României, în care autorul, Teleor
(pseudonimul medicului Dimitrie Constantinescu Teleorman) speculeazã partea anecdoticã a vieþii celor
abordaþi, autorul fiind apreciat de cãtre George Cãlinescu în a sa Istorie a literaturii
române. Teleor îi consacrã lui Eminescu un capitol, din care spicuim mãrturisirile unor
contemporani ai sãi, implicit ai lui Mihai Eminescu, uneori sub formã de dialog.
Eminescu hamal în port
la Giurgiu
— Dumneata susþii c-ai fost intim cu
Mihai Eminescu?
— De pe la 1866-67. Mã þineam dupã
Iorgu Caragiale care dãdea reprezentaþii cu trupa la Giurgiu. N-avea sufleor. Am plecat în port

sã vedem de om gãsi vreunul cu ºtiinþã de carte.
În port am gãsit unul care ºtia sã citeascã.
— Hamal?
— Hamal, însã nu cãra grâu. M-am uitat la
el. Þi-era mai mare mila. În picioare avea numai
niºte pantaloni de dril albaºtri, iar pe corp numai
un sacou scurt de materie ordinarã. Nici cãmaºe,
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nici ciorapi. Acela era Mihail Eminescu. Iorgu
Caragiale l-a tocmit sufleor. Era bãiat foarte
deºtept Eminescu. Poate prea deºtept. Dupã ce
s-au terminat reprezentaþiile de la Giurgiu am
plecat la Bucureºti, unde Eminescu a fost angajat sufleor la Teatrul Naþional ºi a început sã
scrie poezii…
Eminescu sufleor
— În strada Domniþa Anastasia din Bucureºti locuia familia Flectenmacher, care redigea o revistã muzicalã… Dumneata doamnã
l-ai cunoscut pe Eminescu?
— Cum sã nu. A fost sufleor la Teatru. Un
tânãr cu pãrul cam lung ºi cu mustãþile rase.
— Aºa se purta?
— Da. La Cernãuþi, în Bucovina, a avut
haz… Eu eram în trupa lui Pascaly. Eminescu,
sufleorul, umbla cu niºte ghete rupte, în niºte
haine… vai de lume. L-a observat Pascaly, directorul. I-a vãzut ghetele rupte: Sã-þi cumperi
altele. ªi i-a dat 50 de lei. Sã-mi vii disearã cu
haine ºi ghete noi!
Când se întoarse seara Eminescu, Pascaly
îl luã de scurt:
— Ai cumpãrat ghete ºi haine? Unde
sunt?!
Poetul îi aratã operele complete ale lui
Goethe ºi Heine: Uitã-le. Astea sunt!
La Cafeneaua Oteteleºanu
La Cafeneaua Oteteleºanu din Bucureºti
venea multã lume: samsari, dar ºi poeþi, actori,
pictori, muzicanþi. Venea adesea ºi Eminescu. Îl
priveam de la masa mea. Citea gazete nemþeºti
ºi râdea singur. Apoi scotea bucãþi de hârtie
curatã ºi scria, râdea…
La Grãdina Waldemar
Stau la o masã în Grãdina Waldemar. La o
masã, la douãzeci de metri îl vãd pe Eminescu.
Era îmbrãcat cu cãmaºã de noapte, cu o jachetã
pe d-asupra, cu pantaloni, dar în papuci. Îl dureau picioarele. A început sã râdã. Ce faci, dragã
R.?
— Bine, Mihai. De ce râdeai?
— Uite ce e: Când am fost la via lui Ion
Creangã de lângã Iaºi ne-a dat câte o oalã cu vin!
ªi s-a pus pe râs de nu-l mai puteai opri…
Într-o noapte de Crãciun,
Eminescu a dormit în Magazia
de mãrfuri a CFR Botoºani
— L-ai cunoscut pe Eminescu?
— Da. Eram ºef de garã la Botoºani.
— Pe ce timp?
— Al boalei lui, dupã ce se întorsese din
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strãinãtate. Într-o zi mã pomenesc cu el în biroul
meu de la garã:
— Bunã ziua, domnule ºef.
— Bunã ziua, domnule Eminescu. El se
aºezã pe scaun ºi dupã oarecare ezitare îmi zice:
— Te rog ceva, domnule ºef.
— Sunt la dispoziþia dvs. cu orice. Cu
totul.
— Atunci am sã te rog sã-mi dai voie sã
dorm noaptea în salonul de rezervã al gãrii.
— Cu cea mai mare plãcere, domnule
Eminescu.
— ªi s-a mutat?
— S-a mutat.
— Cu bagaje?
— Bagaj? Hainele de pe el. Nenorocitul
n-avea bagaj. Era boem, în toatã puterea cuvântului. El banii de marþi nu-i pãstra pânã miercuri, nici când lucra la „România Liberã”.
— ªi cum a petrecut la garã?
— Ziua umbla prin Botoºani, iar noaptea
venea ºi se culca la garã. Într-o noapte a venit
mai cu chef ºi a umplut cu noroi tot!
— Paguba?
— Enormã!
— ªi ce-ai fãcut?
— Nimic. ªi-a cerut iertare. A plecat trist.
Pe searã a venit iar la mine.
— Domnule ºef, am sã te rog ceva: Ai o
magazie de mãrfuri. Sã-mi dai cheia magaziei
cãci vreau sã dorm acolo noaptea. Te rog. E cu
putinþã? Altfel o sã dorm pe câmp!
— Pãi, în magazie nu e pat, nu e saltea…
— Nu-mi trebuie. Dorm pe saci.
I-am dat cheia. Bietul de el: era în noaptea
Crãciunului. Eminescu întins pe sacii plini de
fãinã s-a culcat cu pãlãria sa moale sub cap… pe
când pe-afarã copiii începuserã sã cânte: „Sculaþi boieri mari/ C-au venit colindãtori”…
Umbla cu ghete cusute cu sârmã
Doctorul Hochmann locuia cu Eminescu
pe strada ªtirbei Vodã. Mi-a povestit printre
altele: Eminescu avea o ladã mare cu cãrþi manuscripte. L-am vãzut într-o dimineaþã rãsfoind
autori germani. Stãtea toatã ziua în casã citind.
I se rupseserã ghetele în aºa hal încât nu mai
putea ieºi din casã pe stradã. Priveºte, mi-a zis:
Ghetele erau rupte rãu. Poþi sã faci ceva? Le
lipeºti cu clei? Nu! i-am rãspuns, ºi am luat
dintr-o ladã niºte sârmã subþire. Fãceam gãuri în
talpã, apoi strângeam întocmai cum fac cârpacii.
Eminescu se uita la mine cu atenþie ºi zâmbea.
Se aºezã apoi pe un scaun ºi trase cu fricã mai
întâi gheata din dreapta apoi pe cea din stânga:
„Mulþumesc, domnule Hochmann!”. Apoi

ciologie, literaturã. Începuse sã plagieze, inconºtient… Îl vãd pe Eminescu, spunea Teleor,
stând la masã ºi scriind toatã ziua pe file de
hârtie litere asiriene ºi haldeie. Scris frumos,
aproape caligrafic. Domnul Pãtraºcu, casier la
„Junimea”, îi aþinea drumul ºi-i dãdea bani, pe
care poetul îi cheltuia în aceeaºi zi cu prietenii.
El nu lãsa pe nimeni sã plãteascã când mâncau
sau beau cu el. Dupã oarecare timp punea capul
între mâini ºi începea sã cânte doine din Ardeal,
câte o orã întreagã. Ardelenii, aflaþi la masã cu
el, plângeau cu lacrimi.
O seratã cu Eminescu
Eminescu mergea regulat la Coloseul
Oppler pentru hatârul unei frumoase suedeze.
La un moment dat, în timpul spectacolului când
apãruse suedeza, Eminescu, printr-o sãriturã, s-a
suit pe masã ºi începu sã strige: „Bravo, bravo”.
Toatã sala rãmase încremenitã.
Sub paltonul sãu ocrotitor
cu un prieten
Eminescu stãtea la o masã cu un prieten
din Botoºani. La un moment dat Eminescu iese
afarã, dar revine repede, exclamând cã e foarte
frig. Ger cumplit. Cum prietenul sãu n-avea palton, Eminescu îi spuse acestuia: „Al meu e larg.
Încãpem amândoi”. ªi au plecat înfãºuraþi în
paltonul lui Eminescu…
Eminescu n-a bârfit niciodatã o femeie
Un ziarist ieºean, V. Scânteie, specializat
în bârfe, în a stropi cu noroi, dar împrãºtiind în
jur miasme pestilenþiale, a îndrãznit sã punã
public o întrebare mitocãneascã: „A trãdat Veronica pe Eminescu?” Teleor rãspunde: „Noi,
care am avut onoarea de a trãi în preajma lui,
putem mãrturisi cã Eminescu niciodatã nu s-a
plâns cumva de durerea de a fi neiubit de vreo
femeie, cu atât mai puþin de Veronica”. Astfel, a
putut scrie Luceafãrul: „În lumea mea rãmân/
Nemuritor ºi rece!”.
Un talisman al lui Eminescu
În timpul din urmã Eminescu avea un
talisman al lui, dupã cum confirmã prietenul sãu
Mihai Brãneanu, cu care lucrase la „România
Liberã”. Talismanul consta din niºte ierburi, buruiene verzi cu care poetul îºi umplea ghiozdanul pe care îl purta la subþioarã ºi în mare
parte ºi manuscrisele. Credea în efectul acelor
ierburi.
Cum a murit Poetul
Înainte de a fi dus la Institutul de boli
mentale „Caritatea”, poetul nu arãta cã a ajuns
aºa jos. Pãrea însã mai obosit. Între intimi vor-
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ne-am pus pe râs care nu se mai isprãvea ºi am
ieºit împreunã în oraº…
Momente de crizã
Eram secretar de redacþie la Timpul, îmi
spune domnul R. cu care vorbeam despre Eminescu. Tocmai citeam revista politicã ce dete
poetul pentru ziar. Începutul era bun, însã pe la
mijloc nu mai înþelegeam nimic. Dãdea calcule
algebrice, dar spre sfârºit revenea la subiect. Eu
ca secretar de redacþie m-am apucat ºi am corectat, scoþând afarã aberaþiile. S-a publicat aºa.
Vine însã Eminescu furios cu o gazetã în mânã:
„Ce-i asta domnule? Mi l-ai stricat. Cum þi-ai
permis! Te împuºc!”. ªi Eminescu scoate un revolver ºi-l îndreaptã spre mine. M-am ascuns
dupã un scaun apoi am fugit afarã. „Poetul a
tras?”. „Nu”. Când ne-am întâlnit peste ceva
timp la redacþie a râs. „Cum credeai, bre, cã
te-mpuºc?! Uite revolverul. E gol.” Apoi a râs o
grãmadã… A doua zi a fost internat la „Caritatea”, cã domnul Chibici, la care ºedea, nu-l
mai putea þine în frâu. Într-o noapte luã o birje ºi
s-a dus la ºosea. A început sã tragã focuri în aer,
de speria lumea. Poliþia a pus mâna pe el…
La ospiciu
— Domnule R., l-aþi vãzut pe Eminescu la
„Caritatea”?
— Da. A fost cu Dionisie Miron, coleg de
la Timpul, la Institutul de boli nervoase, din
strada Plantelor. Avea camera lui.
— Cum v-a primit?
— Foarte bine. Era liniºtit ºi vorbea raþional.
— Cum era îmbrãcat?
— Cu halat, cu papuci. Ne-a întrebat despre colegii din redacþie… La un moment dat
însã intrã în camerã un bolnav ºi începu sã-i
scuture la ureche o cutie cu chibrituri. Eminescu
s-a înfuriat ºi a fugit dupã el sã-l batã. Au intervenit oamenii de serviciu ºi i-au despãrþit. A
trebuit sã-i puie cãmaºa de forþã… Noi am plecat de-acolo plângând.
La „România Liberã”
Dupã ce Eminescu a fost atins de cruda
boalã, a plecat însoþit de doi prieteni în Italia.
Acolo se mai înzdrãvenise.
— Dar unde s-a declanºat nebunia?
— La baie. Nu vroia sã mai iasã din baie.
Credea cã e pe þãrmul mãrii. Când s-a întors din
Italia arãta biniºor, raþiona, dar se cufunda în
visuri. A fost angajat la „România Liberã” cu
200 lei pe lunã, ca sã-i dea de ajutor.
— Scria?
— Politicã, nu! Mai mult articole de so-
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bea mult, râdea ºi cânta, la un pahar de vin. Un
redactor, coleg de-al sãu de la „România Liberã”, „binevoitor”, a anunþat Poliþia cã Eminescu trebuie internat. Poliþia l-a crezut ºi a
trimis oameni care l-au suit pe nefericitul poet
într-o birje ºi l-au dus la ospiciu. Acolo poetul
s-a simþit deodatã descurajat, umilit. Dupã declaraþiile celor care l-au vizitat el nu mai avea ºir
în vorbe. Era ºi furios. Acestea i-au zguduit
crunt moralul ºi i-au umplut de întuneric sufletul
sãu zbuciumat. În grãdina „Caritatea”, pe când
poetul privea un pom, un nebun a luat de jos o
piatrã destul de mare ºi a azvârlit-o cu putere
spre poet, spãrgându-i capul. Eminescu a cãzut
jos ºi peste puþine momente a murit. A doua zi
dr. A. ªuþu, directorul instituþiei, s-a dus la „România Liberã” prezentând contul de întreþinere a
poetului. Dr. Gh. Marinescu „a cântãrit ºi a
analizat creierul poetului naþional gãsind cã atârnã foarte greu, aproape ca la Cuvier, iar celulele erau de o fineþe foarte mare, ca la cele mai
luminate genii ale lumii”… Ce s-a mai întâmplat
cu creierul lui Mihai Eminescu circulã tot felul

de variante, pe care nu îndrãznesc sã le comentez…
La aniversarea Poetului în 1883
În 1883 i s-a publicat lui Eminescu un volum de versuri ce a atins un tiraj de 100.000
exemplare ºi „A fost ºi este cartea româneascã
care s-a citit cel mai mult”. Dim. Aug. Laurian a
þinut o cuvântare, din care spicuim: „Te-ai stins
prea devreme, prietene. Dar te-ai stins dupã ce ai
revãrsat valuri de luminã în cugetarea româneascã.
În aceastã luminã va sta eterna ta amintire”.
Eminescu inspector ºcolar
Ca inspector ºcolar al judeþelor Iaºi ºi Vaslui, dupã cum spunea August Treboniu Laurian, Eminescu îºi fãcea sârguincios datoria.
Avea o cãruþã cu un cal, pe care îl mâna el însuºi
ºi strãbãtea satele. Unde înnopta poposea la învãþãtori. Asculta elevii ºi nota într-un carnet ce
progrese au fãcut aceºtia. Recomanda ca manuale Cartea de lecturã a lui Ion Creangã. Critica unele metode ale unor dascãli. Îºi fãcea cu
prisosinþã datoria.

ªi când te gândeºti cã mai existã aºa-ziºi
„români de þinutã” (?!) care îndrãznesc sã-l atace pe marele EMINESCU!!! – precum neruºinatul de Pate-pe-viciu, care la Timiºoara declarase studenþilor cã „Eminescu trebuie scos
din debaraua istoriei”! Studenþii l-au huiduit,
arãtându-i pancarte pe care era scris: Ceauºescu
– Bãsescu – Patapievici – insul atârnat de un
papion, care ºi în volumul „Politica” ne-a spurcat neamul, deºi strãmoºii lui ºi-au gãsit adãpost
în România, iar nemernicul a fost prea mult timp
directorul Institutului Cultural Român, de unde

Bãsescu l-a înlãturat cu neruºinare pe marele
scriitor, membru al Academiei Române, Augustin Buzura. Nimeni din aceastã þarã n-are
dreptul sã se atingã de memoria lui Mihai Eminescu. El este icoana sfântã a limbii ºi simþirii
româneºti! A nu se uita faptul cã poeziile lui
Mihai Eminescu au fost traduse în 64 de limbi!
P.S. Încã un gând: Iosif Vulcan l-a „botezat” pe Eminescu ca poet, iar Titu Maiorescu
l-a „îngropat”!
Iertare, Mãria Ta, Eminescu pentru toþi cei
care au fost nedrepþi cu Tine…
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„Lumea este
frumoasã, sã ai harul
sã te bucuri de ea
ºi sã-i completezi
frumuseþea cu tot
ce vei face
de acum încolo.”

I

OANA ADELINA DRAGOTÃ, nãscutã ULICI. 22 mai 1959, Rona de Jos

– 22 ianuarie 2013, Cluj-Napoca (în
spital). Fiica lui Petru, tehnician veterinar, ºi a
învãþãtoarei Maria. Soþia avocatului Emilian
Dragotã (decedat în anul 2009). Mama a doi
bãieþi: Emilian, licenþiat în Psihologie, ºi Rareº,
student la ISE Cluj-Napoca. Absolventã a Facultãþii de Matematicã a Universitãþii „BabeºBolyai” ºi a Facultãþii de Psihologie, Universitatea „Spiru Haret”. Doctorand în Istorie. Bibliotecar, din 1990, la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare. Publicist, prefaþator,
editor. Redactor ºi membrã mulþi ani în colectivul redacþional al revistei Bibliotheca septentrionalis. Redactor-ºef adjunct, în anii 20082009, al revistei Familia Românã, ambele
editate de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”.
Autoare a volumului „Revista catolicã” a lui
Vasile Lucaciu, coordonat de prof. dr. Teodor
Ardelean, ºi a numeroase articole de specialitate
ºi pe alte teme.
Sã scrii despre Ioana la trecut! Imposibil
ºi, oricum, ar fi inexact. Numai în Bibliotecã,
unde ºtim noi cel mai bine, a lãsat în prezent ºi

pentru viitor mii de cãrþi clasificate, mii de documente catalogate cu rãbdare, cu acribie, cu
putere de sintezã ºi de sistematizare. Ne folosesc
acum ºi ne vor folosi mâine. Pentru beneficiarii
formaþiei ei enciclopedice, informaþiile sau documentele puse la dispoziþe sînt pentru totdeauna piese pe care se poate ridica mai departe
cultura ºi ºtiinþa lor. Îºi continuã traiectul douã
reviste cãrora, la începuturile lor, le-a pus primul condei. Trãiesc ideile ei în zeci de articole
publicate. E vie în memoria noastrã, a colegilor,
cu opiniile ei originale, cu informaþiile de ultimã
orã, cu sfaturile generoase ºi întotdeauna utile.
Rãmân rigoarea muncii ºi seriozitatea, avangarda ºi supleþea minþii – modele pentru totdeauna ºi misiune de transmis, de-acum de cãtre
noi, celor care vor veni, asumându-ºi rostul de
bibliotecar. E în spatele multora din punctele de
superlativ ale bibliotecii noastre, casã din care
pleca târziu, cãtre searã, mai trecând pe la câte
un coleg sã-i împãrtãºeascã o descoperire, o
uimire, o mulþumire, o nemulþumire, sã-ntrebe
ceva, sã-i dea o dovadã de prietenie ºi de atenþie.
Ori un mesaj pe internet, un link, un text sau
doar un icon. Cine poate uita? Cine poate ocoli
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toate aceste urme persistente? Cum sã scrii
despre Ioana la trecut?!
Aºteptând în senin pasul în Veºnicie, a
hotãrât sã-ºi punã sub secret absolut intimitatea
gândurilor ºi ºi-a fãcut curãþenie în calculator,
interzicându-ºi pe deasupra ºi orice nouã apariþie publicisticã. Dar nu. Nu s-a putut aºeza în
deplin trecut nici aºa. Prezentul ºi viitorul s-au
dovedit mai puternice decât trecutul sigilat ºi a
trebuit sã afle cã existã totuºi pãstrate câteva
texte ale ei ºi cã ele vor fi publicate. A capitulat
atunci în faþa viitorului pe care ºtia cã avea sã-l
întâlneascã nu peste mult timp în alte dimensiuni, a râs fãrã fricã de moarte ºi a exclamat cu

un umor crud, acceptând publicarea: „A fost pe
când nu se zãrea, / Azi o vedem ºi nu e”…
ªi nu e? – Stea între bibliotecari vii, nu
stea de rocã, lumina emisã va aprinde mereu alte
lumini ale spiritului care nu are apus. O permanent întreþinutã luminã de veghe ºi de priveghere la cunoaºterea umanã. Chiar dacã Dumnezeu i-a destinat o preadevreme odihnã.
Somn uºor, Ioana…
Colegii de la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare
ºi din Redacþia revistei Familia Românã

Despãrþire
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Mirel GIURGIU
Kehl, Germania

Î

n afara propriilor familii, împreunã cu
atâþia compatrioþi rãspândiþi pe
meridianele Terrei, ne regãsim
spiritualiceºte în cadrul generos al Bibliotecii
„Petre Dulfu” din Baia Mare, al revistelor Familia Româna ºi Bibliotheca Septentrionalis. În
aceastã aleasã companie azi suntem mai triºti,
mai puþini, mai sãraci, în urma dispariþiei
neaºteptate a celei care a fost Ioana Dragotã - ani
de-a rândul, redactor ºef adjunct al prestigioasei
publicaþii Familia Românã... Am recunoscut în
persoana dânsei nu numai un excelent jurnalist,
redactor iubit ºi admirat de colegii de redacþie ºi
de noi toþi, ci ºi un caracter integru, o persoanã
altruistã, generoasã, mereu binevoitoare ºi gata
de a purta dialog cu cel interesat de tematica
prezentã ºi viitoare a revistei...
Nu odatã mi-a fost dat sã port lungi discuþii
cu domnia sa, nu odatã am putut aprecia generozitatea ºi competenþa dânsei, însuºiri dublate de
o deschidere impresionantã pentru abordarea altor
orizonturi culturale decât cele de acasã...
Cu sprijinul doamnei Ioana Dragotã ºi al
domnului director Teodor Ardelean, au vãzut
lumina tiparului comentarii fondate pe documente legate de evenimente importante din istoria contemporanã a românilor, de tragismul unor
evenimente amintind de sacrificiul militarilor
români cãzuþi în Alsacia ºi Lorena anilor
1917-1918, fapte menþionate în presa vremii
precum ºi-n scrierile postbelice ale unor istorici
francezi ºi români: Jean Nouzille, Anne Marie

Cu Mirel Giurgi în noiembrie 2008

Cassoly, Vasile Vesa ºi alþii... Personalitãþi româneºti de calibrul unor Emil Cioran, Mircea
Eliade, N. Steinhardt, au fost recenzate ºi comentate în texte pe care doamna Dragotã le-a
analizat ºi selectat cu harul celui care ºtie sã
aºeze þesãtura textelor în adevãrate zidiri luminoase de rostiri mãiestrite în templul strãlucitor al cuvintelor, izvor nesecat de idei, opinii, teorii, creaþii novatoare, etc...
Compatrioþi de-ai noºtri, iubitori de culturã ºi limbã româneascã elevatã, aflaþi oriunde
pe glob, aveau acces în acest templu datoritã
efortului conjugat al întregului colectiv redacþional, în care remarcam de fiecare datã, con-

APRILIE 2013

95

tribuþia de excepþie a celei pe care azi o regretãm
din adâncul inimii...
Nu doresc sã construiesc aici ºi acum un
logos encomiastic, doar sã mã închin, împreunã
cu membrii Familiei Spirituale din care facem
parte cu dãruirea fiinþei noastre, la steaua recunoºtinþei ce lumineazã memoria legatã de tot
ce a înfãptuit ºi înfãptuiesc în folosul culturii
române rãspândite în lume, acei care iubesc ºi
fac posibilã apariþia revistei Familia Românã...
Pentru acei pãtrunºi de harul ºi darul, pe
care ºi dumneavoastrã le-aþi regãsit în persoana
Ioanei Dragotã, poetul, marele poet simbolist
Ion Vinea, le-a închinat cândva aceste versuri pe
care lacrima durerii noastre le însoþeºte în curgerea lor...

Despãrþire
Singur. Freamãtul orei nocturne,
Aºteptarea între patru pereþi. Clipa spune:
Niciodatã nu va mai veni…
Absenþa ei umple tãcerile.
Lumina întârzie pe cãrþile vechi.
Lacrimile s-au sfârºit... Nimeni
nu mai cheamã pe nimeni.
Uºile toate s-au închis...
Unde s-a dus cu gândul ei trist...?
Dincolo de hotarul acestui poem, îmi pare
ca pentru cei mai mulþi dintre noi, nici o rostire
nu-ºi mai are locul... Doar gândul amintirii pioase ºi al rugãciunii, se închinã pe altarul recunoºtinþei...

Lacrimi pentru Adelina
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M

arþi seara, când tocmai încheiam ediþia ziarului nostru, bat la uºa redacþiei
trei tineri îndoliaþi. Se subînþelege care era scopul venirii lor. Când citesc
pagina tristã a ziarului vãd numele: Ioana Adelina Dragotã. Din acea
secundã întunericul a fost ºi mai dens. Deoarece bibliotecara Ioana (acum am aflat cã o
chema ºi Adelina) fãcea parte din acel gen de oameni care stau în lumina cãrþii ºi o
rãspândesc ºi altora. Se raporta la meseria de bibliotecar de parcã ar fi cea mai frumoasã de
pe pãmînt. ªi pentru ea aºa era. Bibliotecarul este omul de culturã complexã. Are gust
pentru poezie, teatru, roman, artã plasticã. Ce frumoasã aurã! Care rar este mãrturisitã.
Ioana Adelina Dragotã, pentru mine, întrupa discreþia cu relief în profesie. La
Catedrala Cãrþii din Baia Mare unde lucra, numele ei era un reper. De când cu revista
Familia Românã, îmi solicita colaborãri. Dialogul cu ea avea oricând o bucurie a spiritului.
Acum repet cã am stat prea puþin de vorbã. Dintr-o corespondenþã electronicã din vara
anului trecut cu o colegã din þarã, Ioana scria: „ªi acum mai uºor cu latura subiectivã, adicã
setul personal de valori. S-ar putea sã fie faptul cã este vorba de douã lucruri diferite:
despre calitatea vieþii ºi despre lungimea ei. Consider cã a gãsi o cale bunã în viaþã ºi a te
þine de ea este un lucru mai important. Nu am cum sã evit problema credinþei. Cea mai rea
este moartea sufletului”. Ori „Suntem oameni ºi greºim, dar asta nu înseamnã cã nu trebuie
sã ne strãduim mereu. Sfânta bunãvoinþã nu ar trebui sã lipseascã niciodatã din bagajul
unui bibliotecar”. Inteligente mãrturisiri!
S-a stins un simbol al cãrþii de citit. Câteodatã destinul este prea aprig cu unii dintre
noi. Cu Ioana Adelina a fost. Cititorii Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” au pierdut un bun
sfãtuitor al celor care deschid porþile spre Galaxia Gutenberg. La trista despãrþire mi-a
venit în minte piesa muzicalã realizatã de Clayderman: Baladã pentru Adelina. Fie-þi
însoþitoare pe drumul cel lung.
(24 ianuarie 2013, Graiul Maramureºului)

IN MEMORIAM

Gheorghe PÂRJA
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Ioana, Maica Îngerilor
Ion BOGDAN
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oana, Maica Îngerilor, cum le spun la unele cu acest nume, a trecut în Eternitate.
S-a numit de fatã Ulici, dupã cãsãtorie Dragotã. Dar cum putem împiedica
aceastã veºnicã trecere?
Era prin clasa a V-a, prin anul 1971. la Cenaclul „Lira”, înfiinþat prin 1970, semna cu
numele de acasã: Ioana Ulici. Era, deja vorbim ºi acum la trecut, neam cu Laurenþiu Ulici,
de sorginte din Rona de Jos, care a scris o poemã fãrã „º”-uri, ca sã reuºeascã la Institutul
de Teatru. N-a reuºit, dar a rãmas Mai marele Critic, obiectiv, mai mult decât alþii. Alþi
„critici” vor sã-i doboare probitatea, intuiþia, critica valorii. Nu credem în cei/acei care nu
îºi iubesc poporul mai mult decât pe ei înºiºi.
Ce fãcea Ioana Ulici prin anii 1971, fiind în clasa a V-a? Scria poezii, poate ca
exerciþiu de inteligenþã/sau, mai sigur, de talent? Ne mai întrebãm dacã printre caietele
Sale au mai rãmas scrieri dintr-o vreme când lumea „gândea în basme ºi vorbea în poezii”.
Poate ºi astãzi mai visãm ºi vorbim în aºa fel. Fiii sãi, Emilian ºi Rareº, sunt atât de întristaþi
de pierderea celor doi pãrinþi. Este, peste timp ºi spaþiu o întristare mult mai mare:
singurãtatea. Dar aceastã lume nu se terminã cu noi. Aº rosti doar trei versuri, horite ºi la
Rona de Jos cu Laurenþiu Ulici: „Jele-mi-i, lume de tine / Cã-oi muri ºi eu ca mâne, / – Tu,
p-a cui samã-i rãmâne?”
Vã redãm 2 poeme, scrise pe atunci, publicate în revista Semnal din Sãliºtea de Sus,
nr. 3, aprilie 1971:
Credeam
Credeam cã cerul e departe
Cã stele sunt mici
Cã prin nisipuri ºi câmpii
Stau doar furnici;
Credeam cã sunt tare strãinã
De codri ºi de flori
ªi nu-mi pãsa cã pleacã toamna
Rândunele ºi cocori.
Dar azi sunt altfel –
Cerul e aproape
ªi stelele sunt bulgãri argintii
ªi pânã ºi-n nisip sunt multe gâze vii,
Acum toþi sunt prietenii mei
ªi codrii ºi multele flori
Ce-mprumutã din curcubeu ale lor culori
ªi când pe cerul cenuºiu
Trec cocori spre alte þãri
O lacrimã în ochii mei apare
Cãci m-am schimbat
ªi am trecut în lumea plinã de vis
A poeziei.

Pãmânt românesc
Unde se ajunge
Marea cu cerul ºi pãmântul
Unde-acum nu bate vântul
Unde cerul e senin
Ca o floare de cicoare
Este un pãmânt scãldat de grâne
De pãduri ºi de livezi
De flori ºi de cravate roºii
Acolo unde se aude azi
Doar cânt de sãrbãtoare
Acolo unde-i plaiul
Pe care eu trãiesc
Acolo se întinde
Pãmântul meu cel sfânt
Pãmântul românesc.
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Omagiu de Suflet
Distinºilor bibliotecari Ioana Dragotã
ºi Constantin Mãlinaº
Rozalia BARTA
bibliotecar Universitatea din Oradea

Ioana Dragotã ºi Constantin Mãlinaº
Baia Mare, 28 mai 2008
examenelor de licenþã a ultimei promoþii de studenþi
ai Universitãþii din Oradea, specializarea Biblioteconomie. Studenþilor sãi, viitori bibliotecari le-a
transmis cu multã cãldurã, o parte din iubirea sa faþã
de carte, dar ºi preþuirea faþã de cititori.
Domnul profesor Mãlinaº a iubit foarte mult
profesia de bibliotecar, lucrând cu multã pasiune ºi
dãruire, uneori cu sacrificii. Tainele ºi frumuseþea ei
le-a descoperit în tinereþe, când era student, lucrând
ca bibliotecar la B.C.U. Cluj-Napoca, Filiala „Emil
Racoviþã” a Facultãþii de Litere. Pe parcursul vieþii,
destinul sãu s-a întrepãtruns din nou cu meseria de
bibliotecar în anul 1978, când lucreazã ca bibliotecar principal la Biblioteca Judeþeanã Bihor, sectorul bibliografic. Putem spune cã a fost un „scutier
al cãrþii”, acest lucru fiind lesne de observat datoritã
parcurgerii tuturor treptelor în profesia de bibliotecar. Ajungând pe treapta cea mai de sus, ca director de bibliotecã, a cunoscut cele mai mari realizãri.
Cu un spirit inovator, dar ºi cu respect faþã de predecesorii sãi, a condus atât Biblioteca Judeþeanã
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generaþii întregi de bibliotecari, încheindu-ºi aceastã
nobilã activitate, în anul 2008 odatã cu finalizarea
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estea dispariþiei distinsei doamne, bibliotecara prof. Ioana Dragotã de la
Biblioteca
Judeþeanã
„Petre Dulfu” din Baia Mare, ne-a
îndurerat pe toþi cei care am cunoscut-o
ºi am îndrãgit-o, lumea bibliotecarilor
devenind mai sãracã prin pierderea ei.
Am simþit aceeaºi durere, acelaºi gol în
suflet ca ºi în urmã cu trei ani, la trecerea într-o lume mai bunã ºi mai
dreaptã a distinsului profesor Constantin Mãlinaº.
Pentru a-l readuce în amintirea
celor care l-au apreciat ºi cunoscut, în
fiecare an în perioada tranziþiei dintre
iarnã spre primãvarã, când natura renaºte alãturi de sufletul nostru, se organizeazã evenimente comemorative. Am
participat cu emoþie la evenimentul comemorativ din acest an, la manifestarea
omagialã: „Profesorul dr. Constantin
Mãlinaº, model actual generaþiilor de
elevi”, care s-a desfãºurat în sala festivã a liceului
din Popeºti (Bihor). Acest liceu reprezintã punctul
din care domnul profesor Mãlinaº, a pornit pe lungul
drum al desãvârºirii sale. Timp de câteva ore, într-o
întâlnire caldã, de suflet, cu respect între generaþiile
prezente, profesori ai liceului, elevi, colegi dar ºi
prieteni, au evocat personalitatea distinsului profesor.
Sufletul acestei întâlniri a fost doamna Laura
Mãlinaº, mama profesorului fiind prezentã ºi de
aceastã datã la eveniment, în luna aprilie 2013, ea va
pãºi în cel de-al 93-lea an al vieþii. Profund emoþionatã, dar fericitã pentru cinstea acordatã fiului ei,
ea ºi-a exprimat mulþumirea pentru omagiile aduse
fiului ei. A vorbit cu multã afecþiune despre cel care
a fost copilul pe care l-a crescut cu dragoste, numindu-l Titel, aºa cum doar o mamã poate sã-ºi alinte
copilul.
L-am cunoscut pe domnul Mãlinaº, în calitate
de profesor, om de culturã dar ºi ca scriitor. A fost
cadru didactic la Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, specializarea Biblioteconomie, unde
a funcþionat ca lector universitar din anul 1998, iar
apoi din anul 2002 a ocupat poziþia de conferenþiar
universitar. Domnul profesor a fost mentor pentru
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„Gheorghe ªincai” Bihor între 1997-2006 cât ºi Biblioteca Universitãþii din Oradea în anul universitar
2008-2009.
Profesorul Mãlinaº a fost un pasionat colecþionar de medalii, de ex-librisuri dar ºi de afiºe. O
mare parte a colecþiei personale de afiºe a donat-o
Bibliotecii Universitãþii din Oradea în anul 2008,
odatã cu numirea sa în funcþia de director.
Când a luat condeiul în mânã, profesorul Mãlinaº a reuºit sã scrie articole, studii, cãrþi de specialitate pentru bibliotecari, dar ºi din domenii diferite ale culturii. Am fost alãturi de dânsul când a
scris ultima sa carte: „Biblioteconomie practicã. Din
arhiva unei familii de bibliotecari”, dorind sã fie
prima dintr-o serie de trei volume. Am regãsit în
acea perioadã un devotament viu faþã de lumea bibliotecii, exprimat în toate formele sale, indiferent
de timpurile care le-a trãit: „Tot ce mai pot sã fac,
dupã o viaþã în bibliotecã, este sã dãm la ivealã ceva,
o micã parte din ce am adunat, vãzând ºi închipuind
perenitate în nimicul din ele […]. Documente! Care
dispar. Dar cu ele am trãit în anturajul de bibliotecã,
foarte puternic pãtrunsã în viaþa noastrã de familie,
poate chiar prea mult, chiar pânã la nemulþumirea
copiilor... ”. Aceste cuvinte au fost semnate de soþii
Elena ºi Constantin, amândoi împãrtãºind aceeaºi
pasiune, iubirea faþã de carte ºi profesia de bibliotecar.
Doamna Elena Mãlinaº a lucrat ca bibliotecar la Casa
de Culturã a Sindicatelor în perioada 1971-1999.
Despre soþia pe care a iubit-o atât de mult,
profesorul Constantin Mãlinaº scria: „A iubit meseria de bibliotecar ºi a practicat-o cu dãruire de sine
ºi cu pricepere […]. Ca grafician a avut gust ºi fineþe
a imaginii […], a conceput copertele ºi ilustraþia de
mare acurateþe a cãrþilor scoase de mine ºi a creat
coperta revistei Familia românã, pe care am editat-o
din anul 1999 pânã în 2006 la Oradea”.
Ultima carte scrisã de profesorul Mãlinaº a
ieºit mult prea curând de sub lumina tiparului ca sã
fie apreciatã aºa cum ar merita. Aceasta reprezintã
un material de studiu privind istoria bibliotecilor din
judeþul nostru. Prin tot ce a lãsat în urma sa, domnul
profesor Mãlinaº poate reprezenta un model viu, un
model de succes pentru bibliotecari, mai ales în
perioada de tranziþie în care încã suferim din cauza
lipsei de resurse materiale, dar mai ales spirituale.
La evenimentul comemorativ desfãºurat în
localitãþile Popeºti ºi Ciutelec, marea absentã, dar de
aceastã pentru totdeauna, a fost doamna prof. Ioana
Dragotã din Baia Mare. Anul trecut mi-a împãrtãºit
impresiile ei de la eveniment, la care a participat,
spunându-mi urmãtoarele: „A fost un om deosebit
privind activitatea sa culturalã, reuºind sã adune o
mulþime de oameni în jurul lui sã-i punã în legãturã,
sã-i ajute sã se cunoascã, sã le aducã bucurie! Mama
domnului Mãlinaº m-a impresionat în mod deosebit.
Mai ales zâmbetul ei extraordinar de cald ºi seninãtatea pe care o are în ochi. Trebuie sã-i fie foarte
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greu. Dar poate cã vârsta aduce ºi un fel de acceptare
ºi împãcare cu viaþa. A trecut prin atâtea! Sunt oameni fãcuþi dintr-un material deosebit...”.
Pe distinsa doamnã Ioana Dragotã am cunoscut-o din povestirile profesorului Mãlinaº în
anul 2008, atunci când revista Familia Românã a
renãscut la Biblioteca Judeþeanã din Baia Mare. Fãcea aprecieri laudative la adresa ei, uneori elogioase
datoritã frumoasei lor colaborãri de la revistã, împãrtãºind împreunã emoþiile de început, bucuriile ºi
mai ales împlinirile. Am cunoscut-o apoi cu adevãrat în octombrie 2009, cu ocazia unui eveniment
cultural care a reprezentat totodatã ultima vizitã a
profesorului Mãlinaº la Biblioteca Judeþeanã din
Baia Mare.
La invitaþia domnului Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei „Morãriþa” din Oradea, prieten
ºi colaborator a profesorului Mãlinaº, în iunie 2012
doamna Ioana Dragotã ne-a onorat cu prezenþa sa la
Oradea. În cadrul unui eveniment organizat în sala
mare a Primãriei Oradea, a fost lansat ultimul numãr
apãrut al revistei. Doamna Ioana Dragotã a participat la eveniment în semn de respect pentru colaboratorul ei dl. Tiberiu Moraru, ultima acþiune
pentru profesorul Mãlinaº, fondatorul revistei Familia Românã , un adevãrat mentor pentru ea.
Pe Ioana Dragotã am avut ocazia sã o cunosc
mai puþin ca bibliotecar, cu siguranþã o voi descoperi
de-acum înainte întrucât, dupã cum este bine cunoscut, „când se stinge din viaþã un om deosebit, se
naºte o bibliografie!”. În dorinþa de a evidenþia ºi
mai mult caracterul nobil al meseriei de bibliotecar,
aceasta a lãsat în urma ei cuvinte emoþionante, tuturor colegilor din aceastã breaslã, dar ºi celor ca
aspirã sã facã parte din ea, având titlul : „Pledoarie
pentru meseria de bibliotecar”.
Distinsa doamnã bibliotecarã, prof. Ioana
Dragotã a plecat dintre noi cu o mare blândeþe, fiind
o învingãtoare prin frumuseþea ºi sensibilitatea sufletului ei, dar mai ales credinþa în Dumnezeu. Am
aflat de la Ioana Dragotã un lucru deosebit: „sunt
cunoscute doctrine orientale, potrivit cãrora lumea
existã, doar pentru cã existã un numãr dat de oameni
buni. Dacã aceºtia nu ar exista, lumea s-ar prãbuºi.
Nu sunt oameni cunoscuþi sau celebri, dar aduc bine
ºi sunt o binecuvântare pentru toþi cei din jurul lor.
ªi creºtinii spun cã rugãciunile pustnicilor ºi ale oamenilor sfinþi mai þin lumea”. Pe Ioana am considerat-o ca fãcând parte dintre acei oameni buni ºi
mã bucur cã am avut onoarea sã o cunosc. Am
considerat acest lucru drept un dar, pe care poþi sã-l
primeºti doar foarte rar sau poate niciodatã.
Cei doi distinºi bibliotecari, Constantin
Mãlinaº ºi Ioana Dragotã, vor rãmâne pentru totdeauna în sufletele celor care i-au îndrãgit ºi apreciat, însã pentru generaþiile viitoare de bibliotecari
sã pãstrãm nestinsã candela amintirii lor, ca un foc
viu, pentru ceea ce au lãsat în urma lor.
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Sãvârºirea din aceastã viaþã a Preacuviosului
Pãrinte Arhimandrit Serafim Man
de la Mãnãstirea Rohia - Maramureº…

Duminicã - 10 februarie 2013, s-a mãrturisit ºi împãrtãºit ºi apoi dupã ani de suferinþã,
s-a stins ca o lumânare ce a ars cu credinþã
jertfelnicã, cu dragoste faþã de Dumnezeu, de
mãnãstire ºi de tot poporul cel dreptcredincios,
s-a mutat la Iisus Hristos Domnul ºi la Maica
Domnului pe care a cinstit-o ºi iubit atât de mult.
Un om al rugãciunii ºi al cãrþii, cu chip de înger:
A iubit Biserica, Rugãciunea, Sfânta Liturghie,
dupã ce a fost hirotonit a slujit timp de trei ani
neîntrerupt ºi dupã aceea iubirea ºi bucuria cea
mai mare era slujirea Sfintei Liturghii ºi la Sfântul Maslu. A fost duhovnicul monahilor ºi monahiilor de la mãnãstirile: Rohia, Rohiiþa, Lãpuºul Românesc, Cãºiel, Habra, Breaza etc. al
sutelor de preoþi ºi al credincioºilor din toatã
þara, dar mai ales al Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop Justinian, care s-a mãrturisit la
Preacuvioºia sa în urmã cu ºapte zile. Cu timp ºi
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n iureºul timpului ºi în vârtejul zilei
apucãm sã ne mai gândim, din când în
când, la viaþa omului ºi, mai ales, la
moartea acestuia, îndeosebi atunci când, primind un telefon, aflãm cã a mai trecut cineva
apropiat ºi drag nouã dincolo, de fapt unde?... În
adevãrata viaþã...
Aºa s-a întâmplat ºi în dimineaþa zilei de
12 februarie 2013, când am aflat cã la ora 03 ºi
10 minute, Preacuviosul Pãrinte Arhimandrit
Serafim Man a trecut în lumea drepþilor ºi a
cuvioºilor.
Preacuviosul Pãrinte Arhimandrit Serafim
(ªtefan) Man, s-a nãscut la 27 noiembrie 1935,
în satul Boiereni, de lângã localitatea Rohia, din
Þara Lãpuºului, judeþul Maramureº. La vârsta
de 17 ani, la 23 noiembrie 1952 a intrat în obºtea
Mãnãstirii Rohia, fiind primit de cãtre Pãrintele
Stareþ Justinian Chira - actualul Arhiepiscop
venerabil al Maramureºului ºi Sãtmarului. Dupã
un noviciat de trei ani, la 20 iulie 1955 a fost
tuns în monahism primind numele de Serafim.
În luna martie anul 1957 a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah, slujind la mãnãstire
pânã în anul 1959. Din anul 1959, dupã Decretul
nr. 410, pânã în anul 1971 a slujit ca preot în parohiile Cupºeni, Bãiuþ ºi Costeni. În anul 1971 a
revenit la mãnãstirea de metanie, iar în anul
1973 a fost numit Stareþ al Mãnãstirii Rohia. A
condus mãnãstirea pânã în anul 1984 când, din
motive de sãnãtate, cancer la gât, s-a retras.
Preacuvioºia Sa a fost cel care în anul 1980 l-a
primit pe Nicolae Steinhardt în obºtea Mãnãstirii ºi l-a cãlugãrit. Pãrintele Arhimandrit
Serafim Man a absolvit Seminarul Teologic din
Cluj-Napoca ºi a fost licenþiat al Institutului
Teologic Universitar din Sibiu, promoþia 1979.
La data de 6 decembrie 1973, de sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae, a fost hirotesit
Protosinghel, iar la 15 august 1982, de hramul
mãnãstirii a fost ridicat la rangul de Arhimandrit, la 27 decembrie 2012 de sãrbãtoarea Sfântului Mc. ºi Arhid. ªtefan Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Justin Sigheteanul i-a acordat în semn
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de preþuire ºi respect „Crucea Voievodalã Maramureºanã”. De sãrbãtoarea Sfântului Arhidiacon ªtefan, numele sfântului pe care la primit la
botez, a fost ultima datã, când a slujit Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie ºi a fost împãrtãºit de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte Episcop Justin Sigheteanu - ucenicul Pãrintelui Arhimandrit Serafim
Man. În luna noiembrie anul 2010, la împlinirea
vârstei de 75 de ani, a primit titlul de Cetãþean de
onoare al Oraºului Târgu Lãpuº.
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fãrã timp, în plinã zi ºi în miez de noapte a fost la
dispoziþia credincioºilor, tuturor dându-le cuvânt de mângãiere ºi întãrire în credinþã, exemplu al minunii lui Dumnezeu fiind însuºi Preacuvioºia sa prin modul cum Dumnezeu l-a
vindecat ºi l-a þinut mãrturie timp de 30 de ani de
cumplita boalã de care a suferit.
A publicat urmãtoarele cãrþi: Mãnãstirea
Rohia, Editura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului, Cluj - Napoca, 1989; Livada
duhovniceascã, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului si Clujului,
Cluj-Napoca, 1990; ediþia a doua, 2010; Adevãruri trãite, Învãþãturi folositoare, Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului
ºi Sãtmarului, Baia Mare, 1993; Un buchet de
pilde ºi învãþãturi creºtine pentru tineri, Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului
ºi Sãtmarului, Baia Mare, 1995; Crâmpeie de
propovãduire din amvonul Rohiei, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi
Sãtmarului, Baia Mare, 1996; Meditaþii duhovniceºti, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureºului ºi Sãtmarului, Baia Mare, 2002;
Viaþa ºi Acatistul Sfântului Serafim de Sarov,
Baia Mare, 2004; Rugãciunea domneascã Tatãl
nostru – tâlcuire, Editura Proema, Baia Mare,
2007. Totodatã, a publicat multe predici ºi omilii, în revistele teologice.
Fiind un stareþ gospodar ºi jertfelnic,
Preacuviosul Pãrinte Arhimandrit Serafim Man
s-a preocupat mereu de îmbunãtãþirea stãrii patrimoniale ºi materiale a mãnãstirii. Dintre realizãrile sale amintim: construirea „Casei cu Paraclis”, „Casei Poetului”, „Altarului de varã”,
aducþiunea apei la mãnãstire, introducerea curentului electric, construirea drumului de acces
la mãnãstire, zidurile de susþinere din incinta
mãnãstirii etc. Pe lângã conducerea lucrãrilor, la
toate acestea a lucrat efectiv cu mâinile ºi braþele Preacuvioºiei Sale…
Ce sã mai zic într-o astfel de situaþie: cã în
ultima vreme am petrecut destul de mulþi pãrinþi
duhovniceºti, mai cu seamã în ultimii doi ani ºi
iatã, acum, a sosit ceasul sã facem acelaºi lucru
ºi cu Pãrintele Arhimandrit Serafim Man – care
va rãmâne în amintirea ºi în conºtiinþa noastrã
cu multe învãþãturi ºi fapte minunate, printre
care, la loc de frunte stã aceea cã a încurajat ºi
ajutat o mulþime de tineri teologi sã se pregãteascã pentru apãrarea ºi promovarea credinþei ortodoxe în anii grei ai dictaturii comuniste,
ºi care astãzi sunt preoþi ºi slujitori destoinici ai
Bisericii strãmoºeºti. A fost în acelaºi timp un
bun pãstrãtor al Tradiþiei ºi un pãstor receptiv la
noile probleme apãrute în societate. Era elegant
ºi ordonat, ospitalier ºi erudit. Un preot distins al
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cultului ortodox ºi un om al culturii înþelepte, un
slujitor al Bisericii ºi al poporului român. Apoi
mai rãmâne în sufletul nostru prin caracterul,
onoarea ºi demnitatea lui, apoi vocea sa caldã,
dar în acelaºi timp hotãrâtã ºi fermã; dupã aceea
cultura teologicã ºi nu numai cu care a fost
înzestrat datoritã muncii ºi tenacitãþii Preacuvioºiei Sale; luciditatea ºi spiritul sãu critic,
însoþit de foarte multã înþelegere, smerenie,
blândeþe ºi condescendenþã; pe urmã spiritul de
disciplinã, în primul rând cu el însuºi, de rigoare
duhovniceascã ºi moralã, doctrinarã, liturgicã ºi
canonicã revelatã cu fiecare slujire a sa ori cu
fiecare predicã sau cuvântare, susþinute într-un
mod foarte coerent ºi elevat în diferite împrejurãri ºi cu diferite ocazii; comportamentul, felul sãu de a fi ºi de a se raporta la semenii sãi, la
fiecare în parte într-un mod deosebit ºi unic,
fiind foarte respectuos, accesibil ºi deschis, toate acestea ducând la descoperirea în persoana sa
a eticii bunului simþ, pe care a cultivat-o de-a
lungul întregii sale vieþi ºi care astãzi o întâlneºti
tot mai rar!... Pãrintele Arhimandrit Serafim Man
a mai avut ºi calitatea de a fi un om de o sinceritate, discreþie ºi modestie ieºite din comun,
care mi-au inspirat foarte multã încredere, confort sufletesc ºi dragoste faþã de valorile perene
ale spiritualitãþii ºi culturii noastre autentice!...
Eu personal, mã simt foarte onorat pentru
faptul cã am avut fericitul prilej ºi marea ºansã
de a-l întâlni ºi (de) a-l cunoaºte pe Pãrintele
Arhimandrit Serafim Man – mare personalitate
a culturii, duhovniciei ºi spiritualitãþii acestor
þinuturi ºi nu numai, având convingerea ºi nãdejdea cã vom ºti cu toþii, pe mai departe, sã ne
cinstim înaintaºii, potrivit meritelor ºi vredniciilor fiecãruia, cu toate cã în aceste vremuri,
preþuim mai mult pe alþii de oriunde ºi de aiurea,
cãci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoºi,
mai senzaþionali. Însã, rãmânem convinºi de faptul
cã ce este nobil rãmâne, iar ce este ieftin, apune.…
Altfel spus, cuvintele noastre sunt puþine
ºi neputincoase pentru a putea spune cât bine a
fãcut Pãrintele Arhimandrit Serafim Man, datoritã þinutei sale morale ºi preoþeºti, a echilibrului ºi înþelepciunii sale, a preocupãrilor sale
teologice ºi cãrturãreºti, a dragostei sale faþã de
Dumnezeu ºi (de) oameni, a ataºamentului sãu
faþã de þara aceasta ºi de Biserica strãmoºeascã.
Se cuvine aºadar, sã-i aducem prinos de
cinstire ºi de recunoºtinþã, rugându-ne lui Dumnezeu sã-l rãsplãteascã cu harul ºi cu dragostea
sa cea nemãrginitã acolo, în locaºurile cele cereºti, în lumina cea neînseratã a Slavei Sale.
Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!
Veºnicã sã-i fie pomenirea! Amin!
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Decernarea titlului de cetãþean de onoare
post-mortem al Municipiului Baia Mare
lui Dumitru Istvan, inginer, geolog ºi speolog

Sic transit gloria mundi.
Moartea a câºtigat în lupta cu Viaþa, dar
Memoria câºtigã în lupta cu Neantul!
Deoarece despre persoana ºi personalitatea lui Dumitru Istvan au vorbit astãzi, la aceastã
festivitate, Domnul Primar Cãtãlin Cherecheº ºi
cei trei reprezentanþi de frunte ai celor trei domenii în care cetãþeanul nostru de onoare a excelat cu prioritate ºi prisosinþã ºi, de asemenea,
eu personal am avut prilejul ºi privilegiul sã
rostesc un scurt Laudatio, Admiratio et Veneratio la ºedinþa Consiliului Local care a aprobat
aceastã acordare de distincþie, vã rog sã-mi permiteþi sã abordez chestiunea în segmentul ei generic ºi substanþial ºi sã profit de aceastã selectã
audienþã pentru a formula câteva aprecieri pe
care le consider importante.
Instituþia Cetãþeniei de Onoare nu este o
invenþie a zilelor noastre. Se pare, privind diacronic lucrurile, cã nu mult dupã apariþia categoriei juridice de cetãþean a trebuit, pentru anumite cazuri speciale ºi specioase, sã fie inventatã
ºi categoria mai întâi existenþial-pragmaticã, iar
mai târziu juridicã a cetãþeniei de onoare. Mai
întâi pentru cazuri in vita, apoi ºi pentru post
mortem, în semn de mulþumire ºi recunoºtinþã
pentru acte factuale sãvârºite în favoarea unei
comunitãþi.
ªi Consiliul Local Baia Mare a acordat în
ultimii 20 de ani 20 de titluri post mortem pentru
20 de persoane care fie au slujit comunitatea în
mod excepþional, cazul antrenorului de înot
Gheorghe Demeca, fie ºi-au dat viaþa în cauze

nobile, cazul soldaþilor martiri sau al martirilor
bisericii greco-catolice.
Cu o ocazie specialã, vorbind despre Proiectul reuºit cu ajutorul Consiliului Europei, la
Sighetu Marmaþiei – Memorialul Victimelor
Comunismului ºi Totalitarismului – de fapt Memorialul Durerii, cum a botezat aceste incinte
doamna Lucia Hossu Longin, doamna Ana
Blandiana a rostit sentenþios: „Memoria nu este
doar un drum spre Trecut, ci ºi unul spre Viitor”.
Vorbele acestea simple sunt atât de minunat-expresive acum, mai ales pentru imperiul
de situaþii din istoria recentã ce pot fi circumscrise în perimetrul de semnificaþii al sintagmei.
Tot astfel, avem paradigma formulatã în
ultimii ani de cãtre cetãþeanul nostru de onoare,
ºi al Clujului totodatã, Academician Marius Porumb, care a gãsit o formulã extrem de fericitã
pentru desemnarea ºi reunirea tuturor domeniilor ce întreþin Memoria. Magnificenþa Sa a
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Luni, 11 februarie 2013, în sala Europa a Primãriei Baia Mare
a avut loc decernarea titlului de cetãþean de onoare post-mortem
inginerului geolog Dumitru Istvan.
Au luat cuvântul dr. Cãtãlin Cherecheº, primarul
Municipiului Baia Mare, dr. Marinel Kovacs, preºedintele filialei
Baia Mare a Societãþii Geologice a României, Alexandru Mureºan,
vicepreºedinte al Clubului de Speologie „Montana”, Ionicã Pop,
membru al Clubului de Speologie ºi dr. Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, al cãrui discurs rostit
cu aceastã ocazie îl redãm mai jos:
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rostit în mai multe ocazii îndemnul de suflet „Sã
dãruim Viitor Trecutului!”.
Cele douã exprimãri venite din câmpuri
ideatice diferite converg spre o singurã idee.
Pentru a putea trãi bine Prezentul ºi a putea
pregãti temeinic Viitorul e nevoie sã ne cunoaºtem ºi recunoaºtem foarte bine Trecutul! Iar
printre formulele de recunoaºtere gãsim la loc
de mare cinste instituþia Cetãþeniei de Onoare.
Fac o micã parantezã necesarã aici ºi
acum. Una dintre cele mai serioase ºi solide
formule practice de „cetãþenie de onoare” este
cea de „cetãþean de onoare al Statului Israel”
dublatã de acordarea titlului de „Drept între popoare” de cãtre Înaltul Tribunal de Dreptate,
înscrierea numelui pe Zidul de Onoare de pe
Aleea celor drepþi ºi plantarea unui copac în
Pãdurea celor drepþi din Cimitirul Yad Vashem
din Ierusalim.
Aici sunt înscrise pânã la ora actualã
21.758 nume. Sunt numele celor care în timpul
Holocaustului au ajutat la salvarea unor evrei
din ghearele morþii, în diferite locuri, ocazii,
situaþii. 6004 nume sunt din Polonia, 4767 din
Olanda, 2740 din Franþa, 2185 din Ucraina, 685
din Ungaria, 465 din Slovacia, 443 din Germania!, 73 din Republica Moldova, 55 din România, 13 din Marea Britanie, 3 din S.U.A!
Din acest exemplu se pot formula câteva
idei. Cã, spre exemplu, probabil ar trebui sã
înzidim ºi noi la Baia Mare, undeva, numele
cetãþenilor de onoare!!! Sau sã amenajãm un
parc în care fiecare mare personalitate ce ne
viziteazã sã ne planteze un pom fructifer.
Mi-aduc aminte cã am condus o delegaþie a
Parlamentului României în Siria, era cu mine ºi
senatorul de Maramureº Voicu Valentin Glodeanu, PNÞCD, ºi am fost invitaþi la Quneitra,
unde se pãstreazã intacte urmele oraºului distrus
de armata israelianã în momentele istorice de
ocupare a Înãlþimilor Golan, spre a planta câte
un mãr în... (culmea paralelismului internaþional!) „Livada celor drepþi”!
Închid aici paranteza I ºi deschid paranteza II. Consiliul Local Cluj-Napoca, foarte generos în acordarea acestor titluri de nobleþe contemporanã, a aºezat între cetãþenii de onoare ºi
pe omul de ºtiinþã brazilian George Legman, academician, nãscut în lagãrul de la Auschwitz
dintr-o familie de evrei clujeni! O dovadã de
seriozitate a Consiliului de Consultanþã, care a
ajuns sã cerceteze atât de acribios evoluþii istorice, pânã la marginile lumii! Pe cale de consecinþã ºi intersectând paradigmele prezentului
n-ar fi lipsit de importanþã sã întoarcem moneda
ºi sã stabilim aici, printr-o iniþiativã de tip
HEBROM, perimetrul unei Livezi nobile pentru
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aceia dintre foºtii locuitori ºi pentru urmaºii lor,
care fie au pãrãsit aceastã lume, fie ºi-au pãrãsit
Patria pentru o altã patrie, dar care nutresc sentimente curate de admiraþie ºi respect pentru
comunitatea în care au trãit. Ar fi o ocazie de a-i
chema superonorabil Acasã, de a-i trata corespunzãtor ºi de a le întreþine ºi pe mai departe fie
Dragostea, fie Dorul. Ei pot sã fie ºi evrei, dar ºi
germanici, ºi români ºi maghiari, ei pot fi ambasadorii onorifici titularizaþi printr-o formulã
care sã „fructifice” în continuare.
Acordarea unor astfel de titluri este însoþitã de multe ori ºi de un entuziasm conjunctural. Rãmân memorabile ceremoniile de acest
tip din perioada interbelicã. Spre exemplu, devenise o modã a acorda acest titlu reprezentanþilor monarhiei, marilor exponenþi ai partidelor istorice, marilor personalitãþi cu anvergurã
europeanã ºi mondialã, cum a fost cazul lui
Nicolae Titulescu, dupã momentul în care a
ajuns Preºedinte al Adunãrii Societãþii Naþiunilor (un fel de ONU interbelic!). Nici astãzi nu
suntem total strãini de o astfel de conduitã publicã. Spre exemplu, Guvernatorul Mugur Isãrescu, numãrã destul de greu oraºele care l-au
onorat cu titlul de „Cetãþean de Onoare”. A
propos de acest caz, cred cã ºi Baia Mare va fi
dispusã la un astfel de gest dupã ce vom fi
semnat ºi înfãptuit Proiectul pe care l-am propus
Bãncii Naþionale de a înfiinþa la Baia Mare un
Muzeu al Medaliei, similar celui mare mare
muzeu european de acest tip, de la Kremnice din
Slovacia, gospodãrit de cãtre Banca Naþionalã a
Slovaciei. De reþinut! La Baia Mare a fost turnatã cea mai frumoasã medalie de aur, cu chipul
lui Mihai Viteazul, care a fost de fapt ºi prima
medalie pentru aceastã Monetãrie. Pentru cazurile acestea, pomenite acum, analele vremii ne
oferã o bogatã bibliografie justificativã. Un ziar
din 1936 menþioneazã : „se dã astfel expresiune
conºtiinþei primatului valorilor superioare în cazuri care depãºesc ca importanþã ºi proporþii
cadrele reduse ale intereselor colective ale urbei”. Profund omagiu ºi nemãrmuritã admiraþie
pentru apostolatele în servicii publice!
ªi încã un caz tipic pentru o situaþie prototipicã. Cazul lui Valeriu Gafencu, cetãþean al
Raiului din 18 februarie 1952 ºi cetãþean de
onoare post-mortem al oraºului Tg. Ocna din 10
februarie 2009, oraº unde ºi-a petrecut în penitenciar ultimii ani din viaþã. Se ºtie cã pentru
felul sãu hristic de comportament, din Spitalul
penitenciar, Valeriu Gafencu a fost supranumit
de cãtre Pãrintele Nicolae Steinhardt „Sfântul
Închisorilor”. Acest gest a fost fãcut de pãrintele
Nicolae dupã ce a aflat cã tânarul studios anticomunist ºi-a dãruit ultimele medicamente pentru

ancorat în perspectivele pe care le poate oferi
înãlþimea valorilor umane, zic, fãrã sã încerc
prin aceastã zicere nici sã aduc doar eu luminã ºi
nici sã pretind cã am început sã risipesc norii, cã
mie personal ºi poate cã ºi altora ne-ar prii
condiþia de cetãþean bãimãrean, sau cetãþean
bãimãrean de onoare, dacã la lista de acum,
puþin lovitã de inflaþii ale timpului, s-ar adãuga,
poate chiar spre o reparaþie moralã a trecutului ºi
prezentului ºi nume precum Nicolae Steinhardt,
Vida Gheza, Dorel Cherecheº, Regele Mihai,
Regina Maria, I.P.S. Iosif al Europei, Mugur
Isãrescu, Raoul ªorban, ªtefan Popa Popa`s,
Acad. Adam Puslojici, Acad. Mihai Cimpoi,
Patriarhul Daniel, Acad. Eugen Simion, Acad.
Alexandru Surdu, Acad. Teodor Dima, Mircea
Cozma, Alexiu Pocol, Ioan Mircea Pascu, Jack
Goldstein, ªtefan Marinca din Limerick (Irlanda), Nicolae Felecan, Sorin Ilieºiu, Victor Iancu,
Vasile Radu Ghenceanu, Mircea Bochiº, Liviu
Borlan, Ioan Es. Pop, ing. Gheorghe Marcaº,
ing. Gheorghe Volcovinschi, Oscar Edelstein,
Dan Pascariu, Dr. Nicolae Ruºdea, Ioan Nãdiºan, Ioan Hollender, Valeriu Achim ºi alþii.
În concluzie: Non idem est si duo dicunt
idem! Dar poate fi adevãratã ºi formularea: Post
hoc ergo propter hoc!
Soþia, Eva Istvan vorbind
despre Dumitru Istvan:
ªi-a petrecut copilãria cu bunicul între poveºti ºi plimbãri. În timpul ºcolii a descoperit
munþii, pãdurile ºi sportul. A urmat cursurile
Facultãþii de Geologie din Bucureºti. Geologia
i-a fost meseria ºi a fãcut-o cu seriozitate. În
timpul liber a escaladat munþii, a drumeþit pe
dealuri ºi prin pãduri. A întocmit hãrþi pentru ca
alþii sã admire frumuseþile naturii. A avut o
pasiune – speologia. Clubul de speologie pe care
l-a înfiinþat a fost locul unde pasiunea sa s-a
transmis generaþiilor de tineri, care îi continuã
munca.
Cu acest club a descoperit ºi cartat în jur
de peste 300 de peºteri, datele lor fiind acum în
patrimoniul Institutului Naþional de Speologie
„Emil Racoviþã” din Bucureºti. A publicat 32 de
lucrãri ºtiinþifice în colaborare, 7 fiind publicate
în volume ale Congreselor Asociaþiei Geologice
Carpato-Balcanice. A participat la elaborarea a
zeci de rapoarte ºi documentaþii geologice ºi de
asemenea numeroase publicaþii în reviste de
specialitate privind patrimoniul speologic al
zonei Baia Mare ºi arealele adiacente. Dumitru
Istvan a încetat din viaþã pe data de 3 aprilie
2011, în timpul unei drumeþii la Cascada Strungii Þiganului, Munþii Igniº.
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salvarea unui pastor, de origine ebraicã, Richard
Wurmbrandt, la închisoarea din Tg. Ocna.
Cu toate acestea Institutul Ellie Wiesel,
printr-o ciudatã filosofie, cere prin intermediul
unui alt evreu, Alexandru Florian, fiul comunistului ideologic, Radu Florian, care în anii ‘50
îl incrimina în Scânteia pe marele filosof
Constantin Noica, deci acest evreu Alexandru
Florian cere Consiliului Local Tg. Ocna retragerea titlului de cetãþean de onoare post-mortem
lui Valeriu Gafencu!
Aceasta în condiþiile în care cei mai mari
suferinzi pentru dreptate tocmai se pregãteau sã
facã paºi urcãtori pe treptele memoriei spre a
împlini, spre exemplu, spusele Pãrintelui Gheorghe Calciu, care a petrecut peste 20 de ani de
temniþã grea în România ºi care a rostit clarificator ºi definitivant expresia : „Nu avem alt
sfânt mai mare decât Valeriu Gafencu!”. Iar
profesorul Radu Ciuceanu, director al Institutului pentru Studiul Totalitarismului Românesc,
tocmai propusese Bisericii Ortodoxe Române
canonizarea lui Valeriu Gafencu, a lui Ioan Ianolide, coleg de celulã ºi biograf al sãu ºi a
pãrintelui stareþ de la Tismana Gherasim Iscu.
Alaltãieri, 9 februarie, la Paris, cu binecuvântarea I.P.S. Iosif al Europei s-a desfãºurat
o conferinþã din ciclul comemorativ MARTOR
dedicat martirilor mãrturisitori din temniþele comuniste. Programul a fost consacrat memoriei
lui Ioan Ianolide, prieten de suferinþã ºi rugãciune, autorul cãrþii Sfântul Închisorilor. I.P.S.
Iosif a sãvârºit ºi parastasul de veºnicã pomenire
pentru deþinutul profet, mort la 5 februarie 1986,
iar pe internet a fost difuzat Filmul „Noaptea
Patimilor”, despre martiriul lui Valeriu Gafencu, realizat de Radu Dinu.
Personal, astãzi, când trãim emoþiile festivitãþii acordãrii titlului de cetãþean de onoare
post mortem lui Dumitru Istvan, mã simt îmbucurat în sufletul meu ºi-mi pot aduce aminte
aceste detalii ºi multe altele care nu pot fi spuse
din raþiuni de timp, detalii care sporesc zestrea
de valoare ºi semnificaþie în înþelegerea unui
astfel de înalt titlu. ªi nimeni sã nu-ºi închipuie cã
e mai uºor sã dai un astfel de titlul dupã moarte!
Personal, astãzi, din frãmântarile mele interioare mi-a venit ºi ideea de a medita profund
cu toþii la aceastã importantã instituþie juridicã –
Cetãþean de Onoare – ºi a ne gândi ºi la alte
moduri de rãsplatã, mult mai specificate pentru
cei care meritã recunoºtinþa publicã. Sau, în
perimetrul actualului titlu, poate ar fi indicat sã
extindem investigaþiile spre alte figuri ilustre,
validate de viaþã ºi de documentele rãmase, figuri memorabile ºi admirabile în acelaºi timp.
Cu un aer cât se poate de serios ºi profund
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La plecarea lui George Alexe
Theodor DAMIAN

George Alexe
(1935-2013)

„Îmbracã-te în doliu frumoasã Bucovinã
Cu cipru verde-ncinge anticã fruntea ta
C-acuma din pleiada-þi auroasã ºi seninã
Se stinse un luceafãr, se stinse o luminã
Se stinse-o dalbã stea.”
(M. Eminescu, La mormântul lui Aron Pumnul)
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eologul competent, scriitorul, eseistul, filosoful ºi ziaristul de talent ºi de
profundã capacitate de analizã ºi sintezã, mai specific vorbind, poetul de mare vibraþie
ºi sensibilitate patrioticã în cel mai înalt ºi nobil
sens al cuvântului, muzicianul pasionat (compoziþii ºi interpretare, fondator ºi director al coralei
„România” în Detroit, Michigan, între anii 19711994, dar ºi psaltichistul irevocabil îndrãgostit de
muzica bizantinã bisericeascã), editorul de reviste
academice ºi de culturã care ºi-a pus sufletul ºi
amprenta intelectualã ºi de credinþã pe fiecare paginã publicatã, românul de necompromisã conºtiinþã româneascã, credinciosul adânc înrãdãcinat
în tradiþia ºi spiritualitatea creºtinã a neamului
nostru, prietenul de nãdejde ºi Omul de omenie
îndumnezeitã, George Alexe, a plecat dintre noi
pe calea Împãrãþiei.
El a fost, aºa cum spunea Eminescu despre
admiratul sãu profesor Aron Pumnul, un adevãrat
luceafãr pe cerul spiritual al diasporei româno-americane, dar ºi pe cel al culturii române în
general, o luminã, o dalbã stea. Teologic vorbind
însã, paradoxal, „a fost”, nu înseamnã cã nu mai
este, cãci aºa cum tot Eminescu spune, în celebrul
poem La steaua „Poate de mult s-a stins în drum/
În depãrtãri albastre/ Iar raza ei abia acum/ Luci
vederii noastre// Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe
cer se suie/ Era pe când nu s-a zãrit/ Azi o vedem ºi
nu e,” George Alexe a fost o luminã ºi continuã sã
lumineze, sã-ºi împãrtãºeascã strãlucirea ºi cãldura peste noi cei rãmaºi în urmã.
Aºa cum îl prezintã reputatul critic ºi istoric
literar Aurel Sasu în Dicþionarul scriitorilor români din Statele Unite ºi Canada (vezi ºi mai jos),
George Alexe s-a nãscut la 26 noiembrie 1925,
comuna Smârdan, judeþul Buzãu. A fãcut ºcoala
primarã la Smârdan (1933 - 1937) ºi a urmat Seminarul teologic „Kesarie Episcopul” din Buzãu
(1937 - 1945). Studiile începute la Facultatea de
Teologie a Universitãþii din Bucureºti (1945-

1948) le-a continuat la Institutul Teologic de grad
universitar din capitalã (1948-1949). Titlul tezei
de licenþã, pregãtitã sub îndrumarea profesorului
Dumitru Stãniloae a fost Cultul inimii lui Iisus la
romano-catolici ºi combaterea lui. Între 1951 ºi
1955 a frecventat cursurile de doctorat în teologie,
secþia sistematicã, specializarea principalã teologia fundamentalã ºi istoria religiilor, secundar teologie dogmaticã. A urmat studii speciale de muzicologie ºi muzicã bizantinã cu profesorul ºi
compozitorul Nicolae Lungu. A fost redactor la
Editura Institutului Biblic de Misiune Ortodoxã
(1957- 959); bibliotecar ºi cercetãtor la Biblioteca
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
(1960-1965), inspector general patriarhal ºi cercetãtor în Departamentul Relaþii Externe Bisericeºti al Patriarhiei Române (1966 - 1969). În 1969
s-a stabilit în Canada, apoi, din 1971 în Statele
Unite. A studiat la College of Applied Arts and
Technology din Waterloo, Ontario, Canada
(1970), iar între 1986 ºi 1991 a urmat cursurile
prin corespondenþã la The Ambassador Bible College din Passadena, California. Din 1969 a lucrat
la Departamentul publicaþiilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Statele Unite ºi Canada (Detroit, Michigan, din 1976 fiind secretarul Departamentului). A fost reprezentant al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române la Conferinþa permanentã a epis copilor ortodocºi canonici din Amer ica, în
„Educational Commission” (1975-1977; 19811982) ºi „Ecumenical and Theological Commission” (1978-1980; 1983-1998).
Dupã stabilirea în Statele Unite ºi-a continuat prin Arhiepiscopia Ortodoxã Românã, activitatea teologicã, artisticã ºi editorialã începutã în
1948, în sectorul cultural al Arhiepiscopiei Bucureºtilor, fiind permanent ajutat de soþia sa Ruxandra Didi Alexe (n. Ursu), licenþiatã a Institutului de Arte Plastice din Bucureºti, Facultatea
de Artã Decorativã, secþia Imprimeuri Textile

mania (Observator, München; Almanahul Capelei Române „Mihail Sturza”, Baden Baden);
Canada (Adevãrul, Hamilton, Ontario; Tricolorul,
Toronto, Ontario; Luceafãrul, Montreal, Quebec);
Franþa (Le Courriere roumaine, Paris); Austria
(Unirea, Viena; Almanahul Parohiei Ortodoxe
Române din Viena) ºi Anglia (The Altar, Londra).
Între 1970 - 1976 a fost editor asociat ºi business
manager al revistei Credinþa (Detroit, Michigan),
purtãtoarea de cuvânt a Arhiepiscopiei Misionare
Ortodoxe din America, apãrutã din 1952 (editor
din 1966, arhideacon Bartolomeu Valeriu Anania).
Din 1971 pânã în 1975 a fost editor, împreunã cu arhimandritul Bartolomeu Valeriu
Anania la Calendarul ortodox Credinþa, Detroit,
Michigan. A înfiinþat ºi editat revistele Comuniunea româneascã (1973 - 1984) la Detroit, Michigan, ºi Vestitorul românesc, Kitchener-Waterloo, Ontario, Canada (1969-1970).
În literaturã George Alexe a debutat în
revista Muguri din Buzãu (1940/1941) cu povestirea Un vis.
ªi-a fãcut debut editorial cu volumul de versuri Þãrmul dinspre cer (1991). E autorul volumului
Diorame: eseuri teologice ºi literare (1996) ºi al
volumului de poezie Ajungã vieþii (2007).
A fost membru în Asociaþia naþionalã a
Scriitorilor Profesioniºti din America (The National Writers’ Association, Aurora, Colorado), în
The Society for Romanian Studies in America
(Huntington, Indiana), în Uniunea Scriitorilor din
România; a fost editor al revistei Credinþa ºi al
almanahului Credinþa ale Arhiepiscopiei din Detroit, membru în colegiul de redacþie al revistei
Luminã Linã/ Gracious Light din New York ºi
chairman (director) al Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã din New York, ºi
co-editor (cu Theodor Damian) al revistelor Symposium ºi Romanian Medievalia ale aceluiaºi
Institut.
George Alexe a fost o personalitate, dupã o
expresie americanã, „mai mare ca viaþa”. Dumnezeu l-a dãruit cu daruri cât pentru mai multe
vieþi, iar el a fost un slujitor al Domnului cu jertfelnicie toatã viaþa alãturi de soþia sa dãruitã lui de
Dumnezeu, artista Didi Alexe, care înþelegându-i
firea, personalitatea ºi vocaþia, l-a ajutat, l-a stimulat, l-a îngrijit cu credincioºie ºi jertfelnicie
pânã în ultima clipã. Ea, înþelegându-i destinul
special, l-a ajutat sã creascã, sã se dedice, sã creeze, sã devinã ºi sã rãmânã.
George Alexe nu a predat cursuri la universitate, dar el a fost Profesorul. Oameni de rând
din toate cãrãrile vieþii, studenþi ºi profesori, toþi
au avut ceva, ºi încã mult, de învãþat de la el. El a
fost profesorul profesorilor. Un om de o supervastã culturã teologicã ºi laicã, informat la zi cu
ceea ce se publicã în domeniile ºtiinþelor uma-
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(1957) ºi a Scolii de picturã bizantinã bisericeascã
de pe lângã Patriarhia Românã (1958). Împreunã
au înfiinþat ºi condus Societatea Coralã ºi Culturalã „România” din Detroit, Michigan (1971
-1994), iniþiind o vastã acþiune de valorificare a
tradiþiei naþionale în cadrul numeroaselor concerte
de colinde ºi muzicã bisericeascã bizantinã, conferinþe pe teme de istorie ºi spiritualitate ortodoxã,
expoziþii de artã ºi comemorãri. Între 1974 ºi 1988
George Alexe a susþinut rubricile de religie ortodoxã ºi culturã la postul de radio ºi televiziune
româno-american din Detroit, Michigan. A conferenþiat la simpozioane, congrese ºi conferinþe internaþionale organizate în Statele Unite, Canada ºi
Austria: Romanian Ritual of Colinda (Wayne
State University, 1974), The Romanian Orthodox
Church and the War of Independence (Kent State
University, 1977), Christian Essence of the Romanian Humanism (San Francisco, California,
1979), Viena în folclorul românesc (Viena, 1983),
Théologie et Spiritualité orthodoxe dans le folklore roumain (Toronto & Hamilton, Ontario, Canada, 1984), Ethnicity and Autocephaly of the Romanian Christianity (Viena, 1985). Dupã 1990 a
prezentat mai multe comunicãri (Thraco-Roman
Distinctiveness of Byzantine and Romanian
Christianity, 1990; The Thracian Origin of Byzantine and Romanian Sacral Music, 1991;
Thraco-Roman Realities of the Byzantine Empire
and Eastern Romanity, 1992; St. Basil the Great of
Cappadocia in Romanian Folklore, 1993; Eastern
Romanity and Western Romanity on the Eve of
the Byzantine Empire Collapse, 1994) la Congresul Internaþional de Studii Medievale de pe
lângã Western Michigan University, Kalamazoo,
Michigan. A conferenþiat în universitãþi americane despre mari scriitori români: Tudor Arghezi
în literaturile romanice (The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1980), Sadovenian
Humanism (The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1980), American celebration of a
Great Romanian Poet: Vasile Voiculescu (The
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan,
1984), Toward a Theological Interpretation of Mihai Eminescu (International Institute of Metropolitan Detroit, 1985). A colaborat la reviste din þarã
(Biserica Ortodoxã Românã, Studii Teologice,
Ortodoxia, Glasul Bisericii, Mitropolia Olteniei,
Mitropolia Banatului, Telegraful Român, Revista
Teologicã, Tribuna, Argeº, Ateneu) ºi din Statele
Unite (Credinþa, Detroit, Michigan; Calendarul
Credinþa, România pretutindeni, New York; Luminã Linã/ Gracious Light, New York; America,
Cleveland, Ohio; Calendarul America; Acþiunea
româneascã, New York; Adevãrul, Detroit, Michigan; Universul liber, Hollywood, California; Lumea liberã româneascã, New York; Micromagazin, New York; Lupta, Providence, Rhode
Island; New York Spectator, New York); Ger-
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niste, cu o minte profund inchizitivã ºi provocativã, George Alexe vorbea în orice împrejurare,
de la discursuri oficiale, prezentãri academice,
prelegeri teologice demne de cea mai prestigioasã
catedrã, ºi pânã la discuþiile neformale, prieteneºti
având mereu noutãþi din diverse domenii de cercetare umanisticã ºi idei personale, descoperiri ºi
conecþii, care fãceau orice conversaþie o plãcere ºi
un privilegiu, dar în acelaºi timp o lecþie admirabilã ºi de neuitat. A fost un interdisciplinar de
calibru ºi redutabil enciclopedic, un reprezentant,
acum rarisim, din generaþiile marilor profesori enciclopedici de altãdatã. Expert în teologie dogmaticã ºi fundamentalã, în istoria þãrii ºi cea universalã, dar ºi bisericeascã românã ºi ecumenicã,
în drept canonic, liturgicã ºi moralã, în muzicã
bisericeascã ºi liniarã, în filosofie, psihologie, sociologie ºi antropologie, George Alexe strãlucea
inepuizabil în explorarea de noi orizonturi ºi în
„predarea” cunoºtinþelor sale temeinice, „predare” fãcutã însã în totalã modestie ºi „ºtergere de
sine”, într-un fel, dupã modelul monastic din autentica tradiþie creºtinã de veacuri.
Dacã ar fi sã-l caracterizez în douã cuvinte,
lucru extrem de dificil, dupã îndelungi ezitãri ºi
cãutãri, aceste douã cuvinte ar fi „patriot” ºi „teolog”. Patriot, în cel mai nobil sens al cuvântului.
Un om conºtient de valorile culturii ºi spiritualitãþii neamului sãu, valori pe care le-a promovat
„cu timp ºi fãrã timp”, o viaþã întreagã. Nu am
cunoscut un om mai „arzãtor” ºi mai luptãtor ca el
pentru aceste valori. Teolog, în ambele sensuri :
atât ca om credincios, de rugãciune cu inima curatã ºi smeritã, devotat învãþãturii de credinþã ortodoxã, neo-apologet al acestei învãþãturi în epoca
ultra-secularizatã în care trãim, dar ºi ca un nou
„Pavel”, propovãduitor doct, imbatabil, neobosit,
al adevãrului de credinþã al Bisericii ortodoxe în
general ºi române în special.
L-am cunoscut pe George Alexe din scris,
înainte de a-l fi cunoscut personal la venirea mea
în America în 1988. Ceea ce am spus aici despre
personalitatea sa este o mãrturie adevãratã uceniceascã ºi prieteneascã. Colaborarea noastrã pe
tãrâm cultural ºi teologic, la nivel academic, a
început în 1993, imediat dupã ce am înfiinþat Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã, Biserica „Sf. Ap. Petru ºi Pavel”, Cenaclul
literar „M. Eminescu” ºi, un pic mai târziu, revista
de culturã ºi spiritualitate româneascã Luminã
Linã/ Gracious Light.
Odatã cu începerea organizãrii sesiunilor
academice de medievalisticã ale Institutului în cadrul Congresului Internaþional de Studii Medievale de la Western Michigan University din
Kalamazoo, la iniþiativa sa, colaborarea noastrã la
revista Luminã Linã, dar ºi la revista Symposium
ºi apoi la revista Romanian Medievalia, ambele
editate ºi publicate de Institut, a devenit tot mai
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strânsã, George Alexe devenind director de Studii
în cadrul Institutului ºi alãturi de mine redactor al
acestor unice reviste în diaspora româno-americanã. Împreunã am formulat teme generale de
sesiuni academice atât pentru Congresul anual de
Studii Medievale cât ºi pentru Simpozionul ecumenic ºi interdisciplinar anual al Institutului, am
selectat participanþi, lucrãri ºi sub-teme, am promovat cercetãtori ºi profesori români din þarã ºi
din SUA ºi Canada în mediile academice americane, am organizat ºi condus sesiunile ºtiinþifice
de la aceste evenimente, am fãcut ºi publicat reportaje despre ele. În câþiva ani la rând, alãturi de
distinsa sa soþie, Doamna Didi Alexe, a venit la
New York pentru a organiza împreunã Crãciunul,
Simpozionul „Eminescu” ºi Simpozionul dedicat
Unirii Principatelor Române. George Alexe, cu
cãldura-i spiritualã caracteristicã, s-a integrat imediat în comunitatea românã din New York, a organizat un cor, a participat la munca de mobilizare
a românilor pentru ca aceste evenimente sã fie
celebrate dupã cuviinþã, la nivel academic, dar ºi
tradiþional autentic creºtinesc ºi românesc.
Întâlnirile noastre, o mie ºi una, la Detroit,
la New York, ºi în special la Kalamazoo, ani la
rând, nenumãratele ore de conversaþii telefonice,
cel mai adesea sãptãmânale, au constituit întotdeauna un fel de „praznic luminos” de idei, de
credinþã, de românism.
George Alexe a fost un om frumos. „Prea
frumos”, ca sã citez un vers din Shakespeare, cu
profunde sensuri teologice, în special în ceea ce
priveºte teologia chipului lui Dumnezeu. Zice
poetul englez: „Eºti prea frumos sã vrei de tot sã
mori/ ºi viermii doar sã-i laºi moºtenitori.”
George Alexe a plecat, dar nu de tot. Cãci
ceea ce este „prea frumos”, nu moare de tot. Cum
spunea, teologic, Horaþiu: Non omnis moriar, nu
se moare de tot. Iatã inima învãþãturii de credinþã
creºtine. Prietenul nostru a plecat pe calea Împãrãþiei luat de mânã de îngeri ºi condus de Pãstorul Hristos, Cel pe care credinciosul Sãu ucenic
L-a slujit cu jertfelnicie pânã la moarte.
George Alexe a luptat lupta cea bunã, a
pãzit credinþa cu strãºnicie, ºi-a isprãvit alergarea
ca un atlet al lui Hristos luând laurii devotamentului ºi rodniciei muncii sale. El a murit în Hristos
ca sã învieze întru Domnul ºi Dumnezeul sãu,
fiind el, dar ºi noi, încredinþat de promisiunea
Mântuitorului care zice: „Cel ce crede-n Mine, de
va ºi muri, viu va fi” (Ioan 11, 25). Avem credinþa
cã el este viu întru Hristos Domnul sãu ºi al nostru,
dar ºi în inimile noastre, ºi cã acum, la despãrþirea
temporarã de noi, sufletul sãu aude chemarea cea
sfântã ºi îmbucurãtoare a Mântuitorului nostru:
„Bine slugã bunã ºi credincioasã, peste puþine ai
fost pusã, peste multe te voi pune; intrã întru
bucuria Domnului tãu” (Matei 25, 23).
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Alexandru Tomescu:
De peste Atlantic - Cronici ºi Editoriale

milor zece ani. Ce pãcat ca nu ºi-a început
scrierile în 1989. Azi, am fi avut o cronicã
post-revoluþionarã completã… Dar poate nu e
prea târziu!
Lectura volumului m-a rãscolit. Am trãit
din nou momente de cumpãnã. ªi mi-am dat
seama încã o datã din scrierile sale cât de obidit
ºi de ameninþat a fost ºi continuã sã fie neamul
nostru. ªi totuºi, întrevãd ºi o razã de luminã.
Dacã nici comunismul ºi nici ultimii 20 de ani
de miºelii ºi nemernicii nu ne-au distrus, înseamnã cã Cineva are grijã de noi. Dar ºi noi
trebuie sã ne facem datoria aºa cum ºi-o face
autorul.
Lucrãrile din cuprinsul cãrþii sunt scrise
într-o limbã frumoasã, curatã ºi fãrã pretenþii,
aºa cum a moºtenit-o de la Creangã ºi Eminescu.
Expresiile ºi imaginile te duc ºi ele la peisajul
literar al limbii române tradiþionale, când orãtãniile murdare încã nu guiþau în literatura
noastrã. Altfel, multe din subiectele abordate
sunt adevãrate perle de Românism… Am reîntâlnit în carte unele cunoºtinþe comune. Acum
regret cã am trecut pe lângã ele fãrã sã manifest
nici un ecou sufletesc. Alte mari personalitãþi am
apreciat, dar fãrã sã-mi manifest simþãmintele...
Pe George Bãlaºu, de exemplu, l-am considerat un erou al zilelor noastre, dar nu am avut
inspiraþia sã-i ºi spun acest lucru. Pe „sfinþenia”
sa Pãrintele Iovan de la mãnãstirea Vladimireºti
(menþionat la p. 201) l-am cunoscut la Jilava,
unde am împãrþit aceiaºi celulã. Îmi aduc aminte
de figura sa luminoasã ºi de faptul cã ne-a spovedit pe toþi cei ce ne aflam acolo. Nu mi-am dat
seama atunci cã, de fapt, trãiam un eveniment
unic. Astfel, Alexandru Tomescu ne face sã ne
redescoperim istoria. Mai plin de sentimente
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onfratele Alexandru Tomescu din
Toronto este un observator fin ºi un
participant neobosit la multiplele
activitãþi ale vieþii româneºti din exil. Atitudinea
sa modestã ºi mereu binevoitoare nu trãdeazã
înaltele sale preocupãri româneºti, dar evocã o
fineþe sufleteascã pe care cei avizaþi o simt imediat… Într-una din cronicile sale, fratele Tomescu a scris despre mine cã aº face parte din
generaþia de aur a exilului românesc. Nu sunt
convins de acest lucru. Mi-am fãcut doar datoria. Ceea ce însã autorul nu pare sã-ºi dea
seama este tocmai faptul cã de acum a pãºit ºi el
în aceastã categorie. Viitorii ani o vor confirma!
Plecat în exil de un numãr de ani, Alexandru Tomescu s-a înrolat imediat ºi fãrã nici o
rezervã în categoria celor care „s-au rupt de þarã,
dar nu au plecat niciodatã din ea.” Astfel, el s-a
afirmat de la început ca jurnalist, prozator, editor, ctitor de lãcaºuri culturale alãturi de cei
dinaintea lui, ºi mai presus de orice, s-a afirmat
ca Român. Român bun aºa cum ne-a zãmislit
istoria noastrã milenarã. ªi românismul continuã sã trãiascã tocmai prin acest gen de oameni…
Mãrturisesc cã la început am rãsfoit fãrã
prea mare interes volumul, bãnuind cã majoritatea lucrãrilor fusese publicatã anterior.
M-am înºelat însã ºi atunci am început sã citesc
cartea cu deosebit interes. De cele mai multe ori,
istoria trece pe lângã noi ºi nu îi percepem imediat importanþa. De aceia este foarte util sã retrãieºti istoria dupã ce colbul frãmântãrilor a
acoperit evenimentele mai puþin semnificative.
Prin cronicile, editorialele, amintirile ºi eseurile
sale, Alexandru Tomescu ne face sã retrãim
cronologic cele mai importante clipe ale ulti-

ROMÂNI ÎN LUME

Nicolae DIMA
SUA

108

APRILIE 2013

decât alþii ºi conºtient de importanþa evenimentelor trecute, fratele Tomescu viziteazã locurile
de veci ale multor români înstrãinaþi ºi pentru
fiecare dintre ei are gânduri frumoase ºi pioase.
Autorul, a fost, de asemenea participant
activ la manifestãrile Câmpului Românesc de la
Hamilton. Personal, am un adevãrat cult pentru
ctitorii acestui monument al românismului. Fra-

þii de la Hamilton mi-au publicat prima carte,
Amintiri din Închisoare, ºi nenumãrate articole
în ziarul Cuvântul Românesc. Ulterior am fost
de multe ori oaspete ºi vorbitor la neuitatele
reuniuni ale Câmpului. Citind frumosul volum
De peste Atlantic mã doare ºi pe mine când mã
gândesc la ce s-ar putea alege de acest lãcaº cultural românesc.

Poezie româneascã ºi parfum canadian
la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Anca GOJA
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criitoarea canadianã de origine
românã Flavia
Cosma ºi-a lansat, la începutul lunii decembrie, la Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” din Baia Mare, volumul de poezii Trupul lunii, în cadrul unui eveniment moderat de Florica
Bud, preºedinta Cenaclului
Scriitorilor din Maramureº.
Este cea de-a 31-a carte a
Flaviei Cosma, scriitoarea
care a publicat poezie ºi
prozã pe trei continente.
Scriitoarea Flavia Cosma ºi criticul literar dr. Crina Bud
Autoarea a pãrãsit þara în
1986 ºi a ajuns în Canada, dar mãrturiseºte cã, la început, a fost dezamãgitã din pricina
faptului cã nu putea scrie, aºa cum îºi dorea, fiind nevoitã sã îºi canalizeze eforturile înspre
altfel de munci, pentru a putea supravieþui. Prima sa carte în ediþie bilingvã românã-englezã a apãrut în urmã cu 20 de ani, fiind distinsã cu cel mai mare premiu din Statele
Unite pentru carte tradusã, fapt care i-a deschis Flaviei Cosma multe uºi în Canada, SUA ºi
Anglia. Volumul Trupul lunii abordeazã temele mai vechi ale Flaviei Cosma, precum
iubirea sau relaþia cu Dumnezeu, remarca bibliotecara Antoaneta Turda, care preciza, însã,
cã aici are loc o schimbare de decor faþã de cãrþile anterioare. Criticul literar dr. Crina Bud
observa în poezia acestei scriitoare reprezentative pentru diaspora românã din Canada
„ironia, spiritul critic dus pânã la cinism, reacþia visceralã împotriva utopiei”. „Nu am
pãrãsit þara niciodatã, fiindcã scriu în limba românã, nu în alte limbi pe care le cunosc.
Limba românã este tatãl, mama ºi patria mea”, a mãrturisit poeta. La eveniment a mai
vorbit despre Flavia Cosma dr. Ana Olos, fondatoarea Centrului de Studii Canadiene la
Centrul Universitar Nord Baia Mare, unde scriitoarea a conferenþiat studenþilor despre diaspora canadianã. Dr. Dana Puiu, coordonatoarea masteratului de Studii Canadiene, a
prezentat oferta Centrului Universitar Nord din Baia Mare pentru pasionaþii de cultura ºi
civilizaþia Canadei. În final, Flavia Cosma, dar ºi elevi ai Colegiului Naþional „Mihai
Eminescu” Baia Mare, au citit poezii din volumul proaspãt lansat. Evenimentul a fãcut
parte dintr-un turneu de lansare a cãrþii Trupul lunii prin cinci oraºe din România,
urmãtoarele popasuri fiind la Iaºi ºi Bucureºti.
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Milena Munteanu –
Departe de þara cu dor

citeascã evenimentele care refac istoria unor
popoare, trecutul glorios al unor localitãþi, poveºtile unor clãdiri þesute ºi pãstrate în tainiþele
timpului, cãci autoarea strãbate locurile fãcând
cunoºtinþã cu lumea prin senzaþii, imagini ºi
idei. Ducându-ºi existenþa într-un mediu cultural exact, Milena Munteanu ºtie sã stãpâneascã
exuberanþa în faþa imaginilor locurilor vizitate,
poate sã-þi tempereze emoþia prin meditaþie, prin
cãutãri, prin introspecþie, prin sondãri spirituale.
Totul pare supravegheat de duhul analitic.
Însemnãrile sale au la bazã o documentare riguroasã, dar nu încarcã textul cu date care sã te
trimitã cu gândul la reclame turistice, nu sunt
lipsite de cãldurã ºi înþelegere umanã, nu sunt
impersonale, se reflectã ºi pe sine în oglinzile
textului. Adeseori ne aminteºte sau ne sugereazã
cã vizita fãcutã în diverse locuri este o reîncãrcare sufleteascã, spre exemplu, atracþia pentru vizitarea mânãstirilor care îi creeazã sentimentul cã într-o altã viaþã s-ar fi putut sã fi fost
cãlugãriþã sau cãlugãr.
Este cuceritoare mintea sa iscoditoare
cãutând ineditul cãci: „... informaþia nedistilatã,
nerafinatã îºi poate avea farmecul ei. Am ajuns
sã descopãr poezia în locurile unde realitãþile
zilnice nu pãreau, la prima vedere, deloc poetice. M-am bucurat sã descopãr spectacolul lumii ºi în starea lui primarã, nepurificatã. Mai important, am folosit prilejul cãlãtoriilor ca sã
reflectez asupra noastrã în termeni relativi, prin
filtrele strãinãtãþii avute la îndemânã”.
Sunt încãrcate de luminã ºi cãldurã, bine
temperate, trimiterile la relaþia frumoasã cu familia. Despre meritele soþului Marin, profesor
universitar, care a determinat în bunã mãsurã
cãlãtoriile în marile oraºe ale lumii cu ocazia
participãrii la diverse evenimente, conferinþe,
aminteºte discret, iar despre copilul lor, Alexandru, vorbeºte prin prisma pãrintelui care observã ºi subliniazã participarea acestuia la ceea ce
vede, surprinzând reacþia lui la noile descoperiri.
Cultura aleasã a autoarei îi creeazã un bun
prilej de a se miºca simplu ºi firesc în lumea
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artea scriitoarei Milena Munteanu,
Departe de þara cu dor, este aºa cum
însãºi autoarea o prezintã în prefaþã:
„un jurnal al descoperirii lumii, departe de casã... o culegere de impresii personale, subiective, cele mai multe de cãlãtorie, surprinzând
reflectarea noastrã în oglinzi de lumi strãine”.
Sunt impresii pe care le-a pus într-o alternativã
continuã cu România - þara cu dor, subliniere
fãcutã chiar în titlu. Cartea e structuratã pe capitole cu subcapitole scurte, având titluri din
care desprindem prezenþa þãrii natale, oriunde
s-ar afla autoarea: „Madrid ºi Bucureºti”, „Granada ºi Sãliºtea”, „Algarve ºi Eminescu”... „Bãnuiesc, subliniazã Milena Munteanu, cã fiecare
dintre noi a pus o ancorã undeva, fiecare are un
loc esenþial, de reper, un loc pe care-l poartã în
suflet, oriunde s-ar afla. Despre mine ºtiu cã
oriunde aº fi fãcut umbrã pãmântului, tot acasã
am rãmas, gravitând în jurul stâlpului casei”.
Prezentãrile sunt adeseori concise, fãcute
în timpul trecerilor pe timp scurt. Cel mai adesea
gliseazã, trecând pe repede-înainte, reþinând
imagini luate ca din zbor, nu în tihna unei vacanþe în care totul sã se deruleze pe îndelete. Important este cã surprinde esenþialul cu scânteieri
ale imaginilor vãzute nu numai cu ochii, ci ºi cu
sufletul, trãind fragmente de viaþã refãcute ca
din cioburile cu care se încheagã întregul. Din
câteva creionãri reface imagini care îþi creeazã
inefabila iluzie a eternitãþii, asemenea unui abur
prin care poþi zãri veºnicia.
Nu de puþine ori, însemnãrile sale au trezit
în mine nostalgia duminicilor în care urmãream
la TV emisiunea lui Aristide Buhoiu, „Drumuri
europene”. Lectura acestui volum mi-a amintit
cum îmi sãrea inima în sus de bucurie când
auzeam melodia lui Jeff Wayne, „War of the
worlds a Eve of the War”, care anunþa emisiunea
ºi însoþea reportajele despre locurile care, pe-atunci, nu puteam visa sã le vedem vreodatã.
Însemnãrile scriitoarei Milena Munteanu
te cuceresc de la bun început prin felul în care
ºtie sã descopere partea de poezie a locurilor, sã
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cuvintelor, pe care le stãpâneºte bine, le mânuieºte cu uºurinþã, într-o exprimare cursivã în
care temperanþa este la ea acasã, esenþialul þi se
prezintã într-un mãnunchi bine legat, subtilitatea îþi aduce bucuria ascunsã a semnificaþiilor
ºi în acelaºi timp, aceastã lume a cuvintelor este
creatoare de alese frumuseþi.
În partea a doua a volumului, lumea „Þãrii
cu dor”, în care autoarea, prezentând oamenii ºi
locurile natale, familia ºi climatul în care a trãit
bucuriile simple ale copilãriei în satul bunicii,
Sãliºtea din Mãrginimea Sibiului, creeazã
pagini de antologie. E lesne de înþeles de ce nu
m-am putut dezlipi de acele pagini ºi le-am citit,
revenind de mai multe ori cu plãcerea pe care o
ai când þi-e sete ºi ai dat de apa bunã, ºi bei de
parcã nu te mai saturi, cu o satisfacþie care te
trimite, parcã, pe o altã lume. Cu cât te afunzi în
lecturã, cu atât mai pe deplin te simþi integrat în
familia ºi neamurile venite în vizitã, „la masã
sub bolta de viþã de vie luatã în stãpânire de
savuroase dezbateri, de intense lecturi, de cântãri româneºti vechi, care exprimau ce trebuie sã
însemne; respect faþã de tradiþie, comunitate ºi
frumuseþe: exprimau demnitatea de a fi ceea ce
eºti de fapt”. Cine nu ºi-ar dori sã stea la o
asemenea masã încãrcatã „de mâncare bine gãtitã de bunica ºi de împãcare”. Ca cititor te
implici total ºi guºti farmecul acelei lumi frumos
chibzuite, în care „totul fãcea parte dintr-un tabiet, o reþetã de trai frumos ºi cumpãtat. Nu la
întâmplare, ci cu chivernisealã, cu bãgare de
seamã ºi recunoºtinþã. Totul pãrea sã fie conform unui ritual ancestral. Tu doar intrai în rolul
ce-þi era desemnat de totdeauna. Repetai aceleaºi obiceiuri în ritmuri predefinite, transmise
þie de bunici ºi pãrinþi. Era plinã de semnificaþii
vacanþa la Sãliºte. Ca un fruct copt, aromat, din
care te-nfruptai. Iar noi ne defineam, creºteam,
cu suflete pline. Iubitoare.”
Înþelepciunea sãtenilor autoarei este subliniatã ºi de rândurile în care redã câteva vorbe
bine cumpãnite ale nonagenarului Nicolae Stan
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Petruþiu, aºezate într-o carte cu titlu foarte grãitor: „Amintiri din satul cu dor”. Este o carte în
care „face o radiografie sufleteascã a românului... vorbeºte despre memoria colectivã, despre
ce suntem ºi ce reprezentãm împreunã”, e o
carte „ca o cuminecãturã, de o onestitate frumoasã, maturã... o carte ce-þi ajunge la suflet.”
Implicarea autoarei în viaþa satului este
totalã ºi acum când trãieºte la mii de kilometri
distanþã. O dovedeºte ºi prin fiul ei, Alexandru,
deºi plecat la vârsta de cinci ani, dar a rezonat
grozav la revederea acestor locuri. „Legãtura lui
cu þara nu venea atât din experienþã directã, cãci
trãise cel mai mult departe de ea, dar venea din
ceva mai adânc, ceva ce nu ºtiu sã numesc...
Poate din istoria de mii de ani de ciobãnit, acumulatã cumva cu genele lui, poate din frumuseþea limbii vorbite, fãrã excepþie în casã, din
micile tradiþii pe care le continuam de departe?”
La urmãtoarea revenire în þarã, Alexandru a
închiriat o maºinã ºi a plecat sã cunoascã locurile ei minunate pe cont propriu, punându-ºi
întrebãri la care nu poþi da un rãspuns. „De ce
gunoiul în România nu se aruncã la gunoi?” ºi
zicând asta aduna gunoaiele aruncate de cei care
intrau în peºtera Scãriºoara. Se întreba de ce
oamenii se plâng, dar nu cautã soluþii de rezolvare. Mai mult, s-a implicat în a da un ajutor
þãrii, inventând un sistem de comunicare numit
„România optimistã”, prin care comunitatea sã
gãseascã soluþii la diverse probleme.
Te desprinzi cu greu de carte. Dupã ce-ai
ajuns la final, te surprinzi revenind ba la un
pasaj, ba la altul. Voiajul autoarei fiind unul
activ ºi dinamic, îþi transmite ºi þie aceastã stare
ºi împreunã pune la lucru reflecþia ºi plãcerea
descoperirii unei lumi care începe sã-þi aparþinã
ºi þie ca cititor. Te simþi alãturi de autoare în
plãcerea cu care comparã, cântãreºte, trage concluzii, defineºte ce este caracteristic, descifreazã motive, tipologii, structuri perene, toate reþinute de un ochi deprins cu subtilitãþi, de un om
cu bun gust format la ºcoala rafinamentului.
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„Mi-aº dori ca scrierile mele de suflet
sã ajungã la sufletul românilor”
Elena BUICÃ-BUNI
Toronto, Canada
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Elena Buicã s-a nãscut în ziua
de 3 ianuarie 1933 în comuna
Þigãneºti, judeþul Teleorman.
E absolventã a Facultãþii de
limba ºi literatura românã, a
Universitãþii Babeº-Bolyai din
Cluj. A fost profesoarã de limba
ºi literatura românã la mai multe
ºcoli ºi licee din Bihor, Cluj ºi
Bucureºti. S-a pensionat în anul
1988. Din anul 1998 locuieºte în
Toronto, Canada. Debutul literar
l-a fãcut la vârsta de 70 de ani la
publicaþia Observatorul din
Toronto la care semneazã o
rubricã permanentã, iar un al
doilea debut a fost fãcut la
revistele on-line ale Asociaþiei
Române pentru Patrimoniu
(ARP) prin contribuþia
remarcabilului om de culturã
Artur Silvestri. Acum publicã la
peste 50 de reviste on-line sau pe
suport de hârtie: Romanian VIP Dallas,Texas, USA, Starpress
International, Phoenix
magazine, Arizona, USA,
Candela de Montreal ºi Destine
literare, Montreal, Canada etc.
Este membrã a Ligii Scriitorilor
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entru cã omul simte uneori nevoia sã aºeze în
talerele balanþei datul cel trãit, dar ºi pe cel
adãpostit de tainiþele sufletului sãu ºi sã facã un
bilanþ, cel mai potrivit este ca sã tragã linie atunci când mai
urcã o treaptã în necruþãtoarea trecere a timpului, la cumpãna
dintre ani. Iatã cã la acest prag fac ºi eu un popas acum, cãci
numai mãsurând bine faptele din trecut poþi sã alcãtuieºti
tiparul dupã care sã le poþi croi, mai apoi, pe cele ce le vrei
împlinite. Privirea pe care o aruncãm asupra vieþii este, de
fapt, privirea care se îndreaptã spre noi înºine; uitându-ne în
jur, vom gãsi întotdeauna ce cãutãm, fie lumina, fie umbra ºi
luându-le ca reper, pornind de la acestea, vom construi
pilonii noilor fapte de viaþã. Anii senectuþii m-au învãþat sã
mã bucur de viaþã, sã mã sprijin pe tot ce este frumos ºi bun
ºi, pe cât posibil, sã extrag esenþa. Firea mea optimistã îmi
aduce în faþã, mai întâi împliniri ºi frumuseþi, asemenea
apelor care curg de la înãlþime, unele de la Înãlþimea Proniei
Cereºti. De aceea, privesc anul care a trecut cu sufletul, iar
pe cel care vine cu ochii minþii, dar ºi cu aripi de vis.
O realizare importantã pentru mine a acestui nou an,
este aceea cã el îmi va rotunji vârsta la 80 de ani. Pentru
frumoasa vârstã, marcatã de o cifrã alcãtuitã din douã numere creionate numai din rotunjimi nu e meritul meu, ci mai
de grabã al pãrinþilor ºi Divinitãþii, cãrora le aduc cuvinte de
caldã mulþumire; eu, doar am mai vegheat sã nu cumva sã se
deterioreze darul cu care m-au înzestrat. Întâmpin aceastã
vârstã cu bucurie ºi strãduindu-mã, atâta cât îmi stã în putinþã, sã nu renunþ la urcuº, oricât de lent ar fi el. Toatã lumea
ºtie cã e mai bine sã priveºti lumea de pe un deluºor mai sus,
decât de sub el. Pentru mine, deluºorul acesta a însemnat în
anul care se încheie apariþia celei de a ºasea cãrþi, din ºirul
celor tipãrite de-a lungul activitãþii literare începute la vârsta
de 70 de ani. S-a întâmplat în urmã cu 10 ani, cu sprijinul
revistei „Observatorul” din Toronto, cãreia îi datorez debutul literar, ºi mai apoi primind suportul regretatului cãrturar
Artur Silvestri. Le închin un gând de recunoºtinþã
Tot în acest an aniversar am cules roadele strãdaniei
celor 10 ani de peregrinãri pe tãrâmul creaþiei, din buchete
de cuvinte aºezate cumpãnit, în scrieri prin care am încercat
sã reclãdesc adevãruri ale vieþii din petice de culori ºi forme
diferite. Mai concret, este vorba de comentarii de criticã
literarã, câteva emisiuni la radio ºi televiziune, texte
publicate în mai multe reviste rãspândite prin lume, apariþii
în dicþionare ale scriitorilor ºi în diverse antologii, mai multe
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Români din România, Filiala
Bucureºti, a Asociaþiei
Canadiene a Scriitorilor Români
(ACSR) ºi a Asociaþiei
Scriitorilor de Limbã Românã
din Quebec (ASLRQ). A primit
douã premii de la revista de
culturã Observatorul din
Toronto.
A publicat patru volume de
prozã scurtã:
- Crâmpeie de viaþã ,
Bucureºti, Editura Forum, 2005;
- Gând purtat de dor:
monografie sentimentalã ,
Bucureºti, Editura Forum, 2006;
- Prin sita vremii, Bucureºti,
Editura Anamarol, 2007;
- Oglindiri, Bucureºti,
Editura Anamarol, 2009;
- Luminiºuri, volum în curs
de apariþie.
Lucrãri în colaborare:
- Mãrturisiri de credinþã
literarã, vol. II, pag. 6 sub
îngrijirea lui Artur Silvestri –
Carpathia Press, 2008;
- In Memoriam Artur
Silvestri, anul IV, nr.11-12
(46-47), colecþie iniþiatã ºi
îngrijitã de Mariana Brãescu
Silvestri, 2009.

premii ºi diplome, dintre care amintesc douã, primite în þara de
adopþie ºi semnate de Prim-ministrul Canadei, Stephen Harper
ºi Prim-ministrul provinciei Ontario, Dalton McGuinty.
Ce mi-aº putea dori mai mult?! Ca sã-mi îmbrac optimismul în cele mai calde culori, încerc sã îmi închipui…
cum ar fi peste câþiva ani dacã s-ar adeveri urarea fãcutã de o
prietenã dragã mie: „Îþi doresc ca la împlinirea celor 100 de
ani sã primeºti diploma de la Regina Angliei! »
Dar iatã cã din toatã paleta complexã a aspectelor vieþii,
eu am ales sã vorbesc acum doar despre cel al creaþiei, scrisul,
lumea în care vieþuiesc rostindu-mã pe dinãuntru ºi în care fac
sã se împlineascã ºi neîmplinirile, lumea aspiraþiilor animate
de un optimism febril, plinã de cãldura ºi lumina care faciliteazã accesul omului la puritatea esenþelor dintâi.
Ce-mi mai doresc pentru anul care vine? Doresc ca
spiritul meu deschis sã intre într-o relaþie ºi mai bunã ºi mai
armonioasã cu oamenii, cu natura, cu locurile mai importante ale lumii în posibile cãlãtorii, în relaþia cu Divinitatea.
Îmi doresc sã pot pãºi înainte mãcar ca pânã acum pe acelaºi
drum, sã pot cãlãtori în lumea revelatoare a cuvintelor ca
într-un spectacol al lumii, sã gãsesc acele cuvinte care
cuprind viaþa în cupele lor. Mi-aº dori ca scrierile mele de
suflet sã ajungã la sufletul românilor, atât de tulburat în
aceste vremuri, dar ºi la inimile canadienilor, fraþii mei
adoptivi ºi cu mai mult noroc... Tuturor celor care îmi citesc
scrierile le aduc mulþumiri, chiar ºi atunci când pãrerile
noastre nu se suprapun, cãci diversitatea umanã dã întotdeauna mai multã culoare vieþii.
Scriitoarea ELENA BUICÃ-BUNI
a împlinit recent 80 de ani.
Redacþia revistei „Familia Românã” îi ureazã
multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri în nobila
sa misiune scriitoriceascã!

Succes literar românesc:

Teresia BOLCHIª TÃTARU Primo Premio assoluto în Italia!
În cadrul Concursului internaþional de poezie, prozã ºi artã
„Il Convivio”, organizat în Giardini Naxos-Italia, sub egida
Academiei Internaþionale IL CONVIVIO, scriitoarea Teresia
Bolchiº Tãtaru - (Augsburg, Germania), originarã din Silvaºul
de Sus, Haþeg, Hunedoara, a cucerit premiul Primo premio
assoluto. Felicitãri ºi mult succes în continuare!

APRILIE 2013

113

Starea revelatã a sacrului poetic
la Horia Stamatu
Prof. Ioana PETREUª

1
2

G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, Editura Minerva, 1982, Bucureºti, p. 903;
Ion Pop, Dicþionarul scriitorilor români,
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oria Stamatu (1912-1989) debutea- rãpeºte cadavrul ºi îl înduplecã pe Zeus sã-i
zã cu volumul Memnon în anul dãruiascã fiului nemurirea. Astfel Ahile câºtigã
1934 la Editura Fundaþia pentru Li- asupra trupului pãmântesc, dar nu ºi a sufletului.
teraturã ºi Artã „Regele Carol al II-lea”. Pentru Din rugul lui Memnon au ieºit în zbor pãsãri
acest volum obþine Premiul Scriitorilor Tineri întrupate din cenuºa rãzboinicului. În fiecare an
Români, din juriu fãcând parte
de atunci trece pe la mormântul
Tudor Vianu, ªerban Cioculeslui Memnon din Helespont. Micu, Mircea Vulcãnescu, Petru
tul are un simbol profund (poate
Comarnescu. Debutul în presa
chiar mai multe) care nu se reliterarã ºi-l face cu 5 ani înainte,
gãseºte explicit în mesajul liric
în revista Floarea de foc, sub didin acest prin volum. (Debutul
recþia lui Sandu Tudor.
lui Horia Stamatu coincide cu
G. Cãlinescu în a sa Istocel al lui Emil Cioran ºi Eugen
rie a literaturii române de la
Ionescu.) Poezia lui ulterioarã
origini pânã în prezent (1941) îi
va fi marcatã de biografia tudedicã poetului câteva rânduri:
multoasã, dar ºi de întâlniri cu
„Imitarea, pastiºarea aproape a
opera unor mari scriitori europeni.
lui Jean Cocteau ºi a lui Pierre
Horia Stamatu a absolvit
Reverdy este evidentã în
Facultatea de Litere din BucuMemnon, în acea afectare de a
reºti. Perioada de dupã facultate
face «focuri de artificii» în plinã
l-a angajat de partea acelui
aventurã nedeliberate accepcurent politic în care el vedea o
Horia Stamatu
tând absurdul cu ingeniozitate
posibilã regenerare a þãrii. Dar
(1912-1989)
prefãcutã sau asociind cu condecepþiile s-au adunat masiv ºi a
stantã nepãsare cu solemnul, trãirile cu înge- plecat din þarã în 1941, dupã ce a scris acatistul
rul”1. Versurile din primul volum au fost filtrate Moþa ºi Marin. Deºi a fost membru al Miºcãrii
prin sita interpretãrii de critici din generaþii di- Legionare (1935), în strãinãtate nu a cultivat
ferite. Clujeanul Ion Pop le aºazã în dreptul ideologia miºcãrii. S-a stabilit în Germania, la
„unei poezii de facturã ironic-fantezistã, pro- Freiburg, unde a urmat cursuri de filozofie cu
movând un discurs foarte mobil în planul com- Max Mûller, succesorul lui Heidegger. Ajunge
poziþiei, întreþinutã cu un imagism inventiv în lector de limbã românã la catedra lui Hugo
care se amestecã luciditatea cu tristeþea”2. Horia Friedrich, apoi pleacã la Paris, unde este unul
Stamatu scrie o poezie de facturã modernistã cu dintre fondatorii Institutului Român de Cerceecouri îndepãrtate în simbolismul decadent al lui tãri de pe lângã Sorbona. Alãturi de Eugen IoJules Laforgue, din care s-au revendicat Tristan nescu, Emil Cioran, Octavian Vuia, Mircea
Tzara, Adrian Maniu ori Constant Tonegaru.
Eliade, Marcel Brion. Horia Stamatu conduce
Titlul volumului de debut a incitat multe secþia literarã. Urmeazã perioada spaniolã ca recuriozitãþi, beneficiind de înþelesuri diferite. dactor la revista Oriente Europeo. În anul 1961
Dupã un mit grecesc, Memnon a fost un rege al se reîntoarce la Freiburg, unde rãmâne pânã la
Etiopiei, fiu al troianului Tithanus ºi al zeiþei sfârºitul vieþii (1989).
Eos. În timpul rãzboiului troian este provocat la
În strãinãtate a publicat volumele Juvaluptã de Ahile ºi moare ucis de acesta. Mama îi num Recitativ (1962), Punto Europa (1969),
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Kairos (1974), Imperiul (1981). Dacã debutul a
stat sub semnul noutãþii de limbaj degajat, a
lirismului strict, în opera publicatã în strãinãtate
propune o alternanþã a liricului cu epicul.
Marea revelaþie a lui Horia Stamatu a fost
întâlnirea cu poezia misticã a lui San Juan de la
Cruz (1542-1591), cunoscut sub numele religios
de Ioan al Crucii, scriitor spaniol ºi preot cãlugãr. Creaþia sa poeticã se caracterizeazã prin
fervoarea contemplativã, speculaþia gândirii,
preferinþa pentru antitezã ºi metaforã, simbol ºi
alegere, spontaneitatea sensibilitãþii, muzicalitatea suavã, rafinament stilistic. Uimirea în faþa
acestuia este mãrturisitã într-o scrisoare adresatã
lui Alexandru Lungu: „Poezia lui San Juan de la
Cruz este inimitabilã ºi nimeni nu poate scrie în
maniera acestui sfânt care scrie o poezie sublimã izvorâtã din cea mai autenticã trãire misticã”. Spaniolul l-a convertit pe Horia Stamatu
spre marea trãire interioarã, cu întrebãri radicale. Autorul Imperiului ºi-a asumat, prin traducere, aceste versuri din Ioan al Crucii: „Muream cu Tine-n mine/ ºi înviam din Tine/ cã
amintirea Ta/ da viaþã ºi lua” (Romance 10 asupra Psalmului 136, Super fulmina Babilonis).
Traducând din San Juan de la Cruz, a înþeles perfect ce înseamnã trãirea creºtinã descoperitã în
poezia ibericului îndrãgostit de Hristos. Reuºita
traducerii în româneºte a poeziei mistice a Sfântului Ioan al Crucii a contribuit la apropierea lui
Horia Stamatu de limbajul religios al Psaltirei
în versuri, publicate de Dosoftei în 1673. Creatorului spaniol Horia Stamatu îi recunoaºtea „o
limbã de o paradisiacã suavitate”, iar în ceea ce
priveºte propria traducere: „dacã traducerea este
cu adevãrat bunã, aceasta se datoreazã marelui
spirit care l-a dat originalul” (Scrisoare cãtre
Alexandru Lungu).
Opera lui Horia Stamatu a fost comentatã
în registre diferite. Referinþele critice conþin un
interes special pentru aventura liricã. Intelectualii din exil, cãrora din pãcate nu le cunoaºtem
încã reala valoare în contextul culturii româneºti
l-au apreciat (nu toþi) în formula trãitului departe de þarã. Fãrã context. Astfel îl face pe
Eugen Ionescu sã constate: „cu siguranþã (Horia
Stamatu n.n.) este unul dintre cei mai mari poeþi
pe care i-a dat poporul sãu”. Vintilã Horia scrie
fãrã nicio reþinere: „Cultura lui Horia Stamatu,
alãturi de geniul poetic din care i-a fost alcãtuit
destinul, stau împreunã mãrturie pentru a sculpta în eternitate chipul unui poet ca ºi Dante ºi
Eminescu, a crescut cãtre el însuºi atât din cu1
2
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noaºtere, cât ºi din revelaþie, din înþelepciune ºi
din inspiraþie”.
Dupã 1990 numele lui Horia Stamatu, împreunã cu ale altor scriitori din exilul românesc,
a început sã fie redat literaturii române. Dar nu
în suficientã mãsurã ºi la dimensiunea realã a
valorii lor. Horia Stamatu a avut ºansa ca un
poet ºi un critic de talia lui Gheorghe Grigurcu
sã analizeze opera sa liricã, îndeosebi volumul
Imperiul, tipãrit pentru prima datã în România
în anul 1996, la Editura Cartea Româneascã:
„Lirica lui Horia Stamatu tinde spre simplificarea limbajului pânã la muzicã, tãcere, extaz,
printr-o originalã împletire a tradiþiei româneºti
cu ecouri din poezia misticã a lui San Juan de la
Cruz. Estetica lui Horia Stamatu (pe teme de
istorie, filosofie, culturã, literaturã) vrea sã contureze «stilul istoric» al românilor care, aºezaþi
într-un spaþiu de rãscruce, sunt meniþi a-ºi gãsi
singuri temeiuri de încredere în biruinþele spiritului”1 .
În postfaþa cãrþii Imperiul, criticul Gheorghe Grigurcu începe cu o precizare care defineºte poezia lui Horia Stamatu: „Spre deosebire de majoritatea poeþilor români care
vãdesc o dispoziþie incredulã, Horia Stamatu e
un autentic homo religiosus. Declarând a-ºi fi
format gândirea ºi simþirea fundamentalã a existenþei în duhul creºtinãtãþii, s-a arãtat atras de
San Juan de la Cruz, pe care l-a tradus ºi pe care
a ajuns a-l socoti drept un patron spiritual. Versurile sale stau sub scutul unei imagini mistice,
cea a luminii Epifanie iniþialã, lege a lui Dumnezeu. Emanând din totalitate lumina e un instrument al salvãrii din mlaºtina contingentului”2. „De unde vine/ asemenea luminã?/ Din
nicio parte,/ partea nefiindu-i locul/ Dar ea pe
nesimþite mã desprinde,/ mai uºor ca fumul,/ de
nesfârºitã mlaºtinã,/ de lipitoarea, mlaºtinã/ întinsã ca o boalã peste/ cerurile tocite” (Dialog)
Poetul face o inspiratã descoperire, în sens
gnostic, între lumina cereascã ºi lumina din realitatea imediatã. Înclinã în a fi partea naturii fundamental divinã. Aºa el se rosteºte: „Soarele e
numai spãrturã/ prin care noaptea din origini/ îºi
dezvãluie patima/ de a se face ºtiutã,/ dar orbeºte” (Dialog). Totodatã, poetul face deosebirea dintre lumina imaculatã care nu orbeºte ºi
lumina amãgitoare, cea a orbilor cu ochi deschiºi. Lumina care ilumineazã, dar ºi lumina
care te poate duce pe calea amãgirii. Lumina de
la începuturi rimeazã cu Logosul, cu aventura
cuvintelor: „Cuvintele sunã prea tare,/ ºi se

Text pe coperta a patra a volumului Imperiul, Editura cartea Româneascã (Colecþia Inorogului), Bucureºti, 1996
Gheorghe Grigurcu, Postfaþã la volumul Imperiul, Editura Editura cartea Româneascã, Bucureºti, 1996, p.159;

În acest climat Horia Stamatu îºi desãvârºeºte
opera. Se decanteazã în trãiri ºi valorizãri care
poartã în esenþã sacrul ºi zestrea etnicã, ceea ce
îl face pe Gheorghe Grigurcu sã aprecieze: „De
la marele Blaga încoace, n-am avut un poet mai
profund ancorat în etnic decât autorul Imperiului. Ni-l putem imagina aidoma acelor surghiuniþi care iau, plini de evlavie, un pumn din
pãmântul þãrii lor spre a-l purta la piept precum
o amuletã. Horia Stamatu e un poet puternic,
dintre cei capabili a contribui la îmbogãþirea
actualei epoci a literelor româneºti. Autorii favorizaþi ai ierarhiei lirismului românesc contemporan, ierarhie adesea încã stânjenitor de
oficioasã, se cuvine a-ºi strânge rândul pentru
a-i face loc”2. Ca argument criticul alege aceste
versuri: „Fericiþi cei ce se bucurã cã sunt/ Fericiþi cei ce se bucurã cã sunt o singurã datã/
Fericiþi cei ce se bucurã cã n-au rãmas fãrã sã fie
niciodatã// Fericiþi cei ce ieºind din pântecele
nopþii au deschis/ ochii mari ºi nu s-au speriat de
întinderea mãrii/ de negura codrului de uscãciunea
deºertului de/ colþii fiarelor de vijelie ºi trãsnet de
grindinã/ ºi ploaie de ger ºi crivãþ de mulþimea
vietãþilor ce/ se mãnâncã între ele de recile depãrtãri ale/ astrelor de arºiþa soarelui de tot ceea ce
nu poate/ fi stãpânit. (Jurnalul fericiþilor).
Basarab Nicolescu, pãrintele transdisciplinaritãþii, comenteazã cartea de poeme Imperiul (Editura Ethos, Ion Cuºa, Paris, 1981) în
viziunea metodologiei unificatoare, universalã,
aplicabilã în toate sferele cunoaºterii. „Lansatã
de vizionarul fizician român în 1985, metodologia transdisciplinarã urmãreºte o stringentã reunificare a cunoaºterii, pulverizate în mii de
hiper-specializãri odatã cu bing bangul disciplinar din ultimele decenii”3. „Imperiul lui Horia
Stamatu este o carte iniþiaticã, o carte de învãþãturã, cu o putere de transformare a celui care
pãtrunde în universul poetic. Aceastã putere de
transformare este semnul adevãratei arte”4.

Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea uimirii I (Interferenþe spirituale), Editura Curtea Veche, Bucureºti,
2011, p.185
2 Gheorghe Grigurcu, Postfaþã la volumul Imperiul, Editura Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1996, p.168
3 Irina Dincã, Postfaþã la volumul De la Isarlîk la Valea uimirii, Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2011, p.5
4 Basarab Nicolescu, Horia Stamatu ºi Imperiul liniºtii, în „Convorbiri literare”, nr.5, Iaºi, mai 2011, p. 26-27
1
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îmbatã de culori/ prea pline sunt de înþelesuri/ ºi
totuºi prea sãrace,/ prea aprige în legea lor/ dar
veºnic rãzvrãtite/ cu miez atât de viu/ ºi totuºi
uscate” (Dialog).
Revelaþia sacrului poetic o descoperim, ca
mãrturisire, dintr-o scrisoare, din februarie
1988, adresatã lui L.M. Arcade – Leonid Mãmãligã (1921-2001) conducãtorul Cenaclului de
la Neuilly, care a avut un rol important în cultura
româneascã din exil: „ªcoala mea poeticã
mi-am fãcut-o pe baza unei credinþe, cea creºtinã, în care mi-am format gândirea ºi simþirea
fundamentalã a existenþei. De la vârsta de 18
ani, când m-am convertit pânã la 40 de ani când
l-am studiat pe Sfântul Ioan al Crucii, am gândit
neîncetat în aceastã «altã logicã», deci într-un
nou fel de a gândi, pe baza altei metafizici decât
cea a bunului comun, aceea a identitãþii”. Chiar
în exil, Horia Stamatu era în cãutarea Sinelui de
a fi. Basarab Nicolescu, care a frecventat ºi el
Cenaclul de la Neuilly, „un veritabil laborator
de experimentare a unei formule stabile de întâlniri în ciuda vicisitudinilor inevitabile ale exilului”, ºi-l aminteºte pe autorul Imperiului astfel: „Horia Stamatu era ca Sfântul Ioan al Crucii
rãtãcit într-un corp de halterofil. Se spunea cã a
fost legionar, dar nimic de acest fel nu se auzea
în cele ce spunea ºi nimic nu se vedea în manifestãrile lui. Horia Stamatu era un mistic tumultos, de o vitalitate contagioasã. Având o
curiozitate fãrã limite, îmi scria epistole kilometrice, fie despre Ion Barbu, fie despre finalitatea ºtiinþei”1.
Cenaclul de Neuilly (1968) se þinea dupã
un ritual imobil: lecturi ºi dezbateri. Printre fideli, conform lui Basarab Nicolescu, erau Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Sanda Stolojan,
Theodor Cazaban, Alexandru Vana, Bujor Nedelcovici, Matei Cazacu. Sporadic, au fost la
întâlniri: Mircea Eliade, Stéphane Lupasco,
Vintilã Horia, Horia Stamatu, Horia Damian.
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Cãtãlin Dorian Florescu aduce aer românesc
în proza de limbã germanã
Anca GOJA
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-a nãscut în Timiºoara în 1967, iar la
15 ani a emigrat la Zurich, devenind
unul dintre cei mai importanþi scriitori ai momentului din spaþiul de limbã germanã. Acesta este, în esenþã, destinul lui Cãtãlin
Dorian Florescu. Dacã ne uitãm mai în profunzime, însã, vom descoperi o mulþime de amintiri, mirosuri, sunete, imagini ºi întâmplãri
care populeazã lumea lui Cãtãlin Dorian Florescu ºi care îl fac sã fie ceea ce este: autorul
unor poveºti savuroase, cu personaje bine conturate, ale cãror destine, odatã cunoscute, nu vor
dispãrea niciodatã din memoria cititorului.
Premiul Cartea Anului în Elveþia
i-a adus celebritatea
Deja cunoscut în Elveþia ºi în România
dupã publicarea romanelor sale anterioare, adevãrata celebritate pentru Cãtãlin Dorian Florescu a venit în anul 2011, când romanul Jacob
se hotãrãºte sã iubeascã a primit Premiul Cartea
Anului în Elveþia. Apãrut la Editura germanã
C.H. Beck, volumul i-a adus scriitorului un premiu în valoare de 40.000 de franci. Swiss Bookprize, cel mai important premiu literar din Elveþia, este decernat de Uniunea Editorilor ºi a
Librarilor din Þara Cantoanelor. Anterior, Cãtãlin Dorian Florescu mai obþinuse ºi alte premii
importante.
Într-un interviu acordat ziarului Adevãrul,
ediþia de Timiºoara, scriitorul, provocat sã îºi
imagineze cum ar fi arãtat propria viaþã dacã ar
fi rãmas în România, mãrturiseºte: „Aº fi studiat
Filologie-Istorie, aº fi devenit profesor de limba
românã, cu un salariu mediu spre mic, i-aº fi
înjurat pe cei care ar avea bani pentru cã eu nu
i-aº avea, aº locui modest, la bloc, aº scrie noaptea, poate aº mai avea ºi a doua meserie dacã aº
fi învãþat limbi strãine. Probabil cã nu aº fi fost
fericit, o altã nefericire, alta decât cea din Elveþia. Pentru cã altuia îi merge mai bine, eu aº
merge cu Dacia mea posomorâtã, s-ar fi întâmplat o mulþime de lucruri pentru care viaþa
nu mi-ar fi fost fericitã. Dar e doar o presupunere. Poate cã de fapt aº fi fost foarte fericit.

Cãtãlin Dorian Florescu

Nu am de unde sã ºtiu. Dacã aº fi rãmas, însã, nu
aveam aceeaºi importanþã, ca unul din mulþii
poeþi timiºoreni care scriu ºi apoi îºi scot cãrþile
pe unde pot, cum pot”. Lucrurile nu sunt tocmai
roze nici în Elveþia, unde traiul de zi cu zi nu e
uºor, însã, chiar dacã nu este decis sã rãmânã
acolo pânã la sfârºitul vieþii, Cãtãlin Dorian Florescu spune cã îºi va alege locul de trai în primul
rând gândindu-se la carierã. Va opta, aºadar,
pentru o þarã de limbã germanã, pentru cã el
scrie literaturã în limba germanã.
Romanul care se citeºte
cu sufletul la gurã
Cu toate cã nu se simte pe deplin nici
român, nici elveþian, Cãtãlin Dorian Florescu
este de pãrere cã apartenenþa la douã culturi
simultan este un privilegiu. Unul dintre motive
este cã proza sa, inspiratã în cea mai mare parte
din realitãþile locului de baºtinã, aduce un aer
proaspãt în literatura de limbã germanã.
O astfel de gurã de oxigen pare a fi ºi deja
celebrul roman Jacob se hotãrãºte sã iubeascã,
o carte despre, pe de o parte, soarta ºvabilor din
Banat, sosiþi aici în urmã cu câteva generaþii din
Lorena ºi nehotãrâþi între originea lor germanã
sau francezã; despre convieþuirea minoritãþilor
ºi românilor într-un sat de lângã Timiºoara; respectiv, pe de altã parte, despre soarta unui tânãr,
Jacob Obertin. Aceasta este zugrãvitã în epoci
succesive, sub fasciºti ºi apoi sub comuniºti, în
satul Triebswetter (Tomnatic) de lângã Timi-

gust strãin, romanþios, intervine contrariant, dar
cartea se citeºte pe nerãsuflate ºi se închide pe o
irepresibilã senzaþie de bine: e pur ºi simplu
contactul cu strãvechiul model, perfect echilibrat, al basmului. Autorul l-a ascuns în cãptuºeala prozei lui, care se revendicã tot mai clar
de la misiunea ei originarã: a vorbi despre viaþã
ºi înþelesurile ei. Dacã Jacob se hotãrãºte sã-ºi
iubeascã tatãl e pentru cã a iertat. Iar iertarea
rãmâne remediul livrat subtil de toate cãrþile lui
Cãtãlin Dorian Florescu”, scrie Tania Radu
într-un articol publicat în Revista 22.
Romanul Zaira, inspirat de povestea
adevãratã a unei românce
Privirea proaspãtã, naturalã, inocentã
chiar a scriitorului asupra realitãþilor din jurul
sãu se observã ºi într-un alt roman bine primit de
cititori, Zaira, publicat în România tot la Editura
Polirom. Zaira este fiica unui bogãtaº din Vestul
României care devine o cunoscutã marionetistã
ºi pãpuºãreasã. Este eroina unei frumoase poveºti de dragoste, dar bãrbatul este cuprins de
patima bãuturii, moment în care Zaira decide sã
se despartã de el, chiar dacã îi poartã în pântece
copilul. Dupã ani ºi ani, la bãtrâneþe, eroina se
va întoarce la Timiºoara pentru a-l înºtiinþa pe
fostul iubit cã este tatã. Povestea este inspiratã
din realitate, chiar dacã nu urmeazã viaþa pas cu
pas, dar Zaira existã ºi chiar a participat la lansarea cãrþii în Timiºoara.
Premii numeroase
ºi pentru celelalte romane
Cãtãlin Dorian Florescu a mai publicat
romanele: Wunderzeit (2001, premiul Cartea de
Limbã Germanã a anului din partea Fundaþiei
Elveþiene Schiller, premiul „Un an plãtit de viaþã” din partea oraºului Zurich ºi Premiul Chamisso al Academiei din Bayern pe anul 2002),
publicat în româneºte sub titlul Vremea minunilor, Editura Polirom, 2005; Der kurze Weg
nach Hause (2002, Premiul Anna Seghers pe
2003), apãrut în româneºte la Polirom, sub titlul
Drumul scurt spre casã, 2006; Der blinde Masseur (2006), apãrut la Polirom un an mai târziu,
cu titlul Maseurul orb. Cãrþile sale au fost sau
urmeazã sã fie traduse în francezã, spaniolã,
italianã, olandezã, slovenã, lituanianã, cehã, suedezã ºi macedoneanã.
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ºoara. Jacob, personajul a cãrui devenire este
urmãritã în carte, are o relaþie castratoare cu
tatãl sãu, Jakob, devenit Obertin prin cãsãtorie
cu urmaºa întemeietorului satului Triebswetter.
Jakob, tatãl, care se prezintã ca un þãran sosit
dintr-un sat de departe, este de fapt un om de
condiþie modestã, dar dornic de cãpãtuire, ºi se
însoarã cu Elsa, care poartã bunul nume
Obertin, dar care a ajuns bogatã prin mijloace
suspecte, pare-se prostituându-se în America.
Jakob nu îºi iubeºte fiul, fire intelectualã, inapt
de muncã fizicã, ºi îl vinde ruºilor, sã îl deporteze în Siberia, lãsându-ºi averea în mâinile
unui alt fiu, fãcut cu o þigancã, Sarelo. Jacob
scapã ºi ajunge ajutor de preot într-un sat la 80
km de Triebswetter, o figurã pitoreascã, a cãrui
ocupaþie este dezgropatul ºi re-îngropatul osemintelor strãmoºilor locuitorilor din satul respectiv. Se întoarce acasã ºi este din nou vândut
de tatã, de data aceasta comuniºtilor. La cererea
tatãlui, sunt deportaþi amândoi în Bãrãgan, unde
iau viaþa de la capãt, devenind întemeietorii unei
noi civilizaþii. Cartea este ºi un bildungsroman,
iar în ciuda felului în care tatãl sãu s-a purtat cu el
întreaga viaþã, Jacob ajunge sã îi fie acestuia protector, devenind, practic, tatãl propriului sãu tatã.
Pagini pline de poezie
Romanul reuºeºte, prin mijloace literare,
sã recreeze o lume dispãrutã, aceea a Banatului
de pânã în anul 1951 (momentul deportãrilor în
Bãrãgan), surprinzând clipe memorabile, de un
realism brutal, precum naºterea lui Jacob pe
mormanul de gunoi de grajd, schimbarea însemnelor filogermane din casele ºvabilor cu
portretele lui Stalin, la sosirea comuniºtilor sau
momentul deportãrii þigãncii Ramina, moaºa lui
Jacob ºi mama fratelui sãu vitreg, o femeie înþeleaptã ºi vicleanã, care îi potoleºte bãiatului
setea de cunoaºtere cu poveºtile sale bine ticluite. De o poezie greu de descris în cuvinte, cu
fraze în care cuvintele sunt alese cu grijã, romanul captiveazã încã de la primele rânduri, în
care ni se dezvãluie crezul localnicilor din
Triebswetter, conform cãruia vântul este semnul
cã Dumnezeu îl cautã pe diavol. Nu întâmplãtor,
în timpul unei astfel de furtuni, Jakob, viitorul
tatã, îºi face apariþia în localitate. „O poveste
aventuroasã ºi pasionantã, aºadar. Pe alocuri, un
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„Te iubesc, Doamne, ajutã neiubirii mele!”
–I–
Nina NEGRU
Chiºinãu
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i-e atât de familiarã sârma ghimpatã de pe malul stâng al Prutului,
încât deschiderea cãrþii lui Cristian
Bãdiliþã1 cu „reþeta” de supravieþuire „Vrei sã
trãieºti./ Trebuie sã inventezi fericirea din sârmã
ghimpatã” mã trage spre accepþiunea curent - peiorativã a cuvântului „sârmã”. Într-adevãr, „ce ne-am fi
fãcut noi fãrã paradisul legat cu sârmã ghimpatã?/
Fãrã pumnul ridicat spre cer?//(...) // Fãrã Marx în
stomacul ruginit de foame”, fãrã „cravata roºie la
gâtul de lebãdã al copilãriei”? (Zeii).

Evident, nu numai acest tip de îngrãdire,
prea vizibilã, îl preocupã pe Cristian Bãdiliþã, ci,
mai ales, „frontierele de lut, de carne, de unghii”;
„cercul închis ermetic” în care se izoleazã oamenii, unii din dorinþa de a rezista în faþa agresiunii (autarkeia), alþii din confort egoist ºi ambiþie
de autoconducere (autarhia); „cercul preastrâmt”
în care se-nvârte femeia, cea care, ca în poemul
eminescian de top, cade sub condiþia ei „de aparentã respectabilitate”.
Noutatea este cã femeia apare aici în posturã
de contabil, ca om al resentimentului sau chiar ca
demon. Nu este doar efectul specializãrii în anticristologie, care l-ar face atent pe poet la orice tip
de manifestare a celui rãu. O realã dramã existenþialã strãbate poemele, o suferinþã autenticã legatã de relaþia cu „tu”: „Plutesc în disperarea unui
«tu» abject/ pe care l-am iubit l-am strâns în braþe”
(Decât). Alãturãri care maculeazã – „zdrahoni cu
1

bicepºi tatuaþi” (Azaz’el), sau „Înconjuratã de cerºetori flãmânzi./ Flãmânzi de tine.” (Viridiana) –,
teatru domestic ce mascheazã o nesfârºitã singurãtate în doi.
Cartea trãdeazã o profundã crizã, despre
care vorbeºte ºi „titlul treimic”: condiþia de „exilat
sub ploile fãrã de sfârºit/ ale dez-amintirilor cãrate
în spinare/ dintr-un capãt într-altul al lumii” (ApoCalypso); incertitudinea cã ceea ce scrie este înþeles „nimeni nu va cãlca niciodatã în urma mea./
peste scris se vor aduna frunzele” (Antiodã); lipsa
iubirii ºi neiubirea: „Sunt ºi femei // (...) //Care te
iubesc./ Post mortem./ Aºa./ Numai aºa” (Frunzele).
Identitate poeticã
La a noua carte de poeme autorul îºi pune
întrebãri în legãturã cu identitatea sa poeticã. În
tradiþia francezã a suprarealiºtilor, care au lãsat o
adevãratã literaturã a manifestelor, Cristian
Bãdiliþã publicã în ultimii ani „antimanifeste ale
suprarealismului ortodox” ºi „false tratate de teologie poeticã”. Este un autor foarte intresant în
planul conºtiinþei teoretice vãdite în poeme ºi în
programe cu nuanþãri mereu noi, complementare
celor fãcute de teoreticienii poeziei moderne.
Acest volum pare a fi una din cãrþile sale canonice,
modernistã ºi antimodernistã concomitent.
Simþea de la debut nevoia împroprierii paradigmei modernitãþii, cu regretul cã ea „eliminã
nivelul metafizic din panoplia formativã a insului
contemporan” (Nodul gordian, 2002) ºi provoacã
moartea omului interior prin „ideologia excesului,
a tehnicismului necritic ºi sãlbatic”. Gheorghe
Crãciun, teoretician literar preocupat de modernism ºi postmodernism, constata printre conotaþiile
negative ale modernismului „o paradigmã culturalã ce pare sã sfideze comunicarea, mai mult
decât atât, sã o rejecteze în zona fenomenelor
secundare, proprii mai degrabã perisabilitãþii cotidiene”, iar printre conotaþiile postmodernitãþii –
„redescoperirea nevoii de comunicare, refacerea
punþilor dialogului, readucerea oamenilor împreunã într-un mare sat tribal, globalist ºi globalizat”
(Viciile lumii postmoderne).
În 1929, la al doilea manifest, miºcarea suprarealistã se bifurca în anarhistã ºi ortodoxã. De

Peisaj cu maimuþã ºi înger. Zimþi. Scrisori apocrife ale lui Archibald de la Cruz, Cluj Napoca, Editura Limes, 2011.
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ºi piste de interpretare greºitã a unor enunþuri
fãcute cu sinceritate dezarmantã. Este chiar motivul pentru care preþuim scrierile lui Bãdiliþã:
aceastã dezvãluire fãrã nicio rezervã a sentimentelor ºi a gândurilor aici ºi acum, cunoscutele-i
rãzgândiri ºi corectãri ale atitudinilor faþã de oameni ºi probleme. Grija de a scoate noi ediþii,
revãzute cu un nou discernãmânt, ale cãrþilor mai
vechi vorbeºte despre un scriitor viu, cinstit cu
sine ºi cu cei care-l citesc. Credinþa în sfinþenia
scrisului este cea care implicã aceste exigenþe,
aceastã recunoaºtere smeritã cã s-a înºelat la un
moment.
Înþelegerea poeziei lui Cristian Bãdiliþã este
condiþionatã în mare mãsurã de cunoaºterea întregii lui opere de eseist, publicist, traducãtor ºi
patrolog. Interviurile sale abundã în memorabile
mãrturisiri despre ars poetica experiatã de el însuºi. Visul lui era sã scrie numai poezie. „Poate
asta ºi fac - preciza recent -, dar în alte registre”
(Degetul pe ranã ºi alte dezintoxicãri antipolitice).
Decriptãri. Desluºiri
Fiind unul din motivele poetice de o simbolisticã aparte – ca ºi pasãrea, cearcãnul, sârma,
zimþii, îngerul, pelicanul –, cercul ar trebui descifrat pentru a înþelege poezia lui Cristian Bãdiliþã.
Cercul, în viziunea creºtinã despre lume, este Biserica. Punctele individuale care „în totalitatea lor
pot constitui cercul, în afara lui nu au determinare,
deºi fãrã ele cercul e ireal”, scrie Vladimir Soloviov, filozoful creºtin cu mare influenþã asupra
gândirii lui Cristian Bãdiliþã. Tot acolo filozoful
afirmã cã „dumnezeiesc în Bisericã e tot ceea ce
are caracter universal, iar acest caracter îl are tot ºi
toate în care nu existã iubire de sine ºi izolare –
nici personalã, nici naþionalã, nici localã, nici de
orice alt gen” (Fundamentele spirituale ale vieþii).
Paradoxal, misticii creºtini, între care ºi Isaia Pustnicul, recomandã izolarea: „dator este monahul sã
închidã toate porþile sufletului sãu, adicã toate
simþurile, ca sã nu mai facã greºeli prin ele”.
Nicolae Balotã scria despre un tip de „cerc al
veghei”, analizând comportamentul psalmistului
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aici ºi formularea, moºtenitã de la André Breton, a
„suprarealismului ortodox”, mãrturisit de Cristian
Bãdiliþã în „antimanifestul” sãu, ce þine loc de cuvânt introductiv. Douã dintre poemele incluse în
volum, Viridiana ºi Archibald, trimit direct la filmele lui Luis BuZuel, regizorul care a aderat la
ideea suprarealismului. Aceasta presupunea, la începutul secolului XX, ruptura cu trecutul cultural,
refuzul instituþiei literare ºi a canoanelor poeticilor
tradiþionale, ei autoidentificându-se ca autori ai
unei revoluþii în literaturã. Suprarealiºtii nu separã
viaþa de artã, în manifestele lor proclamând supremaþia vieþii. Grija lor este sã nu producã „literaturã”, sã nu jinduiascã o carierã literarã ºi
notorietate, sã evite înregimentarea. Acum înþelegem situarea accentuatã a lui Cristian Bãdiliþã în
opoziþie cu „arta pentru artã”, consideratã „gogoriþã cu iz socialist”, ºi axarea poeticii sale pe
viaþã, autentic, gândire aporeticã.
Ceea ce se remarcã în primul rând la suprarealiºti este noua viziune asupra cuvântului,
care nu e un simplu vehicul al mesajului, ci act
religios. „Cuvântul - peºte euharistic”, scrie
Cristian Bãdiliþã în Regele cu o harfã în mâini.
Poeziile dedicate lui Leonid Dimov, Dimitrie Stelaru, Nichita Stãnescu, Nichita Danilov îl
situeazã pe poetul nostru în descendenþa valurilor
de suprarealiºti români – unii dintre ei s-au numit
onirici –, cu grija de a se detaºa de paradigma postmodernistã. Dar identitatea sa poeticã se defineºte
cel mai adecvat ca expresie aristicã a tradiþiei
religioase, în sens mai larg decât cel cuprins de
Sfânta Tradiþie (cuprinzând ºi scrierile intertestamentare).
Stabilit în Franþa din 1995, Cristian
Bãdiliþã, unul dintre coordonatorii grupului de traducãtori în limba românã ai Septuagintei în 8 volume, afirma într-un interviu cã nu este decât „cutia
de rezonanþã a unei tradiþii nobile ºi importante,
care urcã de la Pentateuh, Platon ºi Evanghelii
pânã la Eliade, De Lubac ºi G. Thibon, trecând prin
Plotin, Philon din Alexandria, Origen, Evagrie,
Dante, Huysmans, Soloviov, Dostoevski” (Degetul
pe ranã ºi alte dezintoxicãri antipolitice).
Formulele de creaþie îl apropie de Apollinaire, primul care foloseºte cuvântul „suprarealism” în ideea creãrii unei suprarealitãþi (care nu e,
dupã Michel Carrouges, purã transcendenþã sau
ireal, ci „sinteza vie a realului ºi irealului, a imediatului ºi a virtualului, a banalului ºi a fantasticului”) ºi de ermetismul lui Ungaretti: vers fracturat, laconic, omiterea semnelor de punctuaþie,
metaforã absolutã, utilizarea ideogramelor (simboluri vizuale). Excelenta tehnicã a ambiguitãþii
de data aceasta abia reuºeºte sã zãgãzuiascã rãbufnirea experienþelor personale insuficient decantate. Încifrãrile voite însã, ca versul „E o neînþelegere la mijloc”, picat aparent inexplicabil în
mijlocul unui poem, vor rãmâne ca niºte provocãri
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arghezian în aºteptarea harului (Opera lui Tudor
Arghezi).
Pe de altã parte, revenind la ultimul text al
lui Gheorghe Crãciun, „despre lumea, arta ºi literatura moderne s-a vorbit pânã nu demult ca
despre un triumf al incomunicabilitãþii. Ce altceva
sã fi însemnat existenþialismul dacã nu o radiografiere ºi evaluare lucidã a singurãtãþii ireductibile a fiinþei umane, într-un mediu de viaþã tot
mai puþin propice solidaritãþii generice? Nu are
rost sã ne oprim în continuare nici la proza lui
Kafka ºi Camus, nici la poezia ermeticã a lui
Ungaretti ºi Valéry sau la teatrul lui Beckett ºi
EugPne Ionesco”.
Care este poziþia lui Cristian Bãdiliþã în
acest context ? Patrologul ºi publicistul creºtin
scrie în Orthodoxie versus ortodoxie: „Coordonata temporalã a creºtinismului este prezentul
continuu ºi viitorul continuu”. Cercul, „aspaþial ºi
atemporal”, este „emblema care exprimã cel mai
adecvat drama subiectivitãþii” ºi, în cazul poetului
nostru, necesitatea „întoarcerii la crisalidã, atunci
când se simte lipsa de crizã” (Nodul gordian,
2002). Aºadar, dorinþa de singurãtate a poetului,
care într-un fel, cautã criza, nu trebuie înþeleasã ca
incomunicabilitate sau refuz al comuniunii, pentru
cã „biografia celui care scrie pierde profilul egocentric ºi devine metafora lumii”. Gãsim în eseistica lui Cristian Bãdiliþã ºi cercuri sacre, prietenoase, „sfinte monade interioare, pe care le duci
pretutindeni cu tine”. (Nodul gordian, 2002). Am
insistat asupra acestor conotaþii, întrucât altfel nu
s-ar putea înþelege frica ºi atracþia concomitentã pe
care o provoacã cercul poetului nostru.
Cristian Bãdiliþã comenta astfel unul din
capitolele (nr. 5) traduse de el din Evagrie Ponticul, Tratatul practic. Gnosticul : „Prinºi între
lumea îngerilor ºi cea a demonilor, oamenii se
definesc ca fiinþe întredeschise prin excelenþã (...)
Ca într-un cleºte cosmic, sufletul omului se zbate
între dorul de a-ºi transgresa condiþia fireascã ºi
neputinþa de a o face. Singura soluþie este sã se
lase invadat, sã rãmânã deschis, veºnic la pânda
clipei harice, când natura lui va putea încolþi,
transfigurându-se”.
Aºteptarea. Sã rãmânã deschis ºi sã
aºtepte. Starea care ne-o transmit cele mai multe
poezii din volumul de faþã este aceastã aºteptare
încordatã. Nu este cea din cartea precedentã de
poeme în prozã, când, pe malul iazului „aºtepta
pur ºi simplu aºteptarea”. Nu mai gãsim aici categoricul „refuz orice strop de fericire sau de plãcere
care mi-ar putea da peste cap ritualul singurãtãþii”
(Dumnezeu de la Mancha doarme cu tâmpla crãpatã pe umãrul meu). Dimpotrivã, nerãbdarea din
„vino acuº” (Sete), „pe mine þie redã-mã”
(Antiodã) sau îngrijorarea din poezia P („nicio
soþie zidul sã-l þie./ nicio soþie la temelie”) te
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introduc în starea de disperare a unui mare
comunicativ aflat în „neputinþã dialogalã” (Dan C.
Mihãilescu).
În Aligator aºteptarea este „ocupaþia de bazã”, chinul care-i dã sentimentul cã „la judecata de
apoi voi cãpãta un grad în plus la o sutã de grade
minus”. Aºteptarea unui cerc închis în faþa ori
înlãuntrul unui alt cerc închis: „viaþa se mãsoarã în
cercuri ermetic închise/ deteºti linia ca pe o
erezie”. Dar – urlã ca din gurã de ºarpe – „vreau
linie dreaptã!” Aceastã întredeschidere a cercului
e pânditã însã ºi de mari capcane: „linie dreaptã/
un pas în gol/ în ultima clipã vei vedea sticlind/
colþii aligatorului”... „Internaþionala” comunistã
este tot un fel de cerc rotindu-se , „un urlet ca o
prãbuºire a golului în gol./ Un urlet rostogol. (Zeii)
În Alcibiade - aºteptarea zadarnicã a lui Zenon din Eleea, „primul disident-martir din istorie”,
curajosul filozof care i-a aruncat în faþã tiranului
Nearchos, odatã cu limba sa tãiatã, acel „Chiar tu,
pacostea cetãþii!” (Platonopolis sau Împãcarea cu
filozofia). Opþiunea pentru Alcibiade, „frumosul
seducãtor al Atenei” s-ar putea interpreta aici ca
motiv al regretului pentru „patruzeci ºi doi de ani/
Pierduþi teologic./ Definitiv”. Parcã vezi aici un
Evagrie, care regretã cã n-a fugit la timp de tentaculele „ginecraþiei”.
Aºteptarea capãtã sensul cel mai înalt în una
dintre ultimele poezii ale lui C. Bãdiliþã, publicatã
în revista online Oglinda.net. Lecþia este una din
numeroasele sale Ars poetica. Vom cita doar versuri care pot rezuma ideea: „Poezia adevãratã se
scrie în gând// (...)//Dar cum sã scoatem apoi cuvintele din mintea noastrã/ în afara minþii noastre/
fãrã ca ele sã devinã mumii de cearã/sau, ºi mai
rãu, literaturã?// (...) // uneori trebuie sã aºteptãm
pânã în clipa morþii/ trecerea acestui gând cu viteza luminii/ prin creierul nostru turtit ºi neputincios.” Poezia minorã rãmâne în limbaj (aici
învãþarea la nesfârºit a alfabetului), în timp ce
marea poezie, ca apocalypsã (dezvãluire), iese din
limbaj. Cuvântul scris ca moarte a poeziei, tãcerea
ca cel mai bun cuvânt – sunt laitmotive ce vin de la
suprarealiºti, dar ºi de la mistici. ªi aºteptarea
aceasta a unui om „mut de-ntrebãri”, care sperã ºi
disperã, înseamnã pentru Cristian Bãdiliþã „a inventa mistica”.
În Exorcizãri 1, publicate tot în Oglindanet,
C. Bãdiliþã mai pune un punct pe i în privinþa sensului aºteptãrii. „Autorii virili, incomozi (...) evolueazã în percepþia generaþiilor de cititori”. Condiþia este, dupã Bãdiliþã, sã reziste tentaþiei
compromisurilor, dacã în timpul vieþii sunt detestaþi. „Trebuie scris, murit ºi aºteptat”, conchide
cu luciditate ºi calcul realist, dar nu contabilicesc.
Acest text are ceva din optimismul Psalmului 26:
„Aºteaptã pe Domnul, îmbãrbãteazã-te ºi sã se
întãreascã inima ta ºi aºteaptã pe Domnul”.
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Note de lecturã Migrating Memories: Central Europe in Canada
movarea comunitãþilor musulmane ºi croate, ºi
al Katerinei Pejakoviæ, fondatoarea primei televiziuni croate din Toronto unde a funcþionat
între 1975-1977. A fost ºi redactor la postul
croat de radio din Vancouver. În paralel cu activitatea profesionalã, se remarcã prin scris, publicând în reviste croate.
Prezenþa cehã este bine
conturatã de cei 15 reprezentanþi, dintre care i-am reþinut
pe medicul neurolog Stanislav Reiniš ºi scriitorul Josef
Škvorecký, deþinãtor al numeroase premii literare naþionale ºi internaþionale.
Din cele 19 personalitãþi provenite din Ungaria îi
amintesc aici pe omul de
afaceri Kálmán J. Opré (dupã
pensionare s-a dedicat artei,
participând la diverse expoziþii ºi a scris, în limba englezã, o interesantã autobiografie) ºi Tamás Dobozy,
nãscut în 1969 în Nanaimo,
British Columbia din pãrinþi emigranþi. Numele
sãu este prezent în câteva antologii literare din
SUA ºi Canada.
Diaspora literarã româneascã din Canada
„vorbeºte” prin: Constantin Stoiciu, Flavia
Cosma, Diana Manole, Felicia Mihali, Kenneth
Radu, Eugen Giurgiu (m. 2012), Florin Oncescu, Irina Egli, Cãlin-Andrei Mihãilescu. Nãscuþi
într-o minunatã þarã care a avut mereu un destin
istoric tragic, ei au optat pentru evadarea din
spaþiul mioritic, cu speranþa de a gãsi o lume mai
bunã. Care sunt rezultatele acestei evadãri? Nimeni decât cei în cauzã nu ºtiu exact, ceea ce
percep cititorii fiind: ironia la adresa a tot ce îi
înconjoarã, pesimismul ºi înstrãinarea.
Sfera culturalã a diasporei sârbe este bine
reprezentatã de 34 personalitãþi printre care: designera ºi poeta Svetlana Miškoviæ, jurnalistul ºi
scriitorul Ranko R. Radoviæ, scriitorul Negovan
Rajiæ ºi pictoriþa-poetã Ljubica Miliæeviæ.
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L

a sfârºitul anului 2012, d-na lector
univ. dr. Crina Bud, de la Universitatea de Nord Baia Mare, a donat
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” lucrarea în
douã volume Migrating Memories: Central Europe in Canada, apãrutã în 2010 sub egida Asociaþiei de Studii Canadiene din
Europa Centralã.
Coordonat de Vesna
Lopoèiæ (Serbia), primul volum prezintã scriitori din Bulgaria, Croaþia, Cehia, Ungaria,
România, Serbia, Slovacia ºi
Slovenia afirmaþi în Canada.
Care sunt traiectoriile literare
ale numelor expuse aici, cum
s-au acomodat cu mozaicul
cultural canadian, care este
zestrea culturalã pe care au
dus-o cu ei peste Ocean? Iatã
întrebãri la care se pot gãsi rãspunsuri în prefaþa primului volum care completeazã miniportretele unor nume deja
sonore ale diasporei þãrilor amintite mai sus. Structurat în 8 capitole, fiecãrui
capitol corespunzându-i o þarã, volumul propune
spre studiu câteva personalitãþi remarcabile.
Dintre cele opt personalitãþi ale diasporei
bulgare o amintesc pe Sonia Anguelova stabilitã
în Montréal. Ea este angajatã la Biblioteca ºi
Arhivele Naþionale din Quebec, fiind cunoscutã
pe tãrâm literar prin publicarea, în limba francezã, a trei volume. Numele sãu poate fi întâlnit
în câteva reviste de limbã francezã din Canada.
Tot din Bulgaria provine ºi economistul Andrei
Yakimov, care trãieºte în Toronto. Nãscut în
1936, a pãrãsit þara natalã în 1949, iar din 1952
s-a stabilit în Canada, unde ºi-a desãvârºit studiile, dupã care a lucrat ca profesor de economie
la Centennial College of Applied Arts and Technology în Toronto.
Diaspora croatã este oglinditã de 11 nume
dintre care elocvente sunt cel al medicului
veterinar Asaf Durakoviæ cunoscut pentru pro-
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Slovacia reþine atenþia cu cinci nume sonore
precum cel al pianistului, compozitorului ºi dirijorului Peter Breiner sau al poetului Ilja Èièvák.
Cultura comunitãþii slovene din Canada
este marcatã de patru personalitãþi, între care se
aflã pictorul, arhitectul ºi scriitorul Ted Kramolc ºi scriitorul Cvetka Kocjanèiè.
Dacã primul volum aduce în atenþia cititorilor nume din sfera artisticã, al doilea volum,
coordonat de Rodica Albu de la Universitatea
Al. I. Cuza, este structurat pe interviuri ale unor
persoane care vin din alte sfere decât cele artistice. Subintitulat Oral Histories, este construit pe baza unor interviuri realizate pe principiile
istoriei orale, însoþite, ca ºi în cazul primului
volum, de studii introductive pentru fiecare þarã.
El este rezultatul muncii echipei de istorie oralã
din cadrul proiectului CEACS de studiere a
diasporei, echipã ce a realizat o serie de interviuri înregistrate cu imigranþi originari din
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spaþiul geopolitic al fostelor þãri comuniste din
Europa Centralã ºi a utilizat aceastã colecþie ca
sursã de date empirice pentru studii interdisciplinare privind dinamica demograficã, aspecte
ale izolãrii/integrãrii lingvistice ºi culturale, educaþia, reþelele socio-etnice în Canada, imigranþii ca mediatori în cadrul diverselor contacte. Persoanele intervievate vin sã completeze
multe informaþii privitoare la ceea ce înseamnã
emigraþia ºi adaptarea în þara de adopþie, experienþa lor de viaþã ºi lingvisticã fiind un adevãrat ghid al emigrantului de pretutindeni, cu
preþioase repere sociale, antropologice, istorice
ºi etnografice.
Dincolo de descifrarea unor enigme ce
þin de condiþia emigrantului, lectura cãrþii,
atât de minuþios elaboratã, îi va ajuta pe toþi
cititorii sã pãtrundã într-un univers multilingvistic social ºi literar fascinant, aºezat între
frontierele Canadei.

Eveniment

Biblioteca Centralã Universitarã din Cluj a primit colecþia
integralã (1997-2012) a ziarului New York Magazin
Biblioteca Centralã Universitarã
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a intrat în
posesia colecþiei integrale (1997-2012) a
ziarului New York Magazin, cel mai vechi
ºi mai influent periodic al diasporei nordamericane din ultimul deceniu ºi jumãtate.
Generoasa ofertã poartã semnãtura
fondatorului ºi actualului editor al publicaþiei, Grigore L. Culian. Unicã în þarã,
colecþia va fi o indispensabilã sursã documentarã privind istoria presei ºi a comunitãþilor româneºti din Statele Unite ale
Americii.
Plin de semnificaþie, evenimentul
BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
are loc la puþin timp dupã apariþia, la Editura Eikon, în condiþii grafice de excepþie, a sintezei bibliografice intitulate New York
Magazin. Istoria adnotatã a unei publicaþii româneºti. 1997-2012 (918 pag), sub semnãtura
cercetãtorilor Liliana Burlacu ºi Doru George Burlacu. Proiectul a fost realizat sub coordonarea prof. univ. dr. Aurel Sasu.
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FILE DE ISTORIE
Lupta moþilor ºi maramureºenilor din Sãtmar
pentru pãstrarea unitãþii ºi identitãþii

ca aceºtia sã fie aºezaþi în vatra localitãþii, reºedinþã de comunã, ca o uliþã nouã a localitãþii.
Moþii ºi maramureºenii nu au acceptat ºi au dorit
sã-ºi formeze localitãþi proprii – sã fie numai ei.
Astfel, localitatea de maramureºeni Dacia,
(fostã Principele Mihai) iniþial a fost prevãzutã
ca o uliþã a comunei de reºedinþã Domãneºti.
Localitatea Decebal a fost prevãzutã cu o uliþã a
comunei de reºedinþã Vetiº. Într-o hartã veche a
cãilor rutiere din judeþul Sãlaj – descoperitã de
mine dupã anul 2000 – am constatat cã localitatea Scãriºoara-Nouã este fixatã la sud de
calea feratã Satu Mare-Carei-Oradea ºi la nordul acesteia, unde se aflã în prezent împroprietãriþii din Scãriºoara-Nouã, au primit câte o
suprafaþã de douã inghere de teren agricol (1,16
ha) la marginea comunei de reºedinþã Piºcolþ.
Acest lucru mã face sã trag concluzia cã ºi autoritãþile din Piºcolþ iniþial au prevãzut acelaºi
lucru ca ºi cele din Domãneºti ºi Vetiº.
Ideea de unitate ºi identitate socialã, religioasã, etnicã etc., este ºi are primordialitate în
raport cu alte cerinþe sociale. Aceasta izvorãºte
din cele mai vechi ºi mai profunde elemente –
sentimente – (n.n.) de identitate, de caracterizare a personalitãþii umane. Cu acestea ne
naºtem, le moºtenim, le dobândim ºi le aplicãm
în practica existenþei noastre sociale. Nu întâmplãtor s-a nãscut zicala: „Ori te poartã cum
þi-e portul, ori vorbeºte cum þi-e vorba” (limba,
n.n.).
Prin reforma agrarã mai sus amintitã,
practic au luat naºtere localitãþi formate numai
din moþi sau numai din maramureºeni ori mixte,
adicã din moþi ºi maramureºeni. În toate aceste
colectivitãþi, asumarea ºi manifestarea sentimentelor, obiceiurilor, a datinilor ºi a tradiþiilor,
nu au constituit probleme deosebite pentru cã
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dentitatea unei persoane apare odatã
cu naºterea sa, cu înregistrarea sa în
Statul civil, cât priveºte identitatea
unei colectivitãþi, a unui grup social, este de
reþinut cã se dobândeºte puþin mai târziu, respectiv odatã cu formarea colectivitãþii ºi aderarea la gruparea socialã.
Comunitãþile (colectivitãþile, grupãrile)
sociale de moþi ºi maramureºeni din Sãtmar au
luat fiinþã prin Reforma agrarã din 1921, când
aceastã categorie socialã a fost „invitatã” la reformã în 1924, dupã ce îndreptãþiþi din zonã ºi
instituþiile publice s-au „întitulat”, aºa a fost ºi
este încã „dacã mai rãmâne ceva mai dãm ºi la
sãraci”(n.n.).
Moþii ºi maramureºenii – mai mult decât
oricare alþii – au înþeles, în cel mai înalt grad
Comandamentul Statului Român – sã coboare
din munþi la câmpie pentru a îmbunãtãþi, în aceastã zonã, structura demograficã a populaþiei
ºi densitatea acesteia. Ei nu ºi-au destrãmat
familiile, unitatea ºi identitatea. Astfel, capul de
familie a coborât la „împroprietãrire” (n.n.) cu
toþi membrii sãi, cu fraþi ºi surori, cu rudele
apropiate, cu vecinii ºi, unde au existat, chiar cu
pãrinþii ºi bunicii. Cu toþi cei din locul de origine, care doreau sã se împroprietãreascã. În
aceastã relaþie de familie, de rudenie, de prietenie ºi loc de origine, apoi s-au organizat în
noua localitate, orânduindu-ºi (aºezându-ºi) locurile de casã ºi gospodãria, loturile agricole ºi
hotarul localitãþii, loturile pentru vii, locurile în
cimitir ºi chiar în bisericã. În final, aºa ºi-au
aranjat ºi uliþele satului. Toatã aceastã organizare a decurs în mod instinctiv tacit, fãrã contradicþii.
La începerea împroprietãririi moþilor ºi
maramureºenilor, unele autoritãþi locale au vrut
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fondul tuturor acestora era comun – era acelaºi ºi astfel cu toþii au reuºit sã-l pãstreze, sã-l manifeste în raport cu „bãºtinaºii” din zonã (români, unguri, ºvabi, slovaci etc.).
Moþii ºi maramureºenii din Satulung, deºi
aduºi ºi puºi în „câmpul liber”, în perioada interbelicã, ºi-au înjghebat gospodãrii modeste ºi
au construit ºcoli ºi biserici, cãmine culturale ºi
locuri de agrement – pentru a-ºi putea practica
învãþãmântul ºi credinþele strãmoºeºti, datinile
ºi obiceiurile, portul ºi limba, cântecul ºi jocul
ºi, în general, întregul complex de spiritualitate
româneascã, participând chiar la concursuri artistice judeþene, interjudeþene ºi naþionale.
Spiritul de unitate ºi identitate a fost manifestat
în tot ce identificã ºi caracterizeazã pe moþi ºi
maramureºeni. Aceºti oameni s-au încetãþenit ºi
obiºnuit în zonã, simþindu-se „la ei acasã” ca
vechi locuitori ai zonei.
Unitatea ºi identitatea a fost pãstratã, nu
numai de grupurile mari de moþi ºi maramureºeni, care au constituit localitãþi compacte, ci
ºi de grupurile mai mici (20-30 împroprietãriþi),
care ºi-au format ºi organizat anumite forme de
educaþie ºi culturã, pentru a-ºi putea pãstra caracteristicile identitãþii. Astfel, de exemplu, maramureºenii din Tiream, care „miroseau” în biserica localitãþii, au fost nevoiþi sã îºi amenajeze
propria bisericã. Moþii din Gelu ºi-au adus preotul din localitatea de origine, iar scãriºorenii, pe
învãþãtorul din localitatea de origine. Grupul de
moþi din Lazuri ºi-au adus obiecte de cult religios ºi o micã bisericuþã de lemn. Mulþi dintre
maramureºenii împroprietãriþi ºi-au adus casele
de lemn din localitãþile de origine. Oamenii au
adus mobila specificã, îmbrãcãminte ºi aºternut
de pat. Cerga ºi cãpãtierul, tindeche, oalele de
lut ºi lingurile de lemn, îmbrãcãmintea ºi þesãturile din lânã erau specifice moþilor ºi maramureºenilor. Aceste grupãri sociale se recunoºteau de la distanþã dupã îmbrãcãminte, dupã
vorbã, iar arhitectura satului diferând de asemeni de cea autohtonã.
Diferite le erau, moþilor ºi maramureºenilor, muzica ºi jocul (dansul) ºi chiar unele
sporturi, ca de exemplu oina, care se ºtia ºi se
juca numai în localitãþile de moþi ºi maramureºeni. Diferite le erau obiceiurile de la nunþi ºi
botezuri, cele de la înmormântãri ºi priveghiuri,
construcþia bisericilor nu era în formã de navã
ci în forma frunzei de trifoi, adicã de cruce, stil
neobizantin, nu neolatin etc.
Tablouri ºi medalioane cu figurile luminoase ale lui Horea, Cloºca, Criºan, Avram Iancu ºi Vasile Lucaciu împodobeau casele, ºcolile,
bisericile ºi locurile de sport ºi agrement. La
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butoniera ºi pãlãria bãrbaþilor ºi chiar în cosiþa
fetelor atârnau panglici în trei culori.
Aceste semne ºi însemne ale moþilor ºi
maramureºenilor nu erau pe placul revizioniºtilor, a ºoviniºtilor ºi a iredentiºtilor, fapt ce a
atras consecinþe în perioada ocupaþiei vremelnice a Ardealului de Nord 1940-1944.
Unitatea ºi identitatea moþilor ºi a maramureºenilor din perioada interbelicã, existenþa acestora sub regimul horthysto-fascist, a fost
motiv de urã ºi rãzbunare, de asuprire ºi teroare
etnicã ºi religioasã, ceea ce a atras nenorociri ºi
suferinþe asupra moþilor ºi maramureºenilor, ca:
umilinþã ºi batjocurã, insulte ºi calomnii, bãtãi ºi
schingiuiri, refugieri ºi expulzãri, lagãre de
muncã, condamnãri ºi întemniþãri. Toate aceste
acte de violenþã au fost exercitate în scopul
distrugerii ºi dezbinãrii unitãþii ºi identitãþii sentimentelor moþilor ºi a maramureºenilor din zona Sãtmarului.
Duºmanii însã nu ºi-au atins scopul. Practica ºi experienþa vieþii sociale i-au ajutat pe
oropsiþi sã reziste opresiunilor sociale, politice,
etnice ºi religioase. Cei care au rãmas s-au unit
ºi mai mult, ºi mai puternic, ºi au îndurat cu stoicism toate cele „orânduite” de arhanghelii rãului. Martirajul ardelenilor pentru credinþã ºi adevãr, pentru unitate ºi identitate, este recunoscut
ºi atestat de istoria naþionalã ºi de documentele
internaþionale.
Moþii ºi maramureºenii care s-au refugiat,
precum ºi cei expulzaþi (cei din zona Carei, ca:
Ianculeºti, Marna-Nouã, Scãriºoara-Nouã, Horea, Lucãceni, Tiream - în octombrie 1940) s-au
dus în locurile de origine, iar ceilalþi s-au regrupat în localitãþi cât mai aproape unii de alþii.
Astfel, cei din Ianculeºti ºi Marna-Nouã au
ajuns iniþial la minele din Valea Jiului (Lupeni,
Petroºani etc). Cum însã aceºti agricultori nu
erau deprinºi cu mineritul, în primãvara anului
1941, se vor regrupa în zona Luduº-Alba Iulia.
Cei din Dacia, Paulian, Traian, dupã ce au stat o
perioadã în zona Arad se vor deplasa în zona
Orãºtie ºi Bucovina de Nord – partea rãmasã
României.
Scãriºorenii împãrþiþi în Banat, Regat ºi
munþii Apuseni (octombrie 1940) se vor regrupa
în primãvara anului 1941 – pe Câmpie – în zona
Mociu, Frata, Viºinel, Coc, Teoc, Cãtina,
Dâmb, în grupuri mai mari sau mai mici.
Dupã eliberarea Bucovinei de Nord ºi a
Basarabiei, în iunie-iulie 1941, refugiaþilor ardeleni li s-au creat condiþii de regrupare, de
reorganizare social-sãteascã, propunându-li-se
sã se stabileascã în teritoriile mai sus eliberate,
în fostele localitãþi nemþeºti de unde populaþia
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germanã a fost strãmutatã în Germania, ca
urmare a tratatului Molotov-Ribbentrop din
1939. Aºa scãriºorenii, în primãvara anului
1942, în procent de 90-95% se vor aduna în
Bucovina de Nord – localitatea Jadova-nouã (ºi
un grup din refugiaþi din zona Salonta, n.n.), iar
la Þibeni se vor aduna refugiaþii din Horea, ºi în
parte din Lucãceni, Scãriºoara ºi alte pãrþi. Aici
refugiaþii ardeleni îºi vor practica în condiþii
omeneºti obiceiurile ºi tradiþiile, limba ºi portul,
realizând o evoluþie social-economicã ºi cultural educativã mulþumitoare, în condiþiile în
care þara era în rãzboi.
Pe aceastã categorie de oameni, pârjolul
i-a cuprins pentru a doua oarã în martie-aprilie
1944, când, de urgenþã, a trebuit sã se evacueze
din calea rãzboiului.
Cu casa în cãruþã cu coviltir, aidoma
broaºtei þestoase – moþii ºi maramureºenii din
Sãtmar – dupã patru ani ºi jumãtate de mãrºãluire pe „drumul Golgotei”, se reîntorc la ca-
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sele lor distruse ºi plini de optimism vor lua
viaþa de la început, aºa cum au fãcut-o cu douãzeci de ani în urmã. Aceºti locuitori ai Sãtmarului, ca prin minune, au reuºit sã-ºi edifice
locuinþe ºi gospodãrii moderne, ºcoli ºi biserici,
cãmine culturale ºi locuri de agrement. Organizeazã manifestãri culturale ºi religioase ºi o
întreagã gamã de manifestãri ºi activitãþi specifice spiritualitãþii româneºti.
Moþii ºi maramureºenii sunt în rând cu
lumea bunã ºi avutã a Sãtmarului ºi au ieºit din
umbra în care au fost menþinuþi decenii la rând,
astãzi ocupându-ºi locul în rândul valorilor societãþii româneºti contemporane, ei sunt purtãtorii drapelului spiritualitãþii româneºti, au
ridicat monumente, muzee, mãnãstiri pe graniþa de nord-vest a þãrii ºi îºi manifestã astfel
unitatea ºi identitatea în cadrul manifestãrilor
culturale ºi religioase organizate de Societãþile
Culturale „Avram Iancu” din România ºi
„Vasile Lucaciu” din Sãtmar ºi Maramureº.

1 Aprilie 2013 - 72 de ani de la Masacrul savârºit la Fântâna Albã1
Prin Legea nr. 68/10 mai 2011, Parlamentul României a instituit ziua de 1 aprilie ca „Zi
naþionalã de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albã ºi alte zone,
ale deportãrilor, ale foametei ºi ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic
în Þinutul Herþa, nordul Bucovinei ºi întreaga
Basarabie”.
De asemenea, cu prilejul Zilei naþionale
de cinstire a memoriei românilor - victime ale
masacrelor, legea prevede organizarea de comemorãri oficiale, depuneri de coroane ºi alte
activitãþi menite sã cinsteascã memoria acestor
români, iar în perioada 31 martie-2 aprilie, atât
Societatea Românã de Radiodifuziune, Societatea Românã de Televiziune cât ºi Agenþia
Naþionalã de Presã AGERPRES ar trebui sã
difuzeze, cu prioritate, emisiuni despre perioada ocupaþiei sovietice din Þinutul Herþa, nordul Bucovinei ºi Basarabia, tratând evenimentele tragice menþionate.
1

În Familia Românã, nr. 2(37)/iulie 2010, a fost publicat articolul Masacrul de la Fântâna Albã. Un Katyn românesc aproape
uitat..., semnat de Horia ªtefan (Nucu) Cîmpeanu.
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1 Aprilie - Ziua naþionalã de cinstire a memoriei
românilor - victime ale regimului totalitar sovietic în
Þinutul Herþa, nordul Bucovinei ºi întreaga Basarabie
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Consecinþele social-economice,
cultural-educative ºi de sãnãtate provocate
de dictatul din 30 august 1940,
asupra moþilor ºi maramureºenilor din Sãtmar
Ioan BÂTEA
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evizuirea tratatelor internaþionale,
încheiate dupã Primul Rãzboi Mondial, a fost obiectivul principal ºi
prioritar al unor state europene desprinse din
Imperiul Austro-Ungar, ca urmare a formãrii
statelor naþionale, recunoscute prin Tratatul de
pace de la Trianon (1920).
Alãturi de Germania nazistã ºi Italia fascistã, Ungaria horthystã era al III-lea stat european revizonist care dorea reîntregirea Ungariei
în graniþele Coroanei Sf. ªtefan. Presa, radioul
ºi toate mijloacele de informare în masã ameninþau România cu cedarea Ardealului –
afirmând: „Toþi ºtim cã a sosit ziua reînvierii, cã
Ungaria Sfântului ªtefan se va întinde asupra
teritoriilor aºa cum a fost în urmã cu o mie de
ani... Suntem siguri cã puterile Axei vor gãsi
modalitatea sã sileascã România sã vadã mai
bine ºi revenirea ungurilor la patria mamã fãrã
vãrsare de sânge” (Ziarul Felvidék). „Dacã nu
va înlesni o grabnicã încheiere a tratativelor...
(România – n.n.)... atunci puterile Axei vor fi
nevoite sã intervinã... nu vor fi în favoarea României. ... Sfatul ce poate fi dat României este sã
cedeze...” (Ziarul Oraiújság).
Horthy îi cerea direct lui Hitler – printr-o
scrisoare: „Sã nu aibã încredere în România...
Sarcina noastrã istoricã a fost sã asigurãm Europa în faþa Rãsãritului... Fãrã a stãpâni Carpaþii
nu putem îndeplini aceastã sarcinã” (I. Corneanu, V. Moiº - Intoleranþã ºi crimã). Aceastã
propagandã a fost completatã de acþiunile de
spionaj ºi sabotaj, de manifestãrile antiromâneºti în þarã ºi strãinãtate, de atacurile provocatoare la graniþa de nord-vest a þãrii. Un adevãrat arsenal de arme specific rãzboiului
psihologic care distruge interiorul þãrii – ºi a
omului – tot aºa dacã nu mai rãu decât rãzboiul
cu armele de foc.
Moþii ºi maramureºenii nu au înþeles sã se
refugieze, fiind legaþi sufleteºte de glia strã-

moºeascã. Dupã ocuparea teritoriului, Arhanghelii rãului au continuat cu ameninþãrile ºi cu
provocãrile, cu restricþii de drepturi ºi încãrcarea cu obligaþii, pentru a-i determina pe oameni sã pãrãseascã localitãþile. Moþii ºi maramureºenii au sperat în liniºtirea „lucrurilor ºi
atitudinilor”, dar a fost zadarnic. Mãsurile de
prigoanã s-au intensificat. Oamenilor li s-au luat
din locuinþe ºi gospodãrii, bunuri mobile ºi imobile, îmbrãcãminte, haine de port, unelte de uz
casnic ºi gospodãresc, obiecte de cult, de artã
etc. Cine se opunea, ori vocifera, era crunt bãtut.
Cu toate acestea, moþii ºi maramureºenii au
suportat cu stoicism ºi nu au pãrãsit gospodãriile
ºi localitãþile. Aceastã atitudine a oamenilor i-a
întãrâtat ºi mai mult pe „noii stãpâni” ºi atunci
au schimbat „tactica”, procedând la acte de teroare, vandalism, ucideri etc în timpul nopþii.
Astfel, grupuri de teroriºti au atacat, în noaptea
de 11 octombrie 1940, satul Horea, iar a doua zi
au fost arestaþi 11 horeni, localitatea Ianculeºti
în 12 octombrie 1940, care s-a soldat cu 7 morþi
la câteva zile dupã ce au ajuns în România. Satul
de maramureºeni a fost atacat de douã ori în
cursul lunii octombrie, soldându-se cu moartea
unei femei. Maramureºenii din Tiream au fost
atacaþi de trei ori (octombrie-noiembrie 1940),
ultima datã fiind scoºi cu forþa din sat de bandele
de teroriºti.
Moþii ºi maramureºenii din celelalte localitãþi din zona Carei s-au ascuns prin grãdini ºi
în câmp, în speranþa cã vor reuºi sã scape ºi sã
rãmânã în gospodãriile lor, dar nu au reuºit,
pentru cã în final autoritãþile locale cât ºi cele
militare le-au spus clar ºi rãspicat cã trebuie sã
plece – moþii în România ºi maramureºenii în
satele lor de origine (care erau tot în teritoriul
ocupat). Astfel, a urmat expulzarea celor din
Scãriºoara-Nouã, Horea, Ianculeºti, MarnaNouã, Lucãceni ºi Tiream. Astfel a început Dru-

am locuit tot câte douã familii într-o camerã
(14-16 persoane), fãrã mobilã, cu paturi improvizate din saltele umplute cu paie. Cei care
nu încãpeau în casã dormeau în podul casei. Nu
aveam lemne de foc.
Condiþiile igenico-sanitare lipseau cu desãvârºire. Nu aveam condiþii de spãlat rufe ºi de
fãcut baie. Dupã 1-2 ani îmbrãcãmintea, cât ºi
lenjeria de pat ºi corp, încãlþãmintea, s-au rupt,
s-au distrus. Din aceste cauze, refugiaþii nu frecventau biserica, iar copiii lor nu frecventau
ºcoala. În primii doi ani de refugiu, 1940-1942,
am fost singurul copil refugiat din ScãriºoaraNouã care a frecventat ºcoala, dar nu am reuºit
sã promovez clasa a IV-a, pentru cã de unde ne
stabileam toamna, primãvara plecam. Nu aveam
suficiente note ºi nici frecvenþã, pentru cã lipseam (zile de cerºit, de slugãrie etc, nu aveam ce
mânca).
Transhumanþa aceasta ne mãcina ºi puþina
sãrãcie pe care o aveam, ne mãcina sãnãtatea. Sã
stai în cãruþa cu coviltir sãptãmâni ºi luni de-a
rândul. Sau sã cãlãtoreºti în vagoane de marfã
închise, douã familii de 14-16 persoane în jumãtate de vagon ºi în cealaltã jumãtate 4 animale de tracþiune. Era un miros ºi o lipsã de aer
în care cu greu puteai rezista. Ne refugiam în
vagonul de marfã descoperit, unde erau cãruþele,
ºi mai stãteam acolo în bãtaia curenþilor de aer
care te tãiau ca loviturile de bici.
Acestea au fost condiþiile de viaþã ale moþilor ºi maramureºenilor expulzaþi ºi refugiaþi în
perioada 1940 – primãvara anului 1942.
Eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei de
Nord, în iulie 1941, a uºurat situaþia acestei categorii sociale de vamã, deoarece basarabenii ºi
bucovinenii s-au reîntors la casele lor, iar noi,
ardelenii, am fost îndrumaþi sã ne stabilim –
vremelnic – în Basarabia, Bucovina de Nord ºi
Transnistria. Aici erau sate nemþeºti libere, întrucât nemþii au fost repatriaþi în Germania (urmare a Pactului Molotov-Ribbentrop din 1939).
Astfel, dupã doi ani de zile, moþii ºi maramureºenii din Sãtmar, ºi-au gãsit un adãpost
confortabil de locuit, o gospodãrie ºi o preocupare mai stabilã, care însã nu a durat decât doi
ani. Aici, oamenii au putut merge la biserici ºi
copiii la ºcoalã. Aici s-au fãcut cãsãtorii, naºteri,
botezuri, înmormântãri ºi oamenii au simþit viaþa din nou. Aºa s-au strâns scãriºorenii în Jadova-Nouã, judeþul Storojineþ. Horenii, unii din
Gelu, din Lucãceni în Þibeni, judeþul Rãdãuþi,
cei din Paulian, în Ciprian Porumbescu, judeþul
Suceava, cei din Dacia ºi Traian în zona Arad,
cei din Lucãceni în Orãºtie, Cugir, alþii prin
Basarabia.
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mul „Golgotei” pentru primele patru localitãþi
de moþi ºi ultimele douã de maramureºeni.
Moþii ºi maramureºenii din localitãþile din
zona Satu Mare (Gelu, Baba Novac, Dacia, Traian, Paulian, Decebal, Lazuri, Bercu-Nou, Drãguºeni ºi altele) au continuat sã suporte asuprirea ºi teroarea horthystã, dar în primãvara
timpurie a anului 1941, au plecat în România,
elevi, tineret, oameni înstãriþi, intelectualitatea
activã ºi pensionarã, negustorii ºi meseriaºii etc.
Nici pãrãsirea teritoriului cedat nu s-a putut face în pace ºi liniºte. Cei din Ianculeºti au
fost bãgaþi în vagoane de marfã închise, interzicându-li-se aprovizionarea cu apã ºi alimente
ºi în loc sã plece direct Carei - Oradea prin
România, au fost duºi prin Ungaria, pe ruta
Carei - Debrecen - Arad, drum care a durat circa
10-12 zile, fãrã apã, alimentaþie, igenã etc.
Coloana de expulzaþi din Scãriºoara-Nouã, deºi escortatã de soldaþi, este totuºi atacatã în
zona Diosig de o coloanã de premilitari „levente” ºi sunt bãtuþi crunt mai mulþi scãriºoreni.
Cele trei autobuze care transportau refugiaþii din Paulian, Traian, Dacia, spre frontierã
au fost atacate cu pietre de un grup de teroriºti
din Moftin.
Mulþi au cãlãtorit noaptea, pe diferite cãi
lãturalnice, mascaþi, acoperiþi etc. sã nu fie observaþi ºi recunoscuþi de autoritãþile ºi grupurile
de revizioniºti ºi astfel au trecut frontiera în mod
clandestin.
Cei care au rãmas sub ocupaþie au continuat sã suporte privaþiunile de drepturi ºi libertate, maghiarizarea limbii, a religiei ºi a numelui. Au îndurat foame ºi acte de violenþã, arestãri, condamnãri, lagãre de muncã ºi deportãri.
Refugiaþii ºi expulzaþii care au plecat din
teritoriul cedat au lãsat casa ºi gospodãria, animalele ºi bunurile agro-alimentare, pãmânturile
etc., ºi-au luat în braþe copiii, pe umãr traista cu
merinde ºi bãþ în mânã – devenind astfel cerºetori. Da! Am fost cerºetor aidoma celor de azi
de pe strãzile oraºelor. Dupã un timp m-am
angajat servitor. Ne mutam dintr-o zonã în alta a
þãrii, în speranþa cã ne va fi mai bine – greutãþile,
lipsurile, neajunsurile erau aceleaºi peste tot.
Þara era plinã de refugiaþi din Ardeal, Basarabia
ºi Bucovina de Nord; era în pragul declanºãrii
rãzboiului ºi apoi chiar a intrat în rãzboi. Au
apãrut greutãþi ºi mai mari pentru refugiaþi (capii de familie în armatã, lipsa locurilor de muncã, copii mulþi ºi mici, lipsa hainelor etc.). Statul
ne-a asigurat un spaþiu de locuit, dar acesta era
necorespunzãtor (acoperiº, geamuri, uºi, pereþi
distruºi, fãrã duºumele ºi luminã). Unii au locuit
prin grajduri, coteþe etc. În perioada 1940-1942,
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contactat diferite boli, ceea ce a dus – în general
– la scurtarea timpului mediu de viaþã a acestor
oameni.
Pentru amãnunte îndrum pe cititor la volumele IV ºi V Moþii din Sãtmar ºi Maramureº
ºi la Cartea Refugiatului Român (semnate de
Ioan Bâtea - n.r) la Biblioteca Naþionalã din
Bucureºti, Biblioteca Universitarã „Lucian Blaga” Cluj, la bibliotecile judeþene din Oradea,
Satu Mare, Baia Mare ºi la Mãnãstirea „Sf Ioan
Botezãtorul” din Scãriºoara-Nouã, judeþul Satu
Mare.
Politica de globalizare, de formare a unei
Europe unite, realizarea practicã a acesteia prin
aderarea celor 27 de state europene, practic a
desfiinþat orice posibilitate de revizuire a tratatelor internaþionale ºi, respectiv, a revizionismului. Cu toate acestea, lideri ai unor partide din
Ungaria, mai „rãbufnesc” în momentele preelectorale, cu „lozinci” ºi „cuvântãri” de tip revizionist, fãrã sã se jeneze de lumea democratliberalã, fãrã ruºine de lumea europeanã civilizatã.
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În lunile martie-aprilie 1944, toþi refugiaþii ardeleni din Basarabia ºi Bucovina au trebuit
sã fugã din calea rãzboiului. Astfel au început
moþii ºi maramureºenii al doilea „Drum al Golgotei”, mãrºãluind din nordul þãrii noastre pe
lângã cununa Carpaþilor pânã în Petroºani, unde
au trecut în Banat ºi Ardeal. Cãlãtoria s-a fãcut
cu cãruþa, dormind afarã, ºi a durat pânã la
sfârºitul lunii mai ºi începutul lunii iunie 1945.
Stresul provocat de ameninþãrile fãcute
prin mass-media, spaima ºi frica provocate de
violenþa fizicã ºi psihicã, condiþiile de hranã ºi
locuit, cele igienico-sanitare ºi de cãlãtorie
dintr-o parte în alta a þãrii, a avut un efect
negativ asupra stãrii de sãnãtate a oamenilor.
Astfel, în cei 4 ani ºi 6 luni de refugiu, din rândul
scãriºorenilor au decedat 59 de persoane, din
care 24 de copii sub 3 ani, 18 adulþi ºi 6 bãtrâni.
Dupã întoarcerea din refugiu, la scurt timp
au decedat alþi 59 de scãriºoreni din cauza bolilor contactate în timpul refugiului. Nici un
scãriºorean refugiat nu a scãpat sãnãtos, toþi au

Mãnãstirea Scãriºoara, din Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului, este cel
mai vestic aºezãmânt monahal ortodox românesc. Mãnãstirea se aflã la mai puþin de
20 km de Carei, în apropierea localitãþii Scãriºoara Nouã, judeþul Satu Mare, ºi la
numai 3 km de linia de frontierã care desparte România de Ungaria.
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Miºcãri naþional-culturale în spaþiul central
european: Mihai Boiagi ºi Aromânii

dintre marii feudali din Albania, într-un moment
în care autoritatea sultanului nu mai reuºea sã se
impunã în provincii.
O altã mãrturie pe care nu trebuie sã o
neglijãm în acest sens, cãci este aproape contemporanã cu evenimentele, este cea a lui E. M.
Cusinéry, ex-consul al Franþei la Salonic de la
1768 pânã la 1793 ºi apoi 1814. Iatã ce spune
acest izvor despre distrugerea oraºului: „În zilele noastre, orasul Voskopolis se îmbogãþeºte
prin comerþul sãu cu Germania. Locuitorii clãdiserã în el case frumoase; dar un paºã din Albania, despre care mi s-a spus cã era tatãl lui Ali,
paºa din Ianina, atacând ºi jefuind acest oraº,
negustorii s-au împrãºtiat: ei acum sunt rãspândiþi în Banat, în Ungaria, în diferite oraºe din
Macedonia ºi mai ales la Serres, unde Ismail-bei
i-a primit bine. Nu mai existã azi la Voskopolis
decât ruine ºi cabane în care locuiesc urmaºii,
toþi sãraci, ai acestui neam”3. Toate aceste conflicte consider cã ºi-au adus un aport mai mare
sau mai mic la distrugerea ºi pãrãsirea oraºului
Moscopole, oraº care, pe parcursul a aproape un
secol, a fost cel mai important centru comercial
ºi de culturã aromâneascã. În rândul acestor
comunitãþi bogate ce au pãrãsit oraºul Moscopole dupã distrugerea sa din anul 1788 îºi are
originea ºi familia lui Mihai Boiagi, profesor la
ºcoala greceascã din Viena, nãscut la Buda în
17804.
Din postura de profesor de greacã la gimnaziul din Viena, Mihai Boiagi publicã în anul
1813 lucrarea intitulatã Gramatica românã sau
macedoromânã. Lucrarea este scrisã în limbile
românã, germanã ºi greacã, cu multe exemple de
citire în dialect macedoromân5. Aºadar, prin

Neagu Djuvara, Aromânii - istorie, limbã, destin, Bucureºti, Editura Humanitas, 2012, p. 131.
Max Demeter Peyfuss, Chestiunea Aromâneascã, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1994, p. 123. (în continuare
Max Demeter Peyfuss, Chestiunea)
3 E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, L’Imprimerie Royale, Paris, 1831, p. 17.
4 Emil Þîrcomnicu, Minoritãþi româneºti sud-dunãrene - studiu etnologic al aromânilor, Bucureºti, Editura
Etnologicã, 2007, p. 31.
5 Theodor Cãpidan, Macedoromâni, etnografie, istorie, limbã, Bucureºti, Fundaþia Regalã pentru Literaturã ºi
Artã, 1942, p.221
1
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istrugerea ºi pustiirea oraºului
Moscopole, distrugere ce avut loc
în anul 1788 ºi a fost cauzatã de
mai mulþi factori, a fãcut ca majoritatea populaþiei înstãrite din principalul centru de renaºtere culturalã ºi naþionalã a aromânilor din
secolul al XVIII-lea sã se îndrepte spre principalele centre comerciale ale Europei, în special la Leipzig, Viena ºi Pesta, sau mai degrabã
în acea epocã spre Szententre sau Bratislava,
întrucât Pesta nu era cel mai animat centru din
imperiu, aºa cum va deveni la începutul secolului al XIX-lea1.
Deºi nu sunt cunoscute cu certitudine cauzele care au dus la ruinarea acestui oraº înfloritor al comunitãþilor aromâneºti din Penisula
Balcanicã, ceea ce se ºtie cu certitudine este
faptul cã acest oraº a suferit deja în 1761 un atac
devastator, din partea unor bande de regiune, a
fost ºi mai rãu prãdat în 1769 ºi cu totul devastat
în 1788. Din cauza coincidenþelor acestor douã
date din urmã cu cele douã rãzboaie: ruso-turc
(1768-1774) ºi respectiv ruso-austro-turc (17871792), multã vreme s-a crezut cã existã o legãturã strânsã între aceste douã evenimente extreme ºi distrugerea oraºului, între ale cãrui ziduri se adãpostea istoria ºi cultura comunitãþilor
aromâne din spaþiul balcanic. Cu aceastã teorie
nu este de acord Max Demeter Peyfuss, care
spunea cã Moscopole a cãzut victimã atât conflictelor militare dintre paºalâcurile învecinate,
cât ºi tâlhãriei practicate de cetele de outlaws,
formate pe vremea aceea, în majoritate din
creºtini2. Aºadar, Payfuss considera cã Moscopole a fost mai mult o victimã a condiþiilor locale, a haosului provocat de conflictele continue
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aceastã lucrare consider cã se adresa tuturor
comunitãþilor ce erau rãspândite în Peninsula
Balcanicã ºi erau cunoscãtoare de limbã greacã,
dar ºi celor din Imperiul Habsburgic, care erau
acum cunoscãtoare de limbã germanã. Lucrarea
a fost scrisã sub influenþa curentului latinist
inaugurat de principalii reprezentanþi ai ªcolii
Ardelene, Gheorghe ªincai, Petru Maior ºi Samuil Micu. Cel mai probabil, Mihai Boiagi a
avut contacte cu aceºti reprezentanþi de seamã ai
ªcolii Ardelene.
Influenþele lui Clain, ªincai ºi Maior se
observã încã din prefaþa lucrãrii unde Boiagi
scria: „limba românã este sorã cu limbile: italianã, francezã ºi spaniolã; în ceea ce priveºte
scrierile limbii valahe, am combinat alfabetul
latinesc, precum au fãcut întotdeauna limbile
fiice ale latinei”1. Aºadar Boiagi, la fel ca Maior, Micu sau ªincai, gãsea originea dialectului
aromân, respectiv originea limbii române, pentru cei din urmã, în limba latinã, limba vorbitã
de romani cuceritori ai Daciei ºi stãpânitorii
întregii Peninsule Balcanice. Nu este exclus ca
Petru Maior sã-i fi cunoscut lucrarea în manuscris prin anii 1810-1811. La aceastã concluzie am ajuns datoritã faptului cã în lucrarea
lui Mihai Boiagi se întâlnesc cele mai multe
cuvinte macedoromâne, pe care fostul protopop
de Reghin le introduce în lucrãrile sale ºi pe care
le publicã în aceeaºi perioadã la tipografia Universitãþii din Buda, al cãrei cenzor ºi corector
era. Aºadar, consider cã Petru Maior a introdus
aceste cuvinte, dupã cum urmeazã: apunere, apus, aratu, cãºtigare, cãºtigã, copie-cupie, demîndare, ermu, escu, etã, fãrã, fãrmec, ghintã,
înduperare, înverigare, lipsire-lipseaºte, ma,
mastoru, muru, pãituire, plase, pleagã, pleguire, puºtalã, rãspândire, voame, vreare, vrutu,
zeanã, în operele sale dupã ce a consultat gramatica lui Mihai Boiagi. În ceea ce priveste
sistemul ortografic impus de Mihai Boiagi,
acesta se deosebeºte de cel al lui Clain, ªincai ºi
Maior. Astfel, Boiagi întrebuinþeazã cs = ital. c
(e, i): csocu, aricsu, tucsine; gj = ital. gh (e, i):
gjone, gjela; j = neogrec (: japa, jite, jermu; ¯ =
ital. gi: ¯ocu, ¯uru, ¯ale; ± = ital. ch (e, i) > ±uptu,
±ipuru, ±ymvalu2. În sfârsit, Mihai Boiagi introduce în vocabularul macedoromân numeroase
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neologisme, la fel cum introduce ºi Petru Maior
în cel dacoromân, aceste neologisme fiind în
mare mãsurã de origine latinã ºi italianã. Pe
lângã elementele legate de alfabet, declinãri,
conjugãri, aºadar morfologie ºi sintaxã, Boiagi a
adãugat dialoguri, precum ºi o serie de fabule ºi
povestiri istorice, dar ºi un capitol de poezii
intitulat Flori de Macedonia3, fiind în acest fel
primul autor cunoscut din literatura propriu-zisã
în dialect aromân.
Semnificaþia acestei cãrþi devine clarã dacã o aºezãm în contextul preocupãrilor ºtiinþifice de lingvisticã din Sud-Estul european al
acelei vremi, aflat sub zodia miºcãrilor de emancipare a limbilor vorbite de popoare: în Grecia,
A. Koras urma în acea privinþã o cale de mijloc
între limba vorbitã ºi cea cultã, ºi abia în 1888
izbutea Gianns Psuchars, prin cartea sa T`
J">\*4 :@L, sã faciliteze pãtrunderea limbii
vorbite de popor în literaturã. B. Kopitar publicase, ce-i drept, în 1808 a sa gramaticã a
limbii slavone, dar abia la un an dupã Boiagi, a
putut Vuk Karadžiæ sã dea expresie nãzuinþei
sale de a emancipa limba sârbã de sub tutela
slavei bisericeºti, prin publicarea gramaticii sârbeºti care i se datoreazã (1814). Cea dintâi gramaticã a limbii bulgare moderne a apãrut abia în
1835 de sub condeiul lui Neofil Rilski. Aºadar,
strãdaniile aromânilor erau în acord cu evoluþia
spiritualã din sud-estul Europei, iar Boiagi se
dovedea a fi chiar un precursor al colegilor sãi
sârbi ºi bulgari. E drept cã lucrarea a apãrut,
asemenea celei a lui Karadžiæ la Viena, la o
distanþã mai mare de patria propriu-zisã a aromânilor, decât de Serbia4.
Însã aceastã operã a avut un mare ecou în
Peninsula Balcanicã, dovadã stând reacþia patriarhiei la rãspândirea printre locuitorii aromâni din spaþiul balcanic a acestei cãrþi. „Aflu cã se
rãspândeºte cartea unui rãtãcit al bisericii, a
unui oarecare Boiagi. Þinta urmãritã de dânsu
este de a combate limba greceascã în rândurile
credinciosei noastre turme. Comunicaþi afurisenia noastrã la toþi... pentru acel eretic împotriva acelei limbi în care a vorbit ºi vorbeºte
Dumnezeu”5. Ponegrirea de cãtre patriarhie a
lui Mihai Boiagi a dus la distrugerea unui numãr
însemnat de exemplare din lucrarea sa în spaþiul

Grigore Pascu, Istoria literaturii Romîne din secolul al XVIII-lea, Iaºi, 1927, p. 323.
Ibidem, p. 324.
Vasile Diamandi-Amniceanu, Românii din Peninsula Balcanicã, Bucureºti, Editura Institutului de Arte
Geografice, 1938, p. 105.
4 Max Demeter Peyfuss, Chestiunea, p. 26.
5 Gheorghe Zbuchea, O istoria a românilor din Peninsula Balcanicã secolele XVIII-XX, Bucureºti, Editura
Biblioteca Bucureºtenilor, 1999, p. 43.
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germani5. Vãzând cã ultima sa lucrare este scrisã în greacã am putea crede cã el s-a convertit
din pocãinþã la elenism. Nici pe departe însã, a
scris aceastã carte mai mult din raþiuni economice, deoarece anul în care este tipãritã aceastã carte este ºi anul revoluþiei greceºti,
aºadar, ea se adresa unui cerc mult mai mare de
cititori. În acelaºi timp, aceastã lucrare nu mai
era condamnatã de patriarhia de la Constantinopol, ea fiind rãspânditã într-un spaþiu mult
mai larg decât dacã ar fi fost o lucrare scrisã în dialect aromân, care mai era ºi interzisã de patriarhia de la Constantinopol. Aºadar, consider cã
ultima sa lucrare a fost scrisã mai degrabã din
raþiuni financiare, ºi nu din dorinþa de a îmbogãþi
cultura greceascã.
În concluzie, Mihai Boiagi, alãturi de
Gheorghe Constantin Roja, sunt printre primii
învãþaþi aromâni de la sfârºitul secolului al
XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea care
introduc în lucrãrile lor caracterele latineºti, în
detrimentul celor greceºti. Sunt primii dascãli
macedoromâni ce intrã în contact cu românii din
Transilvania, ei înfãþiºând o a doua încercare a
aromânilor de a scrie în limba lor ºi a învãþa
carte în ea, folosind, dupã cum observa domnul
Bianu în Analele Academiei, literele latine în
redarea limbii lor.
Deºi lucrãrile lui Mihai Boiagi, alãturi de
cele ale celorlalþi învãþati din secolul al
XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea, nu
ºi-au atins scopul pentru care au fost create, ele
sunt extrem de importante pentru noi, deoarece
sunt adevãrate izvoare de cunoaºtere a comunitãþilor aromâne, a dialectului aromân, dar ºi
pentru studierea relaþiilor principalilor oameni
de culturã macedoromânã cu corifeii ªcolii Ardelene, precum ºi felul în care corifeii ªcolii
Ardelene, în special Petru Maior, au fost influenþati de scrierile acestor învãþaþi aromâni,
dar ºi pentru a studia influenþa reprezentanþilor
ªcolii Ardelene asupra operei lui Mihai Boiagi
în special, dar ºi a celorlalþi învãþaþi aromâni din
Imperiul Habsburgic, în general.

Pericle Papahagi, Scriitori aromâni în secolul al XVII-lea (Cavalioti, Ucuta, Daniil), Bucureºti, Editura
Institutului de Arte Geografice Carol Gobl, 1909, p. 18-19.
Max Demeter Peyfuss, Chestiunea, p. 27.
Ion Zamfirescu, Spiritualitãþi Româneºti, Bucureºti, Editura Imprimeria naþionalã, 1941, p. 305.
Gheorghe Popescu, Apostoli Aromâni, în Albumul Macedo-Român, p. 109
Ibidem, p. 109.

FILE DE ISTORIE

balcanic. Interesant este faptul cã Mihai Boiagi
a rãspuns la aceste persecuþii prin traducerea în
dialect aromân a evangheliilor, lucrare care,
pentru început, ºi-a atins scopul, dupã cum rezultã dintr-o declaraþie a editorului institutului
român din Lepzig, care amintea urmãtoarele:
„în Macedonia se povesteºte, cã se citeau înainte
în deosebite biserici evanghelii traduse de
Boiagi ºi care, dupã ivirea miºcãrii naþionale a
Aromânilor, au fost pretutindeni îndepãrtate de
cãtre episcopii greci, aºa cã nu s-a putut da de
nici un exemplar din aceastã lucrare”1. Aºadar,
putem sã concluzionãm pe baza acestei declaraþii cã patriarhia nu a interzis aceastã traducere
a evangheliilor încã de la început, ci mai degrabã ea le-a tolerat atâta timp cât aromânii din
Peninsula Balcanicã nu au manifestat o miºcare
de emancipare naþionalã a lor. Doar în momentul în care aceste comunitãþi s-au manifestat
printr-o astfel de miºcare, aceastã lucrare a fost
interzisã în biserici ºi distrusã de cãtre episcopii
greci. Prin urmare, prin aceste douã lucrãri Mihai Boiagi nu dorea altceva decât sã demonstreze cã limba sa maternã nu era, cum îi mersese faima, o limbã bunã pentru analfabeþi ºi cã
ea meritã sã fie recunoscutã ca o limbã egalã în
drepturi cu celelalte limbi europene din familia
cãrora face parte2. Mihai Boiagi, pe lângã faptul
cã dorea sã arate cã limba sa nu era una pentru
analfabeþi, el, alãturi de Gheorghe Constantin
Roja, sunt cei mai reprezentativi gramaticieni
aromâni care au susþinut prin scrierile lor cã dialectul macedo-român trebuie curãþat de elementele lui nelatine, în special de influenþele greceºti3.
Pe lângã aceste douã lucrãri, izvoare fundamentale ale culturii aromâne de la începutul
secolului a XIX-lea, Mihai Boiagi mai publicã
la Viena în 1819 lucrarea intitulatã Orbis pictus
de Amos Comenius, lucrare pe care o traduce în
10 limbi: latinã, francezã, italianã, daco ºi macedo-românã, rusã, sârbã, maghiarã ºi germanã4. Doi ani mai târziu, în 1821, tipãreºte tot la
Viena ultima sa lucrare intitulatã Scurtã gramaticã neogreacã pentru junimea greacã ºi pentru
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iscuþiile din ultima vreme cu
privire la conþinutul strict semantic
al unor termeni, integraþi total sau
parþial, în circuitul general al limbii române,
asociate cu imixtiunea nonprofesionalului, au
creat confuzii în dezbaterea publicã, cu o finalitate nedoritã pânã la derizoriu.
Astfel, termeni lingvistici consacraþi prin
uz ºi cu repartizare secvenþialã în arealul românesc, au cãpãtat valenþe strãine de o interpretare lexicograficã concretã, cu distribuþie,
mai ales, în mijloacele de comunicare în masã.
În acest sens, asocierii diferenþiate a termenilor þigan ºi rrom, cu virtuale valenþe discriminatorii în spaþiul public contemporan, îi
este necesarã o replicã, strãinã de sfera emoþionalã ºi încadratã în secvenþele de istorie naþionalã în care aceastã etnie a fost prezentã. Fãrã
a milita a priori asupra preluãrii unuia sau a
altuia dintre aceºti termeni, dar fãcând permanent referire la prezenþa sau nu în spaþiul lingvistic românesc de-a lungul istoriei, vom puncta, printr-un probatoriu documentar succint, dar
ºi prin relevarea unor procese denominative în
care termenul þigan, de exemplu, a fost implicat,
aspecte ale rãspândirii teritoriale.
Diferenþierile semantice dintre cei doi termeni, þigan ºi rrom, sesizate de diferiþi cercetãtori (cf., în acest sens, Lucian Cherata, Etimologia cuvintelor þigan ºi rrom, în „Cercetãri
filosofico-psihologice”, nr. 1/2011, p. 145–55),
au evidenþiat conþinutul specializat al acestora,
rrom, fiind utilizat doar pentru „identificare în
interiorul comunitãþii” (p. 147). De asemenea,
cercetãrile din acest domeniu (cf. ºi George
Potra, Contribuþiuni la istoricul þiganilor din
România, Editura Mihai Dascãlu, Bucureºti,
2002) au redat caracterul istoric al apelativului
þigan. Apelativul rrom, cu o sferã semanticã
mult restrânsã ºi cu apariþii diacronice reduse în
limba românã, plasat concurenþial în raport cu
apelativul þigan, pe orbita disputelor mediatice,
a stârnit ecouri emoþionale, inflamatorii ºi care,
nicidecum, nu pot schimba specificul acestei etnii.

Din acest punct de vedere, termenul þigan
nu poate fi scos din lucrãrile lexicografice normative româneºti ºi ar constitui o abatere lingvisticã gravã dacã articolul-titlu dintr-un dicþionar explicativ ar fi sãrãcit de microsecvenþele
semantice extrase atât din limba vorbitã, cât ºi
din lucrãrile scrise.
Vom încerca sã detaliem succint cu exemplificãri din fondurile documentare de notorietate istoricã circulaþia apelativului þigan în limba
românã, aºa cum apare în unitãþi arhivistice ale
secþiilor istorice din Muntenia ºi Moldova, începând cu secolul al XV-lea, în fonduri episcopale, ale mitropoliilor precum ºi în acte oficiale
domneºti, diate, catagrafii, acte cadastrale etc.
Spaþiul restrâns al unei astfel de iniþiative
ne determinã sã apelãm acum doar la fondurile
documentare ale Mitropoliei Þãrii Româneºti
(MÞR), plasate între secolele al XV-lea - al
XIX-lea ºi la Secþia Istoricã ce cuprinde documente referitoare la Moldova secolelor al
XVII-lea ºi al XIX-lea.
Pentru perioadele vechi ale istoriei naþionale, þiganii robi domneºti, mãnãstireºti sau
boiereºti, aveau statut de bun personal al stãpânului, ca oricare alt bun material, beneficiind
însã de dreptul de a-ºi întemeia o familie separat
în sãlaºe de þigani. Important este faptul cã, în
cadrul acestor familii, chiar dacã erau vulnerabile din punct de vedere al stabilitãþii, þiganii
erau marcaþi denominativ, semn cã erau creºtinaþi. Astfel, la 1635, þiganul rob domnesc al lui
Barnovschi Voievod se numea Macovei, iar fiii
sãi erau Bejan ºi Maftei (A.N., Peceþi 70). În
toate situaþiile, apelativul marcator al etnicitãþii,
þigan, însoþea formula denominativã personalã.
Documentele istorice au înregistrat chiar ºi fragmente genealogice marcate denominativ: „pravi
holopi þigani, na imia Pepelea, sân Gavril i sã
deati ego” (drepþii robi þigani anume Pepelea,
fiul lui Gavril ºi cu copiii lui), dar însoþite de
fiecare datã de apelativul þigan (r. 1635 AC DI
179/6).
În acelaºi an, o listã amplã de þigani robi

culaþia fermã a acestuia în spiritualitatea urbanã
româneascã a secolului al XIX-lea.
O aceeaºi circulaþie a toponimului Þigãnia
o întâlnim ºi în spaþiul sudic românesc: în Bucureºti, o mahala Þigãnia era atestatã la 1764
(MÞR 293/18).
Þigãnia Domneascã, cu sensul de „microcomunitate etnicã”, dar ºi „spaþiu administrativ
afectat locuirii” apare în perimetrul Bucureºtiului încã din secolul al XVI-lea.
Urmãrind evoluþia toponimului Þigãnia,
prin distribuþia acestuia în cadrul unei structuri
denominative secvenþializate, observãm statutul
de „mahala” a acestuia, cu o componenþã etnicã
cvasiomogenã, cu o stabilitate administrativã
confirmatã ºi printr-un reper urban de prestigiu,
de tipul: Biserica Sf. Nicolae din Þigãnie (1832
MÞR Mss., 163). Toponimul Þigãnia ca borgatonim (mahala) ºi-a consolidat statutul urban
prin determinanþi morfologici: Biserica „Sf. Nicolae” din Þigãnia Vlãdichii (1843 MÞR Mss.
147).
Extensia acestui toponim a marcat la rându-i o amplificare a sferei semantice a urbanonimului Þigãnia: Mahalaua „Sf. Nicolae” din
Þigãnie (1832 MÞR Mss. 163) ← Mahalaua cu
Biserica „Sf. Nicolae” din Þigãnia; în acest mod
se ierarhizeazã douã unitãþi administrative, Þigãnia, ca suburbie, care încorporeazã o mahala
marcatã denominativ de reperul Biserica „Sf.
Nicolae”.
Succintul excurs al apelativului þigan în
limba românã, reprezintã, pe de o parte, posibilitatea de încadrare a acestei secvenþe lexicale într-un circuit derivativ, iar, pe de altã
parte, antrenarea secvenþei în procesul de
schimbare a statutului lexico-semantic.
În ambele cazuri, apelativul þigan s-a dovedit prolific de-a lungul unei întregi evoluþii
diacronice în spaþiul spiritual românesc. Ca unitate lexicograficã, cuvântul þigan a cumulat microsensuri, perisabile sau viabile în timp, care,
în ansamblu, i-au conturat un traiect sinuos,
adaptat unor stãri emoþionale de moment.
Cuvântul þigan a individualizat o etnie,
dar ºi o stare de spirit cu extensiuni în cele mai
diferite zone ale vieþii civice.
Sub aspect lexical concurenþial, cuvântul
þigan, repudiat abuziv de „aristocraþia” acestei
etnii, se va menþine la nivelul limbii prin intermediul derivatelor sale, consacrate prin uz, în
dauna cuvântului rrom, unitate lexicalã stingherã, care apare doar ca o secvenþã încadratã într-o
„modã” perisabilã.
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(pravi holopi þigani) al cãror marcaj denominativ
creºtin este însoþit de determinativul þigan, apare
într-un act de danie al lui Vasile Lupu: Siliºcani,
Vartolomei, Irimia, Bãban, Costandin, Andreian,
Gavril (1635 AC DI 77/95).
Ca dovadã a integrãrii þiganilor în spiritualitatea româneascã medievalã, evidenþiem ºi
o formulã denominativã binarã, stabilã în marcajul personal, de tipul Gligorie Chichiþ, însoþitã
însã de determinativul þigan.
Þiganii boiereºti formau o comunitate mai
omogenã, de facturã aproape casnicã, marcajul
denominativ primind conotaþii familiale de tipul: þiganii Ion ºi Condrea, frate lui Bãsãrab,
Pepelea ºi Sava ºi Gavril ºi Nicula, fratele lui
Gavril ºi Nastasiia sora Pepelei (r. 1636 AC DI
61/45). Formula marcatoare personalã, valabilã
pentru oricare membru al comunitãþii creºtine, era
întregitã diferenþiator, în acest caz, cu apelativul
þigan, cu valoare aproximativã de supranume.
Prolificitatea termenului þigan, ca element
secundar în constituirea formulei denominative
personale, a determinat noi valenþe în cadrul
structurii unei formule toponimice, de tip viconim (cale de circulaþie). Acest fapt dovedeºte
integrarea într-un spaþiu urban consacrat teritorial ºi stabil administrativ a unei colectivitãþi
etnice, individualizate printr-un derivat al apelativului þigan, cu o conotaþie deloc defãimãtoare.
La 1850, Eforia oraºului Bacãu (AN,
Fond Ministerul Lucrãrilor Publice, Moldova,
dos. 366/1850, 1851, f. 60) a înregistrat uliþa
numitã Þigãnimea, ca sumã a ºapte hudiþi, probabil cu aceeaºi constituþie etnicã. Tot în acelaºi
document, Uliþa Þigãnimea era numitã ºi Uliþa
Mare, ca fiind aceea care merge spre „grosul
târgului”. Descrierea perifrasticã a hudiþelor
(= uliþe mai mici) componente ale Uliþei Þigãnimea, marcheazã importanþa acestora în morfologia urbanã prin evidenþierea ºi a reperelor
majore de destinaþie: „pânã la Bisãrica Buna
Vestirii” sau „în mahalaua Poºtei Vechi”.
Amplificarea sferei termenului þigan, prin
derivare ºi resemantizare, o întâlnim ºi în lista
întocmitã de Eforia oraºului Botoºani la 1850 (f.
128, 129) cu privire la trama stradalã a acelui an:
„o hudiþã merge pe lângã fabrica veche de lumânãri, spre Þâgãnime” (f. 131). Aici, Þigãnimea, ca derivat de la þigan ºi prin schimbarea
statutului denominativ, apare ca formulã a unei
microentitãþi urbane, de tip mahala sau borgatonim.
Încetãþenirea termenului þigan, ca bazã de
formare a unui nume propriu derivat, aratã cir-
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poeme de Ioan MOLDOVAN

FUGA ÎN MANUSCRISE
Copilul tãu creºte, eu ce sã mai zic
mi-era ruºine în genunchi
de floare mierie a pâinii mestecate de dimineaþa
pânã seara
pãrul tãu prin cernealã
precum liniile nenorocoase ale unei palme
eu ce sã mai zic
în dimineaþa imensã a amiezii spre searã
CLAR DE TOAMNÃ
Cu vânãtãi în cerul gurii
se-apropie de mine-un cal
ºi-oprit la capãtul securii
brumeazã regnul mineral
în steaguri albe îºi afundã
falangele triumfãtoare
atinsã de tãiº e-o undã
de praguri cosmice sub soare
dinspre septembrii spre octombrii
cad capetele dulcei ierbi
acoperind cu mohorâre
reci pãpãdii fragilii cerbi
o hohotire de brânduºi
cuprinse toate de arsurã
se-nchid ºi se deschid în uºi
mai vinete ca orice gurã
ºi stau îngenuncheat ºi mut
lângã un cal îngenuncheat
amestecaþi pe-acelaºi scut
spre care iernile strãbat

De parc-o limbã nouã cu mare nerãbdare
Ar dãnþui în gurã, uºoarã, limpede.
Tãcerea Dumneavoastrã, Prieteni, se cuvine
Sã se încarce-acum de lupi ºi de ninsori
Cãlãtorind întreagã spre patriile line,
Reginei din Decembre sã-i ducã sãrbãtori:
Hipnotizate ceruri, sidefuri cãlãtoare
Misterioase capre îngenunchind sfios
La cãpãtâiul stâncii sub cerga de ninsoare
Cãtând om iarbã de-aur c-o ramurã de os.
ªi-n vremea asta, neaua, împovãrând secunda
Va clãtina ºi mâna cenuºii adunate
ªi o va odihni-o ºi împietrindu-ºi unda
Vedea-vom minutarul arzând – pe jumãtate.
FUGÃ DE PRIMÃVARÃ
Peste pãduri, cenuºiu, vântul –
un cerb mohorât ºi lungit
într-o fugã silenþioasã
în minus infinit
Ulii stau în singurãtate
pe inele pustii de luminã
sub guºile lor strãvechi
dictoanele zborului se declinã
Tot mai tãcute-s însã cuvintele…
trup lângã trup
nu pot închipui nimic:
se subþiazã, se clatinã, se rup…
NICI O EXCLAMAÞIE

ÎMPÃCÃRI DE IARNÃ
Gutâiul ca o navã foºnind între ferigi
Cad corbii în Deseºti ca un limbaj arhaic
Se-apropie-n convoaie cu sunet de verigi
Zãpezile de altãdatã. ªi melosul lor laic
Pe inimi ni se lasã ca pe abecedare
Amestecând pe A cu B, cu C pe D

Se face miezul verii, se face
bicicletele sticlesc prin ºofran, prin ºanþuri
ai aruncat un pumn de cuvinte ºi aºtepþi
sã întoarcã gâtul mamei spre vinovat
o tristeþe, o negurã în rãsuflarea ta
noroc cã ai mâini mieroase, femeie
în adâncul gurii nici o exclamaþie inocentã
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Cãrþile Arhim. Veniamin Valer Micle, în
patrimoniul cultural al ortodoxiei româneºti
Motto: „Fericiþi fãcãtorii de pace cã aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5,9)

1
2

cauzã am considerat cã realizarea unei asemenea
lucrãri se recomandã imperios – cu clasificãrile de
rigoare – la aniversarea a cinci secole de la apariþia
primei cãrþi: Liturghierul din 1508.”
Prezentate exhaustiv, cele trei tipãrituri
ale lui Macarie Liturghierul (1508), Octoihul
(1510) ºi Tetraevanghelierul (1512), se ajunge
la concluzia cã Macarie învãþase tainele meºteºugului la Veneþia, a circulat prin Europa, cunoscând personal pe Schweipoldt Fiol la Cracovia, venind apoi în Þara Româneascã.2
Autorul cãrþii dã dovadã cã stãpâneºte
foarte bine arta mânuirii condeiului, dar la fel de
bine ºi termenii de referinþã tipografici, tehnica
sau tehnicile tipografice la care a avut acces nu
numai prin studiu dar mai ales prin practica
efectuatã la tipografia andreianã în perioada anilor de studii teologice din pitorescul burg, Sibiu.
Acest lucru îi va fi folositor peste ani, cãci iatã,
azi vrednicul cãrturar are propria sa tipografie în
care a vãzut lumina tiparului, dupã alte cãrþi
tipãrite ºi cartea despre care fac vorbire acum.
Liturghierul de la 1508 tipãrit în Þara Româneascã de ieromonahul Macarie, în limba slavonã, a fost prima ediþie apãrutã cu mult înaintea
celei greceºti, tipãritã în anul 1526, concomitent
la Veneþia ºi Roma. Un exemplar foarte bine
conservat se aflã la Biblioteca Centralã de Stat
Bucureºti ºi se crede cã ar proveni de la Mânãstirea Bistriþa Olteanã, iar un altul la Biblioteca Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Sibiu,
dar este degradat si incomplet. Alte câteva
exemplare se aflã în afara þãrii.
Un cunoscãtor al cãrþii, prof. Constantin
Moisil, fãcea urmãtoarea remarcã despre Liturghier: „Nesfârºita variaþie de litere capitale ºi
frontispicii cu arabescuri, imprimate toate, parte
în negru, parte în roºu, într-o armonie desãvârºitã, dau primei cãrþi tipãrite în România o

Carte apãrutã la editura Ex-Ponto, Constanþa, 2006, pg. 173-192
Eugen Goia, O nouã carte de suflet a Arhimandritului Veniamin Micle: Ieromonahul Macarie – tipograf român
(1508-1512) în „Viaþa de pretutindeni”, Arad, nr. 1-5 mai/ 2008, p.160.
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ansatã la Râmnicu-Vâlcea în 2008 cu
ocazia inaugurãrii „Anului cãrþilor
vechi”, dar mai ales dedicatã împlinirii a 500 de ani de la tipãrirea Liturghierului de
cãtre ieromonahul Macarie la început de sec.
XVI, cartea pãrintelui Arhimandrit Veniamin
Valer Micle Ieromonahul Macarie - tipograf
român (1508-1512) vine sã îmbogãþeascã patrimoniul cultural ºi spiritual în acelaºi timp al
spaþiului mioritic carpato - danubiano - pontic,
cum frumos l-a denumit Lucian Blaga.
Despre pãrintele cãrturar arhimandrit Veniamin am
scris în Figuri de ierarhi ºi preoþi cãrturari1, arãtând nobila
preocupare a Preacuvioºiei Sale de a se
osteni în cercetare ºi
scriere în liniºtea umbrei Sfintei Mânãstiri
Bistriþa Olteanã.
De astã datã
neobositul cãrturar Veniamin arhimandritul s-a
ostenit sã scoatã ºi sã punã în luminã meritele
incontestabile ale primului tipograf român care
este ieromonahul Macarie.
Folosindu-se de o bogatã bibliografie selectivã, cartea arhimandritului Veniamin este
sistematizatã în ºase capitole în care se fac precizãri, se aduc argumente ºi se fac demonstraþii
logice cu toatã exigenþa ºi compatibilitatea, aºa
cum îi ºade bine unui adevãrat cercetãtor ºi
promotor de culturã.
Chiar în „Cuvânt Înainte” autorul aratã cã
„Din nefericire pânã în prezent, marele tipograf
Macarie Ieromonahul nu s-a bucurat de o monografie privind viaþa ºi activitatea sa. Din aceastã
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înfãþiºare esteticã necontestatã ºi valoarea unei
adevãrate opere de artã tipograficã.”1
A doua carte tipãritã de ieromonahul Macarie este un Octoih, a apãrut în vremea domnitorului Vlad cel Tânãr sau Vlãduþ (15101512) la 26 august 1510, dupã cum mãrturiseºte
în Epilog: „M-am trudit pentru aceasta ºi am
sãvârºit noi aceste cãrþi în anul 7018, crugul
soarelui 18, al lunii 7, indiction 12, luna august,
26 de zile.” Acest Octoih a fost semnalat pentru
prima data în 1877 la Mânãstirea Hilandar din
Muntele Athos de cãtre Arhimandritul Leonid.
La noi, Octoihul lui Macarie a fost menþionat pentru prima datã în anul 1905, la o Expoziþie din Sibiu ºi semnat de reputatul istoric
Nicolae Iorga. Octoihul a avut la bazã un manuscris original dupã care a lucrat Macarie. Cercetãtorii au cãzut de acord cã îºi avea originea pe
teritoriul românesc.2
În sfârºit, cea de-a treia carte tipãritã de
ieromonahul Macarie este un Tetraevanghel apãrut în timpul domniei lui Neagoe Basarab la
26 iunie 1512. El este important, pentru cã este
primul Tetraevanghel tipãrit pentru toþi ortodocºii care foloseau în cult limba slavonã. Cel
care a descoperit din aceastã tipãriturã douã
exemplare, la Mânãstirea Bistriþa, este Alexandru Odobescu. Dintre cele trei cãrþi tipãrite de
ieromonahul Macarie, Tetraevanghelul este cea
mai reuºitã, iar „exemplarul de lux este o
capodoperã a graficii româneºti din toate timpurile” dupã cum apreciazã Barbu Teodorescu
ºi se pãstreazã la Muzeul de Artã feudalã din
Bucureºti.3
Dupã ce ne descrie cu lux de amãnunte
toate tehnicile folosite la realizarea tipograficã a
celor trei opere ale lui Macarie tipograful, începând cu hârtia folositã ºi pergament, pânã la
lucrarea de legãtorie în scoarþe de piele ºi lemn
cu dispozitivele de alamã pentru închiderea cãrþii ºi evident, ornamentele realizate, arhimadritul Veniamim purcede a demonstra cu argumente istorice cã nici unul dintre omonimii
ieromonahului Macarie nu se regãsesc în personalitatea lui.
Nu intrãm în amãnunte pentru a pleda cã
ieromonahul Macarie este român ºi aparþine acestui spaþiu românesc, lãsând pe cititor sã descopere acest lucru, sã se simtã contemporan
pentru o vreme cu Macarie tipograful, dar mai
ales cu vremurile istorice în care a trãit, cu
vremurile istorice în care unii cercetãtori au fost
1
2
3
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PRO ºi alþii CONTRA cã Macarie ar fi fost
tipograf român. Autorul cãrþii demonstreazã cu
mãiestrie cã Macarie ieromonahul este primul
tipograf român.
Aceastã carte pe care ne-o dãruieºte
Arhim. Veniamin din preaplinul sãu suflet românesc, de slujitor al sfântului altar ºi slujitor al
neamului, vine ca o încoronare a tuturor celorlalte scrieri ale sale de pânã acum, îmbogãþind
patrimoniul cultural al ortodoxiei noastre româneºti ºi nu numai.
Iatã cã la doi ani dupã apariþia minunatei
lucrãri Ieromonahul Macarie – tipograf român
(1508-1512), vrednicul ostenitor al slovei
scrise, Arhim. Veniamin Micle a publicat o altã
carte de referinþã: Octoihul Ieromonahului Macarie 1510-2010, în 2010, anul în care s-au împlinit, la 26 august, 500
de ani de la tipãrirea
lui.
În Cuvânt înainte autorul menþioneazã, pe deplin justificat, faptul cã „Despre
Octoihul ieromonahului Macarie s-a scris
mai puþin, întrucât atenþia istoricilor ºi a
cercetãtorilor s-a focalizat preponderent
asupra Liturghierului
din anul 1508, pentru a evidenþia introducerea
tiparului în Þara Româneascã ºi apariþia primei
tipãrituri slavone în aceastã parte a Europei”.
În „Studiul introductiv” al cãrþii, se merge
la etimologia cuvântului OCTOIH, fãcându-se
precizarea cã numele îºi are originea în limba
greacã, format din cuvintele ?6Jf (opt) ºi ºPH
(glas), adicã opt glasuri. Prin urmare Octoihul
este un cuvânt compus din cuvintele greceºti
OCTO + IHOS care a dat OCTOIH. Sunt cunoscute ºi denumirile arhaice de Optglãsarul sau
Optaiul; prin urmare Octoihul cuprinde slujbele
bisericeºti din fiecare zi a sãptãmânii rânduite
pe opt glasuri. Ca ºi carte de cult bisericesc care
se foloseºte la stranã, importanþa Octoihului este
evidentã, deoarece cuprinde rânduiala slujbelor
pentru fiecare zi din sãptãmânã începând cu
Vecernia de sâmbãtã seara. Se ºtie cã anul bisericesc (care începe la 1 septembrie) se împarte
în trei mari perioade ce poartã numele cãrþii de

Micle, V. – Ieromonahul Macarie – tipograf român (1508-1512), Mãnãstirea Bistriþa Olteanã, 2008, p. 47.
Micle, V. – Op. cit., p. 56.
Micle, V. – Op. cit., p. 59.
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Arhim. V. Micle – Octoihul..., p. 22-23
Idem, p. 63
Idem, p. 88.

pentru tipar a altor manuscrise, având la bazã
traduceri diferite, în slavoneºte, ale Octoihului
grecesc”. Fin observator, arhim. Veniamin
Micle aratã cã „Român, ieromonahul Macarie se
va orienta spre modelul cãrþii româneºti, luând
ca izvor manuscrisul, de preferinþã cel descoperit în mãnãstirea unde se stabilise, dorind sã
creeze o operã specific româneascã. Trãsãturile
sau ductus-ul literei macariene se modeleazã
peste tot, cât mai apropiat de manuscris; el
împrumutã atât cât permite turnatul în metal,
supleþea ºi graþia originalului scris de mânã...”2
Ceea ce este interesant în acest Octoih
tipãrit de ieromonahul Macarie la 1510 este faptul cã prima foaie are reprodusã pe ea o planºã
cu sfinþii bizantini cu filactere în mâini redatã pe
o întreagã paginã, iar jos, în faþã, se aflã sfinþii
melozi Iosif, Theofan ºi Ioan Damaschin – autori ai cântãrilor din cuprinsul lucrãrii. Doar
ceea ce este mai semnificativ este o bisericã,
ceea este unicat în tipãriturile macariene. Este o
bisericã în stil bizantin. Tot pãrintele arhim. V.
Micle considerã cã „...planºa din Octoihul macarian transmite un mesaj. Xilograful reprezintã
biserica privitã din latura nord – vesticã, cu
absida altarului spre rãsãrit, iar în partea sudicã
apare clopotniþa, amplasatã deasupra porþii de
intrare, aºa cum era incinta Mãnãstirii Bistriþa în
epoca respectivã; în partea superioarã a turnului
sunt înfãþiºate cele douã clopote, pãstrate ºi
astãzi”.3 Acest lucru poate fi considerat dovada
incontestabilã care demonstreazã cã tipografia
ieromonahului Macarie a funcþionat în acest renumit local de culturã, iar momentul ilustrativ
reprezintã „EMBLEMA” tiparniþei sale.
Trecem peste bogãþia de informaþii ºi
amplele detalii pe care ni le furnizeazã acest
neobosit slujitor al condeiului ºi al Sfântului
Altar Arhim. Veniamin Micle, care la
împlinirea vârstei de 70 de ani ne-a dãruit
aceastã minunatã carte, Octoihul Ieromonarhului Macarie 1510- 2010, ºi mai precizãm cã acest Octoih a fost menþionat pentru
prima datã în anul 1905 la o expoziþie din
Sibiu ºi semnalat de Nicolae Iorga, iar Academia Românã deþine trei exemplare.
ªi nu e lucru lipsit de importanþã cã peste
veacurile ce s-au scurs în istoria zbuciumatã a
poporului nostru român dreptcredincios, la Mãnãstirea Bistriþa Olteanã care adãposteºte
moaºtele Sfântului Grigorie Decapolitul, Ieromonahul Macarie – tipograful are un vrednic
urmaº în continuarea tipãriturilor, în persoana
arhimandritului Veniamin Valer MICLE.
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slujbã: perioada Penticostarului, a Triodului ºi a
Octoihului.
Autorul mai face referire ºi la Octoihuri
tipãrite anterior anului 1510 ºi anume la apariþia
numai a douã ediþii ale Octoihului, o ediþie la
Cracovia în 1491, în limba slavonã, în Polonia,
ºi o alta la Cetinje, în Muntenegru în 1494, tot în
limba slavonã, fiind opera ieromonahului Macarie, care ºi-a desfãºurat activitatea în acest
centru cultural între anii 1493-1496.
Octoihul tipãrit de ieromonahul Macarie
apare la 26 august 1510 în timpul domniei lui
Vlad cel Tânãr sau Vlãduþ (1510-1512) dupã
cum mãrturiseºte însuºi în Epilog : „M-am trudit
pentru aceasta ºi am sãvârºit ºi noi aceste cãrþi în
anul 7018, crugul soarelui 18 al lunii 7 indiction
12, luna august 26 zile» deci la doi ani de la
apariþia Liturghierului”1.
Vrednicul cãrturar ºi, de ce nu, cercetãtor pãrintele arhim. Veniamin Micle, meticulos în
ceea ce face, ne dã o descriere competentã a
celor douã octoihuri macariene. Cel din Muntenegru apãrut în 1494, de care aminteam ceva
înainte ºi care a fost tipãrit în douã volume sub
numele Octoihul I ºi Octoihul II, cel mai cunoscut fiind Octoihul I, din care nouã exemplare
se mai pãstreazã în bibliotecile din Belgrad: opt
în Biblioteca Naþionalã ºi unul la Biblioteca
Academiei. Din Octoihul II s-au mai gãsit doar
ºase foi, ce au fost descoperite ceva mai târziu la
Biblioteca Naþionalã din Belgrad.
Octoihul Ieromonahului Macarie, apãrut
la 1510 în Þara Româneascã, este o carte
voluminoasã de format A4 – mai mare ca Liturghierul din 1508, numãrã 200 file, grupate în
25 caiete cu 22 rânduri pe paginã. Rândurile
sunt mai pline, cuprinzând în medie câte 36
semne. Arhim. Veniamin Micle vorbeºte pe larg
despre tehnicile tipografice ale celor douã octoihuri, mergând pânã la cele mai mici detalii, dar
care, dupã cum afirmã autorul, nu se ridicã la
înãlþimea Liturghierului tipãrit la 1508.
B. P. Hasdeu observa cã ornamentaþia cãrþilor ieromonahului Macarie provenea din cea a
manuscriselor slave din þara noastrã, aparþinând
epocii lui ªtefan cel Mare, a artei bizantine, prin
ornamentaþia floralã ºi geometricã precum cea
din Renaºterea italianã.
Autorul trece apoi la comparaþia celor
douã octoihuri, concluzia fiind cã Octoihul din
1494 n-a fost modelul pentru Octoihul tipãrit în
1510, dupã cum afirma ºi P. Panaitescu: „Este
vorba de douã texte total diferite, ºi ca limbã ºi
ca ºi cuprins. Avem a face cu întrebuinþarea
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Mãrturii despre suferinþele românilor din
Basarabia adunate de monahul Moise1
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artea de faþã este rezultatul strãdaniilor monahului Moise Iorgovan de
la Mânãstirea Oasa din judeþul Alba, care a înþeles mai bine decât oricine altcineva cã se impune imperios a se aduna într-o
arhivã a neamului mãrturiile zguduitoare ale
românilor din Basarabia deportaþi în cele mai
cumplite lagãre ale morþii din fosta Uniunea
Sovieticã. Aºa cã, primind binecuvântarea maimarilor sãi întru duhovnicie, a schimbat, pentru
o vreme, viaþa de obºte cu una mult mai tumultuoasã, plinã de privaþiuni, sacrificii ºi „cãderi”, cum spune însuºi Cuvioºia Sa într-un
interviu. A luat drumul arhivelor, a studiat dosare, a stat apoi de vorbã cu zeci de supravieþuitori ai lagãrelor comuniste, a fãcut deplasãri
în Basarabia, a filmat, a luat interviuri, a consemnat fapte greu de imaginat, crime ºi torturi
bestiale sãvârºite de susþinãtorii ºi slujbaºii comunismului.
Dintre toate þinuturile locuite de români,
Basarabia a avut cel mai mult de suferit din
partea „marelui vecin de la rãsãrit”. Ne-a fost
rãpitã în anul 1812 ºi supusã unui intens proces
de rusificare timp de mai bine de un secol, apoi,
pe fondul evenimentelor din anul 1918, revine
pentru o scurtã perioadã în trupul României. În
anul 1940 Rusia, dupã un ultimatum transmis
guvernului român, ocupã Basarabia, apoi în anul
1941 trupele române o elibereazã, dar în anul
1944, este brutal reanexatã statului sovietic. A
fost reluat procesul de rusificare ºi sovietizare,
desfãºurat în strânsã legãturã cu unul de deznaþionalizare ºi ateizare.
Dupã o Întâmpinare cãtre cititor, în care
monahul Moise prezintã succint, dar deosebit de
sugestiv, dezastrul etnic ºi confesional pe care
l-a provocat ºi întreþinut puterea sovieticã în
Basarabia, cartea este structuratã în ºase capitole-mãrturii, pe parcursul cãrora îºi rememoreazã calvarul deportãrii ºase basarabeni, monahul Moise gãsind titluri sugestive pentru
1

fiecare mãrturisire a acestora: Margareta Cemârtan-Spânu – Pasãrea fãrã aripi (p. 11-132),
Ion Moraru – Sub semnul „Sabiei dreptãþii” (p.
133-245), Galina Baranovshi ªapovalova – În
neagra strãinãtate (p. 247-268), Teodosia
Cosmin – De la Cosãuþi la vale (p. 269-292),
Tamara Oalã Pleºca – Singurã printre strãini (p.
293-324) ºi Nicolae Istrate – Am ieºit din închisoare neînrãit ºi nerãzbunãtor… (p. 325- 354).
Aceste povestiri redau, într-o manierã de jurnal
rememorat, tragedia câtorva familii de români
basarabeni, dintre cele câteva sute de mii, care
au „beneficiat” de tratamentul inuman, bestial,
distrugãtor ºi abominabil al puterii sovieto-comuniste instalate nelegitim pe pãmântul dintotdeauna românesc. Marele merit al cãrþii monahului Moise constã ºi în aceea cã a reuºit,
poate în ceasul al doisprezecelea, sã ofere contemporaneitãþii ºi posteritãþii mãrturii veridice
despre metodele prin care s-a înstãpânit dictatura roºie peste tot pe unde s-a infiltrat în
ultimele douã secole. Dar protagoniºtii cãrþii ies
adeseori din cadrul strict sovietic, fãcând referiri
deloc mãgulitoare la modul cum înþelegea, de
veacuri, imperiul rus – þarist sau sovietic – sã
facã politicã externã, sã se impunã în interior ºi
în afarã. Istoricii ruºi, spune Nicolae Istrate,
vorbesc despre Basarabia mai mult de prin anul
1812, când a fost ocupat acest þinut românesc de
ruºi, arareori amintesc cã aici locuiau români
încã din vechime. Literatura de specialitate comunistã acrediteazã ideea cã istoria Basarabiei
începe abia dupã ocupaþia din 1812. „Dar noi,
românii, de aicea suntem, nu suntem veniþi. Ei
sunt veniþi. De asta suntem noi foarte oropsiþi
pentru cã ruºii au vrut sã ne asimileze. De despãrþit au reuºit sã ne despartã de patria-mamã,
dar de asimilat n-au reuºit sã ne asimileze ºi
trebuie sã rezistãm... În linii generale, pe unde a
cãlcat cizma ruseascã, nu se mai duce de bunãvoie” (p. 349). Mulþi dintre tinerii de astãzi
din România de dincolo ºi de dincoace de Prut

Carte apãrutã la Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, 364 p.

vor afla din cartea aceasta care a fost preþul ameninþa, scotea cu sila icoanele din casele cresupravieþuirii basarabenilor, cum au fost ei su- ºtinilor, le cãlca în picioare ºi le dãdea foc.
puºi unui tenace proces de exterminare ºi dez- Naratoarea este de pãrere cã foametea care a
naþionalizare, vor afla adevãruri uluitoare, multã cuprins Basarabia între anii 1946-1947 „a fost
vreme þinute ascunse de regimurile comuniste, creatã artificial de bolºevici ca sã-i sileascã pe
despre grozãviile deportãrii românilor de peste oameni sã intre în colhoz”. (p. 22). Înclinãm sã
Prut în Siberia, unde ai la un moment dat im- credem cã aºa s-au petrecut lucrurile, dacã nu
presia cã numãrul deportaþilor depãºea cu mult cumva declanºarea foametei nu era chiar una
pe cel al localnicilor. „Dupã unele surse, pe dintre metodele de exterminare a românilor batoatã durata de existenþã a URSS-ului, apro- sarabeni care nu agreau puterea sovieticã. Aºa
ximativ 2.344.000 persoane originare din Ba- se face cã pe fondul unei secete nemaipomenite,
sarabia, Bucovina de nord ºi RSSA Moldove- peste care gospodarii harnici ºi prevãzãtori ar fi
neascã au fost victime ale arestãrilor, trecut – e drept cu oarecare sacrificii – cã aveau
persecuþiilor politice, deportãrilor, condamnã- rezerve pentru astfel de situaþii, „tocmai atunci
rilor la muncã silnicã, 703.000 dintre ei pierind. au început a umbla ºi activiºtii de partid prin
Ultimele cifre includ ºi cele 298.500 de victime case ºi a scotoci în toate ungherele dupã posale foametei din perioada 1946 – 1947 ºi cei tavcã (un fel de cotã alimentarã – n.n.). Mãturau
aproximativ 100.000 de prizonieri
de rãzboi români de origine basarabeanã ºi bucovineanã, care au
murit în lagãre. Restul sunt victime
ale execuþiilor, masacrelor, deportãrilor ºi ale gulagului”. (Cf. R. J.
Rummel, Table 6.A. 5.104.000 victime în perioada interbelicã: surse,
calcule ºi estimãri, Freedom, Democracy, Peace; Power, Democide,
and War, Universitatea statului Hawaii. Apud Ocupaþia sovieticã a Basarabiei ºi Bucovinei de nord,
http://ro.wikipedia org.).
Din relatãrile Margaretei Cemârtean-Spânu aflãm cã în satele roMonahul Moise Iorgovan, pr. Adrian Paul,
mâneºti de dincolo de Prut „pânã la
dr.
Teodor
Ardelean, redactor-ºef Familia Românã
venirea sovieticilor, oamenii trãiau
la lansarea cãrþii, Baia Mare, 26 februarie 2013
aºa cum apucaserã din bãtrâni: frumos ºi liniºtit” (p. 11), aveau cutume
ºi reguli moºtenite din moºi-strãmoºi ºi pãstrate fãrã milã podurile oamenilor de ultimul bob de
cu sfinþenie. „În scurt, trãiau cu înþelepciune ºi grâu, ca sã nu aibã lumea cu ce trãi... Dacã
aveau toatã îndestularea”. (p. 12). Oamenii îºi vedeau cã nu gãsesc nimic, umblau cu o suliþã
educau copiii în spiritul dreptãþii, al adevãrului mare ºi împungeau metru cu metru toatã gosºi al respectului faþã de tradiþii ºi faþã de credinþa podãria, sã afle ascunzãtorile, cã þãranii încestrãbunã. Însã „din 1940, liniºtea ºi bunãstarea puserã sã doseascã de-ale gurii în pãmânt, în
oamenilor s-au spulberat. Ruºii au dat ultima- iesle, în beci, care pe unde putea” (p. 22-23).
tum României sã-ºi retragã armata ºi adminis- Mureau oamenii din cauza foametei, mureau
traþia din Basarabia. Mulþi gospodari s-au re- animalele, se distrugea comunitatea. Acestea
fugiat atunci în þarã, pãrãsindu-ºi pãmânturile ºi erau „binefacerile” noii orânduiri! „A fost un
agoniseala lor de o viaþã”. (p. 14). Pentru a-ºi adevãrat genocid. ªi de-acuma ceilalþi când au
impune regimul, ruºii s-au folosit de cozile de vãzut cum cad oamenii ca gãinile, au cerut, de
topor locale, recrutate dintre cei cãrora nu le-a spaimã, sã-i primeascã în colectiv. Asta au ºi
plãcut munca ºi nu aveau nici avere, iar dacã au urmãrit bolºevicii: ca sã faci colhoz, adicã comoºtenit ceva agonisealã de la pãrinþi, ºi-au prã- lectivizare, trebuie sã-l înspãimânþi pe om, sã-l
pãdit-o din lene sau din cauza altor vicii. Aceºtia aduci la disperare, încât sã zicã el singur: Priau devenit fruntea satului, uneltele sovieticilor. miþi-mã în colectivul vostru, numai sã nu mor!
În acest sens este edificator cazul lui Griºa Þi- ªi aºa s-a fãcut. Când au vãzut ce se petrece,
ganul, care, devenit activist sovietic, jefuia, ceilalþi au dat toþi cereri sã intre în colectiv”.
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(p. 24). Intrarea cu forþa în colhoz a însemnat
ruinare, dezrãdãcinare, ruperea de tradiþii: „Tot
au luat comuniºtii în colhoz! Ne-au luat caii,
boii, vacile, plugul, pãmântul… Umblã cu arma
la tâmplã ºi la ºold ºi totul ne-au luat…” (p. 48).
A urmat apoi cea mai groaznicã perioadã
din viaþa românilor basarabeni: deportarea. Se
ºtie cã puterea sovieticã a deportat în Siberia nu
doar români, ci ºi ruºi, lituanieni, polonezi, ucraineni etc. Deportarea a fost un al doilea genocid. A fost un calvar inimaginabil care a provocat sutelor de mii de oameni suferinþe greu de
închipuit. Dintre cei deportaþi abia jumãtate ajungeau la destinaþie, ceilalþi mureau pe drum
din cauza condiþiilor inumane de transport, din
cauza lipsei de hranã, din cauza bolii etc. Altã
parte au murit în Siberia, unde au fost obligaþi sã
lucreze, neîmbrãcaþi ca lumea, flãmânzi ºi bolnavi, în exploatãri miniere, pe diferite ºantiere,
în zootehnie etc., aducându-ºi obolul la „edificarea noii societãþi”.
Cartea realizatã de monahul Moise surprinde ºi o serie de aspecte de ordin etnografic
atât din Moldova de peste Prut, cât ºi din Siberia, înregistrând totodatã numeroase reacþii ale
oamenilor simpli – români sau de altã etnie,
aflaþi în libertate sau încarceraþi în gulagurile
siberiene – la situaþia politicã din România, Rusia ori la cea europeanã. În ciuda dramatismului
evenimentelor descrise, în cuprinsul relatãrilor
celor ºase protagoniºti identificãm adeseori vorbe de duh, proverbe ºi zicãtori din zona Moldovei, toate acestea constituindu-se în veritabile
argumente cã cei deportaþi ºi umiliþi nu ºi-au
pierdut nici umorul, nici înþelepciunea. Aflãm,
de asemenea, cã Stalin nu era iubit de popor,
dimpotrivã oamenii vedeau în el cauza tuturor
nenorocirilor ce se abãtuserã asupra lor. Sperau
cã dupã moartea lui viaþa sã devinã mai puþin
stresantã, iar cei din lagãre visau la eliberare.
Din paginile cãrþii arhimandritului Moise
de la Oasa reiese, fãrã nici un fel de dubiu, cã
românii care au supravieþuit deportãrii ºi lagãrelor de muncã forþatã, au reuºit acest lucru,
întâi de toate, prin credinþã. Chiar dacã unii
dintre ei, în momentele de cumpãnã supremã, au
ºovãit ºi s-au clãtinat, cei mai mulþi au gãsit
pânã la urmã tãria de a se opune ispitei comuniste, pãstrându-ºi nãdejdea ºi credinþa nealterate. Ei au primit o educaþie profund creºtinã, au trãit în rugãciune ºi închinare, l-au avut
mereu în minte pe Dumnezeu, iar în suflet ºi în
inimã pe Mântuitorul Hristos. Comuniºtii ºtiau
acest lucru. De aceea s-au repezit asupra sufletelor oamenilor, cãznindu-se sã-l alunge de
acolo pe Hristos, de aceea au dãrâmat biserici,
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iar pe altele le-au transformat în magazii, cãmine culturale sau în muzee ale ateismului. Nu
au reuºit însã. Rugãciunile ºi credinþa i-au ajutat
sã supravieþuiascã.
În orfelinatele în care erau plasaþi, copiii
deportaþilor erau trataþi ca niºte infractori (erau
doar fii ai „duºmanilor poporului”, nu?). Rãbdau foame ºi frig, erau îmbrãcaþi ca vai de ei,
erau bãtuþi ºi li se anihila personalitatea. Acolo
erau învãþaþi cã nu existã Dumnezeu, cã Stalin ºi
comunismul sunt totul pe lume, erau batjocoriþi
dacã îºi fãceau cruce sau îºi ziceau rugãciunile,
iar cu timpul unii au început chiar sã se îndoiascã de faptul cã educaþia creºtinã primitã
acasã a fost cea adevãratã. Dar chiar ºi în condiþiile unei veritabile revoluþii ateiste desfãºurate în instituþiile sovietice de învãþãmânt ºi
culturã, mai existau destui credincioºi, care se
rugau pe ascuns ºi cãrora comunismul nu li L-a
putut smulge pe Hristos din suflet. Un exemplu
convingãtor ne oferã în acest sens o învãþãtoare
dintr-unul din orfelinatele prin care a poposit
copila Margareta Cemârtan-Spânu. Aceastã învãþãtoare îi spunea, în particular, sã nu-ºi piardã
credinþa, nici demnitatea ºi sã riposteze atunci
când copiii din orfelinat o jigneau ºi-i fãceau tot
felul de ºicane. Mai grav era cã au început sã-ºi
uite graiul strãmoºesc, pentru cã în lagãre sau în
orfelinate limba în care se comunica era rusa. Pe
unii viaþa printre strãini i-a obligat sã fie duri,
rãi, deºi înainte erau buni, cuminþi ºi rãbdãtori.
Rãi i-a fãcut comunismul ºi „bolºevicii, cu regimul lor inuman. Un animal nu te înduri sã-l
laºi fãrã mâncare sau în frig, dar sã faci aºa cu
oamenii, sã-i laºi flãmânzi ºi dezbrãcaþi?! ªi
atunci te învaþã nevoia, te face dur”. (p. 53).
Întoarsã în þarã, calvarul Margaretei Cemârtan-Spânu nu a luat sfârºit. Dupã nenumãrate chinuri ºi suferinþe venite din partea strãinilor, dar uneori ºi din partea celor apropiaþi,
parcã se îndepãrtase de oameni ºi chiar ºi de
Dumnezeu. S-a aºezat la casa ei, iar într-un
târziu ºi-a scris amintirile, cu care ocazie face un
adevãrat rechizitoriu socialismului ºi comunismului. „Am scris aceastã carte, spune Domnia
Sa, ca sã ºtie oamenii ce a fost comunismul, ce a
adus el cu adevãrat, mai ales nouã, basarabenilor. Pentru cã sunt ºi astãzi care spun cã a adus
mult bine ºi pentru binele acesta trebuie sã fie ºi
jertfe…Dar ce bine a fãcut comunismul, socialismul?! Ce a adus? ªi unde e acum, dacã s-a
clãdit pe jertfe? Bine, sã spunem cã am fost
jertfe noi ºi ºaizeci de milioane pe lângã – cã aºa
spun statisticile, ºaizeci de milioane a jertfit
Uniunea Sovieticã. ªi ce-au fãcut? Ce-au dobândit? Poþi sã faci ceva pe teroare? Pe oase ºi

timente, au socotit cã aºa le-a fost împãrþit, cã
acesta le-a fost destinul. Unii au avut chiar puterea sã gãseascã ceva bun în chinurile la care au
fost supuºi. Ei socotesc cã închisoarea i-a ajutat
sã se cunoascã mai bine pe ei înºiºi, cã i-a
apropiat mai mult de Dumnezeu, Care i-a ocrotit
ºi pe a Cãrui mânã mângâietoare au simþit-o
mereu alinându-le durerea ºi întãrindu-le nãdejdea. Pe ei i-a salvat puterea propriei credinþe.
Ei cred, ºi aºa ºi este, cã supravieþuirea lor nu a
fost întâmplãtoare, cã ei fac parte dintr-o lucrare
amplã a lui Dumnezeu, Care i-a þinut în viaþã ca
sã poatã povesti odatã ºi odatã lumii prin ce
grozãvii au trecut, la ce încercãri i-a supus Satana cu chip de comunist. ªi iatã cã monahul
Moise de la Oasa a venit sã le nemureascã durerea ºi tãria sufleteascã, reconstituind, pentru
generaþiile de astãzi ºi pentru cele viitoare vremuri de cumplitã teroare ºi chipuri de martiri
care au fost capabili sã se roage pentru torþionarii lor, rostind aidoma Mântuitorului:
„Iartã-i, Doamne, cã nu ºtiu ce fac”! Iatã, aºadar,
cum „fãrã sã-ºi dea seama, cãlãii au ºlefuit o
generaþie, care, la capãtul suferinþei, s-a dovedit
capabilã sã ierte ºi sã iubeascã” (p. 7).
Preluând ca titlu pentru volumul de faþã
mesajul pe care l-a transmis din închisoare filosoful creºtin Mircea Vulcãnescu – „Sã nu ne
rãzbunaþi!” – monahul de la Oasa ne îndeamnã
la liniºte, la calm ºi la blândeþe, dar deopotrivã la
aducere aminte, la neuitare.
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sânge poþi sã construieºti?!...A intrat Satana cel
mare în Lenin ºi a început a ruina tot ce a fost
armonios. Cã înainte omul era liber: voiai sã
munceºti, sã ai, munceai ºi aveai mai mult; nu
voiai mult, erai mijlociu; nu voiai deloc, îþi ajutau ceilalþi, îþi mai dãdea de pomanã – nu aveai,
desigur, autoritate, nici cinste în sat, dar de foame nu mureai. Erai liber ºi fãceai dupã conºtiinþã. Dar sovieticii au adus teroarea, uciderea,
jaful ºi a pierit libertatea”. (p. 129-130). Într-adevãr, regimul comunist a schimbat radical relaþiile dintre oameni; au apãrut categorii sociale
noi: oamenii puterii, turnãtorii la securitate, activiºtii etc., mulþi dintre ei dispuºi sã se lepede
de tot ce aveau mai sfânt (dacã aveau ºi aºa
ceva), numai pentru a parveni sau pentru a trãi
mai uºor. De altfel ºi acolo, ca ºi dincoace de
Prut, primii ºi cei mai înverºunaþi susþinãtori ai
colectivizãrii au fost cei leneºi, cei rãmaºi fãrã
avere din diverse motive, cei pe care comunitatea îi tolera, dar nu-i aprecia. Aceºtia au
vãzut în colectivizare ºi în dictatura proletariatului unicele posibilitãþi de a deveni egali cu
oamenii harnici ºi înstãriþi. Puterea sovieticã a
lovit fãrã milã ºi în intelectuali, de care se temea
ºi pe care, neputând sã-i ademeneascã cu vorbe
goale ºi minciuni, ºi-a propus sã-i extermine.
Marea majoritate a celor care au scãpat cu
viaþã din iadul comunist sovietic, a celor care au
supravieþuit torturilor bestiale, deportãrilor, foametei ºi privaþiunilor de tot felul nu au resen-

141

FAMILIA ROMÂNÃ

APRILIE 2013

142

APRILIE 2013

ªcoala din Popeºti meritã ºi doreºte un patron
spiritual: Profesorul Constantin Mãlinaº

FAMILIA ROMÂNÃ
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Rozalia BARTA
Delia PANTEA
Tiberiu MORARU

S

ala festivã a ªcolii din Popeºti a fost
vineri, în prima zi de mãrþiºor, gazda
proiectului Asociaþiei Morãriþa:
,,Manifestãri culturale pe Valea Bistrei, dedicate omagierii prof. dr. Constantin Mãlinaº Popeºti – Ciutelec” - ediþia a treia.
Vatra satului Popeºti, cãlcatã de
oameni buni
Alãturi de elevii ºi profesorii ºcolii au
onorat cu prezenþa dr. Ion Botoº, preºedintele
Fundaþiei „Dacia” din Maramureºul Istoric Ucraina, redactor al revistei Familia Românã
din Baia Mare, Lucian Silaghi - directorul exe-

orghe Ciobai de la Biserica Alba din Marghita,
însoþit de profesorul Aurel Nandra, preºedintele
asociaþiei cultural patriotice Avram Iancu - filiala Marghita, Igor Antoniuc - preºedinte, însoþit de Mariana Donica, membrã a Asociaþiei
Studenþilor ºi Elevilor Basarabeni din Universitatea Oradea, profesorul pensionar Alexandru
Duruº ºi prof. Ovidiu-Ionuþ Bãncescu, de la Liceul Tehnologic nr.1 Popeºti. Din partea familiei, a onorat cu prezenþa ºi în acest an, mama
profesorului Mãlinaº, distinsa doamnã LauraMaria Mãlinaº, aflatã la frumoasa vârstã de 93
de ani, însoþitã fiind de fiica Otilia ªtefanovici,
purtãtoarea de grijã a bãtrâneþilor ei, martor tãcut, implicat sufleteºte la toate
evenimentele organizate în
amintirea fratelui ei, Constantin
Mãlinaº.
Lacrimile mãicuþei Laura
Mãlinaº
Deschiderea evenimentului
a fost fãcutã de prof. Florentina
Baciu-Borz, directoarea ºcolii,
care a prezentat continuitatea
proiectului de comemorare iniþiat
de Asociaþia Morãriþa pentru fostul dascãl Constantin Malinaº, un
reper de succes al ºcolii, un model demn de urmat atât pentru
La casa natalã a lui Constantin Mãlinaº
elevi cât ºi pentru dascãli. A salutat invitaþii, predând ºtafeta
cutiv al Direcþiei Judeþeane pentru Culturã ºi
mo
deratorului.
Momentul central al acestei serii
Patrimoniu Naþional Bihor, Radu Pavel - dide
acþiuni
a
fost
simpozionul „Profesorul dr.
rectorul executiv al Centrului Judeþean pentru
Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor, Delia Constantin Mãlinaº, model actual generaþiilor
Pantea - bibliotecar metodist la Biblioteca Ju- de elevi ºi profesori”. Cadrul dezbaterilor a fost
deþeanã „Gh. ªincai, Rozalia Barta - bibliotecar emoþionant prin însãºi natura sa, reunind câteva
periodice la Biblioteca Universitãþii Oradea, ar- ore într-o întâlnire caldã, plinã de respect, getistul fotograf profesionist Gheorghe Petrila neraþii diferite prin concepþii, aspiraþii ºi de(EFIAP, AFIAP), veteranul de rãzboi ºi scriitorul ziderate, având acest liant comun, generos, de
Vasile Ilica, Tiberiu Moraru, preºedintele Aso- evocare a personalitãþii celui care a fost direcciaþiei Morãriþa, însoþit de d-na. Simona Molnar torul Casei de Culturã a Sindicatelor Oradea,
ºi Francisc Cöpeczi din Oradea, preotul Ghe- apoi director al Bibliotecii Judeþene „Gheorghe

sunt rare personalitãþile care au dat atât de mult
comunitãþii din care au plecat.”
Vãdit emoþionat de provocarea publicã a
vorbirii, profesorul pensionar al ªcolii din Popeºti, domnul Alexandru Duruº a rememorat
momente din copilãria lui, alãturi de Constantin
Mãlinaº. Subliniind dãruirea de altãdatã a cadrelor didactice ale ºcolii din Popeºti, a recunoscut colegial, dupã mulþii ani petrecuþi
împreunã cu profesorul Mãlinaº, valoarea
moºtenirii culturale inestimabile lãsatã posteritãþii de acesta, prin scrierile, prin activitatea ºi
realizãrile culturale! Ar fi împlinit ºi Titel ºaptezeci de ani, de Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
mama sa Elena... Francisc Kopeczi, adevãrat fiu
al satului Popeºti, le-a povestit elevilor despre
dorinþa lui de a se reîntoarece anual în comunã,
de a participa la activitãþile importante din viaþa
satului, apoi a depãnat amintiri despre sat, viaþa
grea în perioada de dupã rãzboi, reuºitele ºcolare ale generaþiei din care a fãcut parte (1944 absolvent în 1951).
Memoria profesorului Mãlinaº o ºansã frumoasã pentru ºcoala Popeºti
Dr. Ion Botoº a prezentat cel mai proaspãt
numãr al ziarului Apºa, ziarul românilor Maramureºului Istoric din dreapta Tisei, din Ucraina, acest numãr dedicat Pãrintelui Gheorghe
Ciobai, cu ocazia împlinirii a ºaizeci de ani de
viaþã la sfârºitul anului 2012. A prezentat public
ºi numãrul 4 al revistei de culturã Familia Românã, drept cel mai frumos omagiu ce putea fi
adus profesorului Constantin Mãlinaº la trei ani
de la trecerea în eternitate. S-a înregistrat la Popeºti ºi o performanþã: toate cele patru numere
ale revistei Familia Românã au fost lansate public
în Bihor, douã dintre ele, chiar la Popeºti! Anul
trecut au vorbit aici, la Popeºti, cu un mesaj special pentru elevii ºi dascãlii ºcolii, Teodor
Ardelean directorul executiv al revistei, alãturi
de redactorul Ioana Dragotã. Mai mult, la
fiecare numãr nou editat, un pachet cu reviste,
alãturi de un pachet de ziare Apºa, va ajunge la
ªcoala din Popeºti prin grija Asociaþiei Morãriþa, gratuit, pentru cei mai buni elevi ºi cadre
didactice ale ºcolii. ,,Cinstirea neamului, a tradiþiilor ºi a personalitãþilor, este o datorie a
noastrã a românilor! Profesorul Constantin Mãlinaº a fost un mare prieten al românismului, al
românilor din toatã lumea! În primul rând a iubit
Maramureºul Istoric, deschizând, alãturi de Tiberiu Moraru, puntea de legãturi culturale dintre
Bihor ºi Maramureº! Noi trebuie sã diversificãm
aceste legãturi! Memoria Profesorului Constantin Mãlinaº aici, la Popeºti, este o ºansã fru-
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ªincai” Bihor ºi al Bibliotecii Universitãþii din
Oradea. Încãrcãtura emoþionalã cea mai mare
pentru auditoriu a fost cuvântul mamei profesorului Mãlinaº. Doamna Laura Mãlinaº, învãþãtor pensionar, tristã ºi cu ochii în lacrimi,
ºi-a deschis sufletul în faþa celor prezenþi.
Mãicuþa a vorbit cu multã afecþiune, numindu-l
pe alintul de copil Titel, aºa cum doar o mamã
poate sã-ºi mângâie duios, copilul. Am avut
ocazia sã înþelegem, treptat, paºii pe care i-a
urmat în viaþã distinsul profesor, descoperind o
altã laturã a personalitãþii sale, diferitã de cea de
director, profesor, bibliotecar, prieten sau coleg.
Am aflat astfel despre un Titel harnic ºi ascultãtor în copilãrie, iubitor de carte, dovedind,
cu timpul, o puternicã înclinaþie spre învãþãturã.
Lecþia de viaþã, valabilã pentru toþi, aceea cã
pãrintele care vrea sã-ºi educe cu adevãrat copilul trebuie sã fie modelul cel dintâi pentru el.
Mândria de a avea aºa copii buni care s-au
realizat, datoritã educaþiei, dragostei ºi respectului reciproc în care au trãit ca familie, este cel
mai frumos lucru! Tinerilor elevi le-a transmis
un îndemn sã-ºi adune comori spirituale ºi culturale, citind cât mai mult, adresând mesajul
simplu ºi plin de înþelepciune: Un om fãrã culturã este un om pierdut! A mulþumit pentru omagiile aduse fiului ei, pentru cinstea acordatã.
Credinþã ºi putere,
dragoste ºi dãruire
Directorul Lucian Silaghi a citat din lucrarea lui Dimitrie Bãlan Oamenii cetãþii ºi nopþile lor albe, paginile în care Constantin Mãlinaº
vorbeºte de locurile în care a crescut, a trãit, a
muncit, adicã de zona Popeºti - Ciutelec. Inspirat de locurile domoale ale Vãii Bistrei ºi ale
Vãii Barcãului, pe care ºi directorul le cunoaºte
din vremea copilãriei, a captat auditoriul, suscitând un interes special elevilor pentru relatãrile din cartea document. Aceste mãrturisiri
simple definesc poate cel mai bine profilul bunãtãþii, al generozitãþii ºi tactului pe care magisterul Mãlinaº le-a purtat, le-a cultivat, le-a
dovedit peste tot pe unde a umblat.
Directorul Radu Pavel: ,,dacã doreºti sã
realizezi ceva, ai nevoie de credinþã ºi putere.
Profesorul Mãlinaº a realizat mult, prin activitatea lui a demonstrat credinþa, iar puterea
binelui a fost totdeauna argumentul lui. A ºtiut
cã este necesar sã facem ceva pentru comunitatea în care am crescut, ceea ce rãmâne în
amintirea urmaºilor este felul nostru de a fi ca
oameni. Sã nu vã fie fricã sã-l alegeþi patron
spiritual al ºcolii din Popeºti: pe Valea Bistrei
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moasã, de suflet, pentru ºcoala dumneavoastrã!
Îndrãzniþi ºi valorificaþi aceastã ºansã, aveþi ºi
veþi avea numai de câºtigat...”
Pãrintele Ciobai Gheorghe a vorbit despre
amestecul între voinþã ºi putere, despre gând ca
purtãtor al mesajelor ºi realitãþilor spirituale.
„La nivel naþional, e nevoie de voinþã naþionalã,
patrioticã ºi culturalã. Nu avem puterea sã exprimãm ceea ce gândim. Cei care au puterea sã
transforme gândul în faptã, devin înþelepþi. A
mulþumit doctorului Botoº pentru onoarea de a i
se dedica acest numãr de ziar al Apºei, prezentându-i activitatea celor ºaizeci de ani. A
invitat pe cei prezenþi la Marghita pentru 14
Martie a.c. când se va lansa cartea Bucovina
noastrã - antologie istoricã 1775-2012, autor
Vasile Ilica urmatã de lansarea numãrului 1 din
2013 al ziarului Apºa.
Au mai adresat cuvinte de învãþãturã elevilor, Vasile Ilica, Rozalia Barta, Delia Pantea ºi
profesorul Bãcescu Ovidiu.
Profesorul Mãlinaº, distins cu titlul
de cetãþean de onoare post mortem
al comunei Tãuteu
Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei
Morãriþa din Oradea, fiu al satului Popeºti, moderatorul ºi organizatorul comemorãrii: ,,Am
fost înºtiinþaþi în scris de Primãria Tãuteu despre
atribuirea onorantului titlul de cetãþean de onoare post mortem profesorului Mãlinaº, ceremonia de acordare urmând sã fie organizatã în
aceastã varã. Propunerea asociaþiei noastre
înaintatã simultan ºi Consiliului Local Popeºti,
este încã în analiza consilierilor locali, care urmeazã sã se pronunþe în acest sens. Manifestãrile dedicate comemorãrii mai cuprind ºi expoziþia de fotografii „Pe urmele profesorului
Constantin Mãlinaº”, cu imagini deosebite surprinse de artistul fotograf profesionist Gheorghe
Petrila (EFIAP, AFIAP), la manifestãrile de comemorare desfãºurate tot aici în ºcoalã. Sunt
interesante aceste fotografii, care vã prezintã
atât de frumos, iatã, pe voi elevii ºcolii ! A trecut
un an de când am lansat public ideea ºi dorinþa
de atribuire a numelui „Profesor Constantin Mãlinaº” ªcolii din Popeºti, un blazon distinct al
Vãii Bistrei, generator de prestigiu, performanþã
ºcolarã, muncã ºi viaþã educativã distinctivã
ºcolii noastre din Popeºti. Nu ne putem mândri
cu faptul cã în acest an care a trecut de la ultima

comemorarea profesorului Mãlinaº, în ªcoala
Popeºti au fost schimbaþi trei directori...
Parastas ºi depuneri de coroane,
la placa memorialã de pe casa natalã
din Ciutelec a profesorului Mãlinaº
Preotul paroh al Bisericii ortodoxe din
Popeºti, pãrintele Cornel Baciu, sãvârºea slujba
maslului de obºte, fiind prima vineri din lunã ºi
credincioºii þin la aceste rânduieli bisericeºti.
Cum a încheiat rugãciunile, pãrintele Baciu a
venit la ºcoalã, aducând toate cele de trebuinþã
slujirii parastasului. Cu pausul ºi prescura pregãtite cu o zi înainte de doamna Laura Mãlinaº,
în prezenþa tuturor invitaþilor ºi cei ai locului,
dimpreunã, preotul Gheorghe Ciobai ºi preotul
Baciu s-au rugat pentru odihna de veci a celui
comemorat, vrednicul de pomenire, profesor
Constantin Mãlinaº. Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace!
Afarã, soarele cu dinþi al lui martie strângea cheutoarea paltoanelor. Cu toþii, elevi, dascãli ºi invitaþi, ne-am deplasat la casa natalã a
profesorului Mãlinaº din Ciutelec, pentru a depune o jerbã de flori, ca un semn al aducerilor
aminte, sau pomenirilor din an în an... Acolo,
lângã placa comemorativã fixatã cu un an în
urmã pe peretele frontal al casei. Doar Universitatea Oradea nu a avut buget pentru o jerbã
de flori celui care a slujit-o, Primãria Popeºti
fiind pe aceeaºi direcþie, neonorând activitãþile
comemorãrii profesorului Mãlinaº. Se aude cã
aveau treabã prin Austria, treburi serioase de
înfrãþire, ce poþi sã zici...
Nota bene pentru Primãria Tãuteu, prezentã cu jerbã la depunerile de coroane prin viceprimarul Brindea ºi consilierul Cãlin Drimbãu.
Amintirile se depãnau liniºtit la casa natalã a Profesorului, cel care a iubit foarte mult
cartea, ca profesor, fiind mentor pentru generaþii
întregi de bibliotecari... Am fost invitaþi de mãicuþa Laura ºi fiica ei, doamna Otilia, la bucate
alese, dupã tradiþie, cozonaci ºi vin! Uitând
pentru o clipã de vremea cernitã, cu vânt subþire
de mãrþiºor, de drumul invitaþilor cãtre Oradea,
Marghita, Popeºti, Tãuteu sau Maramureºul
Istoric, în þarã strãinã!
Dumnezeu sã-i rânduiascã odihnã
veºnicã profesorului Constantin Mãlinaº, sã-i
întãreascã pe cei rãmaºi, cu drepte binecuvântãri.
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Aniversãri / Comemorãri 2013
Alina LEMNEAN

Petru Dumitriu

9 mai – GEORGE COªBUC - 95 de ani de la
moartea marelui poet transilvãnean,
membru al Academiei Române (1918)
15 mai – AL. I. CUZA - 140 de ani de la
moartea domnitorului (1873)
15 mai – NICOLAE GRIGORESCU - 175 de
ani de la naºterea pictorului (1838)
17 mai – Ziua internaþionalã pentru o societate
informaþionalã
20 mai – ANA ASLAN - 25 de ani de la moartea
medicului (1988)
21 mai – GRIGORE MOISIL - 40 de ani de la
moartea matematicianului (1973)
21 mai – Ziua mondialã pentru diversitate
culturalã, pentru dialog ºi dezvoltare
24 mai – ION CARAION - 90 de ani de la
naºterea scriitorului (1923)
28 mai – ION AGÂRBICEANU - 50 de ani de
la moartea scriitorului (1963)
29 mai – Ziua internaþionalã a forþelor ONU de
menþinere a pãcii
31 mai – ONISIFOR GHIBU - 130 de ani de la
naºterea cãrturarului (1883)

IUNIE
1 iun. – Ziua Internaþionalã a Copilului
5 iun. – GHEORGHE EMINESCU - 25 de ani
de la moartea istoricului (1988)
16 iun. – ANDREI ªAGUNA - 140 de ani de la
moartea mitropolitului (1873)
17 iun. – Ziua mondialã pentru combaterea
deºertificãrii ºi a secetei
14 iun. – GEORGE CIPRIAN - 130 de ani de la
naºterea dramargului (1883)

20 iun. – AUREL BARANGA - 100 de ani de la
naºterea dramaturgului (1913)
20 iun. – Ziua mondialã a refugiaþilor
22 iun. – ªTEFAN OCTAVIAN IOSIF - 100 de
ani de la moartea poetului (1913)
23 iun. – ILARIE CHENDI - 100 de ani de la
moartea criticului literar (1913)
25 iun – ªERBAN CIOCULESCU - 25 de ani
de la moartea criticului literar (1988)

IULIE
4 iul. – HARALAMB ZINCÃ - 90 de ani de la
naºterea scriitorului (1923)

6 -7 iul. – Ziua europeanã a comemorãrii
victimelor stalinismului

FAMILIA ROMÂNÃ

1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii
2 mai – GEORGE BARIÞIU - 120 de ani de la
moartea cãrturarului (1893)
3 mai – Ziua internaþionalã a libertãþii presei
6 mai – OCTAVIAN GOGA - 75 de la moartea
poetului (1938)
6 mai – LAURENÞIU ULICI - 70 de ani de la
naºterea criticului literar (1943)
8 mai – PETRU DUMITRIU - 90 de ani de la
naºterea scriitorului (1923)
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7 iul. – LIVIU CIULEI - 90 de ani de la
naºterea regizorului (1923)
9 iul. – ALEXANDRU GRAUR - 25 de ani de
la moartea lingvistului (1988)
10 iul. – ION SIMIONESCU - 140 de ani de la
naºterea geografului (1873)
11 iul. – Ziua mondialã a populaþiei
12 iul. – ALEXANDRU IVASIUC - 80 de ani de
la naºterea scriitorului (1933)
16 iul. – EUGEN LOVINESCU - 70 de ani de la
moartea scriitorului (1943)
18 iul. – Regina MARIA a României - 75 de
ani de la moarte (1938)
Scriitorul Alexandru Ivassiuc
20 iul. – ADRIAN PÃUNESCU - 70 de ani de la
naºterea poetului (1943)
29 iul. – Ziua Imnului Naþional al României
23 iul. – DEMOSTENE BOTEZ - 120 de ani de
la naºterea scriitorului (1893)
AUGUST
12 aug. – ALEXANDRU PHILIPPIDE - 80 de
ani de la moartea filologului (1933)
13 aug. – CONSTANTIN BRÃILOIU - 120 de
ani de la naºterea etnomuzicologului
(1893)

Scriitoarea Herta Müller

17 aug. – HERTA MÜLLER - 60 de ani de la
naºterea prozatoarei germane de
origine românã, laureatã a premiului
Nobel în 2009 (1953)
23 aug. – LUCIA STURZA BULANDRA - 140
de ani de la naºterea actriþei (1873)
24 aug. – COSTACHE NEGRUZZI - 145 de ani
de la moartea scriitorului (1868)
27 aug. – CONSTANTIN PREZAN - 70 de ani
de la moartea mareºalului (1943)
27 aug. – MIRCEA ZACIU - 85 de ani de la
naºterea istoricului literar (1928)
31 aug. – AUREL VLAICU - 100 de ani de la
moartea aviatorului (1913)
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Revista presei: mass-media despre români
noiembrie 2012 – ianuarie 2013

Romanian Global News, 1 noiembrie 2012,
www.rgnpress.ro

Arthis - Casa de Culturã Belgo-Românã organizeazã lansarea noii versiuni a Ghidului Antreprenorilor în limba românã. Evenimentul va avea
loc miercuri 14 noiembrie 2012, la ora 18:30, la
Arthis 33 Rue de Flandre, din Bruxelles în prezenþa
domnului Anton Van Assche, Consilier UNIZO si a
doamnei Carmen Hopârtean - Directoare Arthis.
Eveniment realizat în colaborare cu UNIZO - Uniunea Antreprenorilor Independenþi - Noua versiune
a Ghidului Antreprenorilor, manual indispensabil
pentru persoanele ce intentioneazã sã creeze propria
întreprindere, este de acum disponibilã ºi în românã.
Realizat ca urmare a unei iniþiative UNIZO, acest
ghid vã va servi ca reper la obþinerea statutului de independent, la crearea unei întreprinderi, dar ºi pe
parcursul întregii activitãþi ca independent. Mai
multe versiuni ale acestui ghid sunt deja disponibile
în limba olandezã, francezã, englezã, turcã, arabã ºi
rusã.
Se pregãteºte deschiderea ICR Moscova
Romanian Global News, 2 noiembrie 2012,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român pregãteºte deschiderea unui Institut Cultural Român la Moscova, în
cadrul acordului dintre România si Federaþia Rusã.
Conducerea Institutului Cultural Român a desemnat-o pe doamna Florina Mohanu, sã coordoneze
organizarea Institutului Cultural Român la Moscova, urmând sã preia direcþiunea acestuia, se aratã
într-un comunicat de presã Florina Mohanu este
conferenþiar universitar ºi director al Centrului Cultural Rus din cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureºti.
Organizarea Bibliotecii Culturii Române
în Institutele Culturale Române
din strãinãtate ºi cooperarea cu editurile
Romanian Global News, 5 noiembrie 2012,
www.rgnpress.ro

Aºa cum s-a prevãzut în documentul Programele Institutului Cultural Român 2012-2013 (nr.
15747/16.10.2012), fiecare institut cultural român

din exterior îºi organizeazã, doteazã ºi administreazã Biblioteca Culturii Române. Biblioteca va
cuprinde cãrþi ºi materiale documentare ilustrative ºi
documente în ceea ce priveºte cultura românã. Biblioteca va cuprinde cãrþi ºi materiale documentare
în limba românã, în limbi de circulaþie internaþionalã, în limba þãrii respective. Biblioteca se înzestreazã cu echipamentul electronic necesar. Centrala
Institutului Cultural Român, prin direcþiile generale
ºi serviciile responsabile, asigurã livrarea de cãrþi
tipãrite de editurile din þarã cãtre institutele culturale
din diferite þãri.
Cursuri gratuite de limba românã
pentru nivel avansat
(noiembrie 2012 - iunie 2013)
Institutul Cultural Român, 5 noiembrie 2012,
www.icr.ro

La sediul Institutului Cultural Român din Tel
Aviv se vor organiza, în perioada noiembrie 2012 –
iunie 2013, cursuri gratuite de limba românã ca limbã strãinã pentru adulþi, pentru nivel avansat.
Cursurile vor avea loc în fiecare zi de luni, între
orele 18:00 ºi 20:00. Cursanþii noi se vor alãtura
grupei deja formate dupã susþinerea unui test scris ºi
oral. Cursurile vor fi predate dupã o programã flexibilã, adaptatã solicitãrilor ºi necesitãþilor cursanþilor, printr-o metodã interactivã ºi atractivã. Vor fi
utilizate ca suport didactic, în afara manualului de
studiu, texte literare ºi din alte domenii de interes
general, articole din presa româneascã, mijloace audio-video. Cursurile vor pune accentul pe dezvoltarea fluenþei în vorbire, prin conversaþii libere.
O româncã, eroinã în SUA în urma
uraganului Sandy. A fost lãudatã
de Barack Obama
Realitatea, 5 noiembrie 2012,
www.realitatea.net

Românca Claudia Roman ºi colegele ei de la
secþia de Terapie Intensivã a unui spital din New
York au devenit eroine naþionale datoritã modului în
care s-au descurcat pe parcursul uraganului Sandy.
Ele au fost felicitate chiar de preºedintele Statelor
Unite, Barack Obama. Uraganul Sandy a cauzat mai
multe pene de curent în oraºul New York, iar una
dintre ele a afectat ºi secþia de Terapie Intensivã a
Maternitãþii Langone. În timp ce mai multe asistente, printre care ºi Claudia Roman, se pregãteau sã
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schimbe tura, în clãdirea spitalului s-a fãcut brusc
beznã. Toate aparatele care þineau în viaþã bebeluºi
nãscuþi prematur, cu probleme de respiraþie sau cu
afecþiuni cardiace, s-au oprit, scrie abcnews.go.com.
Aparatele au pornit imediat la loc cu ajutorul generatorului de rezervã, însã acesta avea o autonomie
de numai patru ore. Drept urmare, a fost necesar ca
bebeluºii sã fie evacuaþi de urgenþã. Cum lifturile nu
funcþionau, asistentele au fost nevoite sã-i coboare
în braþe, pe scãri, de la etajul 9. În tot acest timp,
le-au asigurat respiraþia artificialã cu ajutorul unor
pompe operate manual.
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Biblioteca Francezã din Mangalia,
la 20 de ani de existenþã
Romanian Global News, 7 noiembrie 2012,
www.rgnpress.ro

Biblioteca Francezã din Mangalia a sãrbãtorit
recent 20 de ani de la înfiinþare, cu ocazia celei de-a
158-a aniversãri a naºterii marelui poet francez Arthur Rimbaud, al cãrui nume este purtat de aceastã
instituþie culturalã. Printre participanþii la eveniment
s-au numãrat directorul Institutului Francez din România, Stanislas Pierret, reprezentanþii Primãriei ºi
instituþiilor culturale din localitate, se aratã într-un
comunicat de presã. Co-fondatorii bibliotecii, Luminiþa Dumitrescu ºi Jean-Pierre Marcoux, au declarat, cu aceastã ocazie, cã spaþiul cultural este
dotat cu peste 30.000 de volume, în mare parte donate de cetãþeni francezi. De asemenea, potrivit afirmaþiilor preºedintelui Asociaþiei „Les Amis de la
BibliothPque Française Arthur Rimbaud de Mangalia”, biblioteca s-a dezvoltat ºi pe baza subvenþiilor financiare primite din partea francezilor.
Jean-Pierre Marcoux a vorbit ºi de proiectele de
viitor, dintre care cele mai importante vor fi schimburile ºcolare între Mangalia ºi Charlevill-MéziPres.
The Darling of Kandahar de Felicia
Mihali, în TOP 10 al cãrþilor din Quebec
Romanian Global News, 9 noiembrie 2012,
www.rgnpress.ro

Romanul scriitoarei Felicia Mihali, The Darling of Kandahar (Linda Leith Publishing, 2012), a
fost selecþionat în Top 10 al cãrþilor din Quebec
pentru faimoasa emisiune „Canada Reads“ de la
CBC. Pânã pe 12 noiembrie, ora 11:59 p.m., publicul poate determina, prin vot online, cartea
câºtigãtoare a fiecãrei provincii. Accent Montreal îi
încurajeazã pe toþi românii canadieni sã voteze la
adresa de web: http://www.cbc.ca. The Darling of
Kandahar reprezintã debutul în limba englezã al
Feliciei Mihali. Pentru redactarea acestui roman ea a
beneficiat de o rezidenþã de creaþie în oraºul Quebec
din partea Institutului canadian ºi P.E.N. Quebec.
Sursa sa de inspiraþie: apariþia, în aprilie 2007, pe
coperta revistei Maclean’s a unei tinere de origine
românã, ºi primirea la redacþia aceleiaºi reviste, o
lunã mai târziu, a unei scrisori foarte apreciative din
partea unui soldat canadian staþionat în Afganistan

Scriitoarea Felicia Mihali
despre „frumoasa tânãrã de pe copertã”. Romanul
unei neobiºnuite poveºti de dragoste la distanþã, The
Darling of Kandahar abordeazã tematici diverse, ca
viaþa de imigrant în Quebec, istoria Montrealului
sau impactul uman al rãzboiului în Afganistan.
Ucraina - Limba românã a obþinut
statut de limbã regionalã într-un nou
sat ucrainean
e-maramureº, 12 noiembrie 2012,
www.emaramures.ro

Limba românã a obþinut statutul de limbã regionalã ºi în satul Nijnie Petrovti din regiunea Cernãuþi, transmite agenþia de presa Unian. De punerea
în aplicare a prevederilor incluse în legea funcþionãrii limbilor în satul Nijnie Petrovti se ocupã un
grup special de lucru, format de cãtre Consiliul local
din respectiva localitate, se menþioneazã într-o scrisoare adresatã de autoritãþile locale deputatului
Ghennadi Moskal. Potrivit Serviciului de Stat
pentru Statisticã, circa 95% dintre locuitorii acestei
localitãþi considerã româna ca fiind limba lor maternã. Anterior, Consiliul local Tarasovetk din regiunea Cernãuþi a adoptat la sesiunea sa din 11
septembrie o dispoziþie privind punerea în aplicare a
Legii cu privire la politica lingvisticã de stat, care
prevede acordarea statutului de limbi regionale
pentru limba românã/limba moldoveneascã, relateazã Unian.
Frumoase, Îngeri ºi Bestii – o searã
de poezie la New York / Luminiþa Cuna
Evenimentul Zilei, 13 noiembrie 2012,
www.evz.ro

Luna trecutã, poeta Claudia Serea îºi lansa
primul volum integral de poeme în prozã, Angels &
Beasts (Phoenicia Publishing Montreal). În luna
octombrie, poeta Adina Dabija ºi-a lansat un nou
volum, o colecþie de poezii intitulatã Beautybeast.
Aceasta este prima colecþie de poezii a Adinei care
apare în limba englezã la Northshore Press Alaska.
Un detaliu special: poeziile Adinei au fost traduse de
prietena sa, poeta Claudia Serea. Astfel, apariþia
volumului Beautybeast este o frumoasã muncã de
echipã a douã prietene ºi colege de breaslã. Adina
Dabija, nãscutã în Aiud, locuieºte de mulþi ani la
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România tv, 17 noiembrie 2012, www.rtv.net

Un român îºi riscã viaþa în fiecare zi ca sã-i
ajute pe alþii sã cãlãtoreascã pe unul dintre cele mai
periculoase aeroporturi din lume, aratã un material
realizat de România TV. Este vorba de Nicolae
Filoti - un meteorolog militar, care activeazã pe
aeroportul din Kabul. De prognozele lui depind
toate decolãrile ºi aterizãrile - adicã 200 de curse în
fiecare zi. În plus, aeronavele care ajung în capitala
afganã transportã uneori oaspeþi de seamã precum
Barack Obama sau alþi lideri politici importanþi.
Locotenent Comandor, Nicolae Filoti lucreazã în
România ca meteorolog la serviciul meteo al armatei. El a fost detaºat în Afganistan pentru 6 luni.
În scurt timp a reuºit sã se impunã ºi a fost numit ºef
al serviciului meteo pe aeroportul internaþional din
Kabul. Are în subordine 3 turci, 3 portughezi, 2
francezi, un polonez ºi o asistentã din republica
Cehã.
Amalia respirã adânc, piesã de teatru
românesc, în francezã, la Paris
Romanian Global News,
19 noiembrie 2012, www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Roman, în parteneriat cu
Ambasada României în Franþa prezintã Amalia respirã adânc, de Alina Nelega, o punere în scenã de
Bobi Pricop, cu Codrina Pricopoaia. Spectacolul va
fi jucat în limba francezã luni, 19 ºi marþi, 20 noiembrie 2012, în Sala Bizantinã a Palatului Béhague
(Ambasada României) de la ora 20:00. Bobi Pricop
a pus în scenã piesa Amalia respirã adânc în cadrul
programului «Rezidenþe de creaþie la ICR Paris».
Din cauza reducerii bugetare de mai mult de 30%,
ICR, în parteneriat cu Ambasada a oferit pentru
acest proiect doar cazarea.

Agenþia de presã Aºii Români,
26 noiembrie 2012, www.asiiromani.com

La Cernãuþi a fost inauguratã marþi prima
bibliotecã româneascã ce poartã numele „Glasul Bucovinei”. La eveniment au fost prezenþi intelectuali
români din Bucovina, profesori, scriitori, lideri ai
asociaþiilor culturale, informeazã moldova.org. Alexandrina Cernov, directoarea bibliotecii „Glasul
Bucovinei”, a subliniat cu acest prilej cã biblioteca
poartã numele dupã titlul revistei care este în curs de
pregãtire. Pentru început, a menþionat dna Cernov,
biblioteca funcþioneazã cu cãrþile donate de familia
Luceac-Cernov. De asemenea, noua bibliotecã a primit o donaþie de carte din partea Consulatului General
al României la Cernãuþi ºi de la Mãnãstirea Putna.
Salonic - Întâlniri de tainã în Grecia
Agenþia de presã Aºii Români, 26 noiembrie
2012, www.asiiromani.com

În seara zilei de 20 noiembrie, la Institutul
Francez din Salonic, Editura Epikentro, în colaborare cu Consulatul General al României, a organizat, în cadrul manifestãrilor dedicate sãrbãtoririi Zilei Naþionale a României, lansarea volumului
autobiografic al fostului ambasador al României la
Atena, Ion Brad cu titlul Întâlniri de tainã în Grecia.
Cartea a apãrut în România în anul 2009, în Grecia
fiind tradusã în limba elenã de Sylia Nerantzaki ºi
Apostolos Patelakis. Prefaþa volumului este semnatã
de domnul George Ciamba, ambasadorul României
la Atena, ºi de domnul Kostis Stefanopoulos, fostul
preºedinte al Greciei, care l-a cunoscut ºi a colaborat
cu Ion Brad în perioada când a fost ambasador.
Cartea conþine detalii inedite, despre ce s-a întâmplat în Grecia în perioada 1973-1982, adicã în ultima
perioadã a dictaturii militare ºi în anii reinstalãrii
democraþiei. Au fost folosite drept surse, pe lângã
experienþele proprii ale autorului ºi miile de telegrame ºi rapoarte pe care le-a trimis autorul la Bucureºti ºi care, acum, se aflã în arhivele ministerului
de Externe român. Cartea constituie o adevãratã
frescã a relaþiilor româno-elene descrise de un scriitor talentat, care stârneºte curiozitatea ºi interesul
cititorului pânã la ultima filã a cãrþii.
Zilele culturii române în Liban
Romanian Global News, 26 noiembrie 2012,
www.rgnpress.ro

Actriþa Cristina Casian, proaspãt
absolventã aUNATC, în rolul Amalia

În perioada 2-12 decembrie în capital Libanului, Beirut, vor avea loc manifestãrile grupate sub
genericul „Zilele culturii române în Liban” eveniment organizat de Asociaþia România Levant, ne
anunþã chiar organizatorii. Proiecþii de film, film
pentru copii, expoziþii, evenimente dedicate culturii
române, toate pentru a marca Ziua Naþionalã a României, transmite Romanian Global News. Duminicã, 2 decembrie, de la ora 20:00, va avea loc proiecþia filmului românesc Medalia de onoare (2010),
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cu subtitrare în limba englezã în cadrul Festivalului
Filmului European, la Cinema Metropolis din Empire Sofil 1, Beirut. În cadrul Zilelor culturii române
în Liban, marþi, 4 decembrie, doritorii pot participa,
de la ora 10:00, la deschiderea secþiei de carte româneascã la biblioteca Academiei Libaneze de Arte
Frumoase (ALBA), la ora 16:00 pot participa la
deschiderea secþiei de carte româneascã la biblioteca
Universitãþii Libanezo-Americane, iar de la ora
17:30 vor putea viziona filmul românesc: Medalia
de onoare (2010), cu subtitrare în limba englezã, la
Cinema Metropolis Empire Sofil 1 din Beirut.
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Târg de artã româneascã,
5-9 decembrie 2012
Români în Belgia, 3 decembrie 2012,
www.rombel.com

Situatã în plin centrul Bruxelles-ului, unde se
desfaºoarã târgul de Craciun din capitala Europei,
Arthis - Casa de Culturã Belgo-Românã organizeazã
pentru a patra oarã consecutiv, o prezentare de artã
româneascã excepþionalã, unicã prin diversitatea artiºtilor participanþi ºi prin calitatea operelor ce vor fi
expuse. Într-un cadru artistic ºi convivial veþi putea
gãsi cadoul ideal pentru mult aºteptatele sãrbãtori.
Numeroºi artiºti plastici români vã propun creaþiile
lor special concepute pentru acest eveniment: Nicolae Groza, Leontin Tibacov, Alexandra Rusu, Valentina Stoica, Valentina Tolbaru, UNA grup, dar ºi
tineri artiºti si profesori de la Facultatea de Artã din
Bucureºti - secþia textile. Creaþiile copiilor de la
atelierele creative de la Arthis se vor regãsi ºi ele în
expoziþie.
Un tânãr român în fruntea asociaþiilor
de elevi din Italia
Romanian Global News, 10 decembrie
2012, www.rgnpress.ro

Un adolescent român, Mihai Popescu, nãscut
în 1993 la Bucureºti, a fost ales responsabilul Organizaþiei Naþionale de reþele de elevi din toatã Italia. Organizaþia, care reuneºte mii de asociaþii de
studenþi din ºcoli ºi licee, de pe întreg teritoriul
Italiei, are ca obiective apãrarea dreptului la studiu,
lupta împotriva mafiei, combaterea antifascismului
ºi promovarea ideilor laice ºi valorilor interculturale. Mihai Popescu a povestit pentru Stranieri în
Italia cum a decis sã se implice în activitatea asociaþiilor de elevi: „În clasa a opta, am avut un conflict cu un profesor ºi în acel moment, instinctiv, am
încercat sã rezolv situaþia. Am conceput un fel de
regulament cu privire la comportamentul elevilor ºi
pãrinþilor”.
O româncã a deschis la Roma
un centru de naturopatie
Romanian Global News, 18 decembrie
2012, www.rgnpress.ro

O româncã a deschis la Roma un centru de
naturopatie, rezultat al pasiunii pentru reflexologia

plantarã. Scopul reflexoterapiei, ne-a explicat ea,
este de a provoca o revenire a organismului la o stare
de echilibru ºi de bine ºi, cel mai important pas
pentru a atinge acest lucru este de a reduce tensiunea
ºi de a restabili relaxarea. Magda Chirnoagã s-a
nãscut în 1968 la Roman. A venit cu soþul în Italia în
anul 2001. “Am ales calea de a veni în Italia, mai
precis la Roma, în dorinþa de a trãi mai bine ºi cu
speranþa de a crea un viitor mai bun copilului meu.
Dupã ani lungi de sacrificii în care familia ne-a fost
în cele mai diverse moduri împãrþitã ºi pusã la încercare, dupã 7 ani am avut bucuria de a ne reîntregi,
aducând ºi fetiþa aici cu noi. În tot acest timp rãmãsese în România împreunã cu bunica, mama mea,
ca mai toþi copiii români ai cãror pãrinþi sunt plecaþi.
ICR: România investeºte în participarea
la Salon du Livre de la Paris
700.000 de euro
Agenþia de presã Aºii români, 8 ianuarie
2013, www.asiiromani.com.

România va investi în participarea la Salon du
Livre, de la Paris, aproximativ 700.000 de euro,
acesta urmând a fi organizat în perioada 22-25 martie, informeazã reprezentanþii Institutului Cultural
Român (ICR). Conform sursei citate, standul României, de 400 mp, va fi amplasat în centrul salonului, alãturi de cel organizat de France Televisions. „Lista oficialã a invitaþilor la Salon du Livre
2013 de la Paris, la care România este þarã invitatã
de onoare, cuprinde 27 de autori români. Selecþia a
fost operatã în luna martie a anului trecut, de Centrul
Naþional al Cãrþii din Franþa, cu consultarea Institutului Cultural Român. Pe lista invitaþilor figureazã
scriitorii: Gabriela Adameºteanu, Radu Aldulescu,
Savatie Bastovoi, Mircea Cãrtãrescu, Petru Cimpoeºu, Florina Iliº, Dan Lungu, Norman Manea,
Marius Daniel Popescu, Rãzvan Rãdulescu, Adina
Rosetti, Bogdan Suceavã, Lucian Dan Teodorovici,
Dumitru Þepeneag, Eugen Uricaru ºi Varujan
Vosganian (prozatori), Ana Blandiana ºi Doina
Ioanid (poete), Nicoleta Eºinencu, Alina Nelega,
Matei Viºniec (dramaturgi), Lucian Boia, Gabriel
Liiceanu, Andrei Oiºteanu, Andrei Pleºu (eseiºti),
Ileana Surducan, Alex Tamba (autori de benzi desenate). Programul autorilor invitaþi va fi stabilit
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Ziare.com, 9 ianuarie 2013,
www.ziare.com

La televiziunea italianã, Toscana TV, se va
vorbi timp de aproximativ o orã numai în limba
românã, în cadrul unui parteneriat cu TVS Braºov,
proiect susþinut de Camera de Comerþ ºi Industrie
Braºov, dupã cum a declarat Ovidiu Grãdinar, directorul televiziunii din România. Astfel, de pe data
de 18 ianuarie ora 20:30 televiziunile vor realiza un
program comun pentru românii din regiunea Toscana, unde comunitatea minoritarã cea mai numeroasã este cea a românilor, informeazã Capital, citând Agerpres. În cadrul emisiunilor, românii de
peste hotare vor putea sã vizioneze o parte din tradiþiile si obiceiurile româneºti, iar braºovenii plecaþi
în afarã îºi vor spune poveºtile lor de viatã.
Dorinþa cea mai mare a studenþilor
plecaþi la studii în strãinãtate
este sã se întoarcã în România
Români în Grecia, 10 ianuarie 2013,
www.romaningrecia.gr

Cei mai buni nouã studenþi români în strãinãtate au fost premiaþi marþi searã la Palatul Parlamentului într-o ceremonie specialã, organizatã de
Liga Studenþilor Români în Strãinãtate (LSRS), la
care au participat peste 500 de studenþi români care
învaþã în Europa, Asia sau America de Nord. Tinerii
au performanþe remarcabile în medicinã, matematicã, informaticã sau biologie în cadrul unora dintre
cele mai prestigioase universitãþi din lume. Surprinzãtor, dorinþa cea mai mare a studenþilor plecaþi
la studii în strãinãtate este sã se întoarcã în România.

Institutul Cultural Român, 17 ianuarie 2013,
www.icr.ro

ICR Madrid a ales pentru a marca Ziua Culturii Române ºi aniversarea poetului Mihai
Eminescu pentru a deschide în mod oficial Biblioteca ICR Madrid. În prezenþa ambasadorului României în Spania ºi a unor distinºi intelectuali, prieteni ai ambelor culturi, reprezentanþii ICR Madrid
vor vorbi despre proiectul care a fost catalogarea
profesionistã a fondului de carte aflat la ICR Madrid
(catalogare realizatã în prima parte a anului 2012) ºi
apoi realizarea catalogului on-line, urmate de primele abonamente care au putut fi fãcute în toamna
anului 2012. Biblioteca ICR Madrid are deja în acest
moment câteva zeci de abonaþi, iar interesul pare sã
fie în creºtere. Fondul de carte se situeazã în prezent
în jurul a 2000 de volume ºi câteva zeci de publicaþii
periodice. De asemenea, biblioteca conþine un fond
audio-video ce poate fi consultat la sediu.
Luminiþa Þãranu, viaþã de artist în Italia:
„Integrarea depinde de noi“
Agenþia de presã Aºii români, 22 ianuarie
2013, www.asiiromani.com

Luminiþa Þãranu este o artistã româncã stabilitã în Italia de peste 20 de ani. ªi-a început cariera
profesionalã în România, dar, de-a lungul anilor, s-a
afirmat definitiv ºi în Peninsulã. Recent, a fost invitatã sã expunã în cadrul expoziþiei: „Premio Limen
Arte 2012”, organizatã la Palazzo E. Gagliardi din

Ambasadorul Marii Britanii
la Bucureºti,
omagiu pentru Eminescu
România Actualitãþi, 15 ianuarie 2013,
www.romania-actualitati.ro

Ziua Culturii Naþionale este sãrbãtoritã astãzi,
când se împlinesc ºi 163 de ani de la naºterea poetului naþional, Mihai Eminescu. Evenimente dedicate acestei ocazii sunt organizate atât la Botoºani ºi
Ipoteºti, cât ºi în Capitalã ºi în numeroase oraºe din
þarã. ªi ambasadorul Marii Britanii la Bucureºti,
Martin Harris, i-a adus un omagiu lui Mihai Eminescu, postând, pe blogul sãu, un videoclip în care
citeºte poezia „Revedere“, în limba românã. El a
explicat, totodatã, motivele pentru care a ales
aceastã poezie. „Am ales aceastã poezie pentru cã eu
cred cã mesajul ei este probabil printre cel mai
frumos pe continentul Europei, din cauza pãdurilor,
care sunt ceva unic în Europa ºi ceva foarte valoros.”

revistã pentru românii de pretutindeni

La o televiziune italianã se va vorbi
în limba românã

Inaugurarea Bibliotecii ICR Madrid
de Ziua Culturii Române
ºi a poetului Mihai Eminescu

FAMILIA ROMÂNÃ

prin acordul organizatorilor români ºi francezi, iar
costurile implicate vor fi împarþite egal între ICR si
ReedExpo“, informeazã ICR.
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Luminiþa Þãranu
Vibo Valentia (Calabria). A participat cu lucrarea
„Metafora gruppo centrale Y + particolare centrale
+ particolatre inferiore“, realizatã în tehnica picturii
în serigrafie pe pânza, stampatã cu mâna. E vorba de
un exemplar unic, pentru care i-a fost acordatã o
menþiune specialã, din partea unei comisii care a
examinat operele prezentate de cei 128 de artiºti
invitaþi. Expoziþia a fost inauguratã pe 15 decembrie
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2012 ºi va rãmâne deschisã pânã pe 27 ianuarie
2013. Luminiþa Þãranu s-a nãscut la Lugoj în 1960
ºi a copilãrit la Bechet, unde pãrinþii ei lucrau în
învãþãmânt: „Tatãl meu era director la Liceul
Teoretic, iar mama era învãþãtoare. Lor le datorez o
copilãrie extraordinarã, pentru care mã pot
considera norocoasã.”
Student roman în China - Povestea
tânãrului artist care a dat Occidentul
pe þara orezului ºi a bicicletelor /
Ionela Samoilã

FAMILIA ROMÂNÃ

revistã pentru românii de pretutindeni

Ziare.com, 22 ianuarie 2013,
www.ziare.com

Nu este o noutate cã tot mai mulþi tineri români aleg sã-ºi continue studiile în afara graniþelor
þãrii, cei mai mulþi dintre ei optând pentru universitãþile de renume din Occident, unde în prezent
învaþã mii de tineri. Existã însã ºi cazuri mai puþin
obiºnuite, când tinerii dau fascinaþia Vestului pentru
Est ºi aleg sã facã facultatea în þãri din Extremul Orient. Este ºi cazul lui Iulian, un tânãr de 25 de ani care
a ales sã facã masterul în sculpturã, la Beijing, în
cadrul China Central Academy of Fine Arts. Iulian
vine dintr-un sat din Moldova, din judeþul Neamþ,
dar nu crede cã asta este o ruºine. „Obiºnuiesc sã
spun cã a fost un privilegiu cã vin de la þarã. Când
creºti la sat îþi permiþi multe libertãþi, pe lângã faptul
cã mãnânci eco ºi ai voie sã ieºi în stradã fãrã sã îþi
fie fricã de maºini. Acum, când locuiesc întru-un
oraº de 20 de milioane de locuitori, îmi dau seama
cât de puþin contact au copiii cu natura ºi care este
nivelul general de încredere în societate“, a explicat
pentru ziare.com Iulian, unul dintre finaliºtii Galei
Studenþilor Români din Strãinãtate, eveniment în
cadrul cãruia România ºi-a premiat cele mai valoroase minþi.
Povestea shaormeriei deschise
de un român în oraºul american Detroit
Ziare.com, 26 ianuarie 2013,
www.ziare.com

Un român ºi-a deschis o shaormerie în metropola americanã Detroit, într-un restaurant pe care
l-a numit Bucharest Grill. Bogdan Tarasov îºi pãstreazã ingredientele proaspete ºi þine localul deschis
pânã târziu, acestea fiind avantajele sale, se aratã
într-un articol al Detroit News, în care se scrie
despre „Raiul“ shaormei de la Bucharest Grill. Povestea începe în urmã cu aproape 90 de ani, în 1924,
când un anume Jerry Belanger a cumpãrat clãdirea
de la intersecþia Park Avenue ºi strada Elizabeth,
care acum a fost restauratã ºi i-au fost gãsite mai
multe întrebuinþãri: Park Bar, Bucharest Grill ºi
Elizabeth Theatre, toate sub un singur acoperiº. Tot

un Belanger conduce în prezent barul ºi teatrul, în
timp ce Bogdan Tarasov este responsabil pentru
mâncare. Restaurantul ºi barul sunt atât de apropiate
încât sistemele lor informatice sunt comune, fiind o
fuziune de succes de mai bine de ºase ani.
Lansare de carte la Ambasada României
din Cipru
Romanian Global News, 28 ianuarie 2013,
www.rgnpress.ro

Vineri 25 ianuarie 2013, între orele
17.00-19.00, la sediul Ambasadei României în Republica Cipru din Nicosia a avut loc primul eveniment cultural românesc din insulã: lansarea cãrþii
Cipru, corolã de luminã vie – note de cãlãtorie,
istorie ºi peisaj, semnatã de Georgeta Minodora
Resteman (nãscutã în data de 24 august 1960, la
poalele munþilor Vlãdeasa, în comuna Sãcuieu, judeþul Cluj) ºi publicatã de Editura Anamarol, Bucureºti, în decembrie 2012. Fiind al patrulea volum
editat de autoare în anul trecut (alãturi de trei volume de poezie), cartea este scrisã pe parcursul ºederii sale în Cipru - când a vizitat insula de la un
capãt la altul împreunã cu fiica sa, angajatã a unei
companii de top din sistemul Forex. ªi-a aºternut
impresiile lãsate de locurile legendare dar a ºi fãcut
o prezentare completã ºi complexã a insulei, a istoriei, culturii acesteia, într-o manierã scriitoriceascã
mai aparte, marcatã de influenþele structurii sufleteºti a poetei Georgeta Minodora Resteman.
Românii din Silicon Valley:
„În SUA þi se oferã toate condiþiile, de la
mâncare gratuitã, pânã la asigurãri de
viaþã ºi mai ales respect”.
Au revenit în þarã sã recruteze pentru
Twitter
ªtiri de România, 31 ianuarie 2013,
www.stirideromania.ro

Mircea Pasoi (25 de ani) ºi Cristian Strat (27
de ani) au dat lovitura cu o aplicaþie care a stârnit
interesul companiei de microblogging Twitter. Reþeaua americanã le-a cumpãrat businessul ºi l-a transformat într-o divizie a sa. Astãzi, cei doi români,
ingineri manageri în cadrul Twitter, coordoneazã
mai multe echipe din San Francisco, care ajutã la
dezvoltarea platformei. Tinerii au revenit însã anul
trecut în România, pentru a recruta „oameni dornici
sã înveþe sã lucreze la nivel înalt", alãturi de ei, peste
Ocean. ªi pentru ei, asemenea multor altor imigranþi, America a reprezentat „þara tuturor posibilitãþilor”. Susþin cã SUA au depãºit de mult bãtrânul
continent în ceea ce priveºte inovaþiile din IT, dar cã
asiaticii îi ajung din urmã. „Probabil China va fi
urmãtoarea surprizã în acest domeniu”.
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Am primit la redacþie
Simona DUMUÞA
Lumina, anul LXV, serie nouã, nr. 3/2012, revistã de literaturã, artã ºi
culturã transfrontalierã, redactor-ºef Ioan Baba. Apare sub egida Casei de
Presã ºi Editurã „Libertatea”. Revista a fost fondatã în 12 ianuarie 1947 la
Vârºeþ de Cercul literar „Lumina”, iar primul redactor a fost marele poet
Vasile/Vasko Popa. Numãrul 3 este unul aniversar, în anul 2012 revista
sãrbãtorind 65 de ani de la apariþie, iar conþinutul publicaþiei este unul dedicat ºi
adecvat acestui eveniment: Zilele revistei „Lumina” 1947-2012, „Lumina” la
Alibunar, Simpozionul „Lumina ºi literaura românã prin prisma perspectivelor europene”, „Lumina” la 65 de ani, Revista Lumina ºi „cursa cu
obstacole” a redactorilor sãi ºefi, Revista „Lumina” ºi postmodernismul, etc,
semnatari: Ioan Baba, Nicu Ciobanu, Slavco Almãjan, Ion Pachia Tatomirescu,
Brânduºa Juicã, Ileana Magda, Mariana Dan, Sima Petrovici, Florin Copcea,
Adrian Dinu Rachieru, Tudor Nedelcea ºi Virginia Popovic. Numãrul 4 este
struturat pe secþiunile: Istorie literarã, eseu, Meridiane, paralele, transfrontaliere, Prezentãri, semnale,
lecturi ºi are ca tematicã centralã prezentarea scrierilor poetice ale participanþilor la „Zilele revistei Lumina
65” desfãºurate la Alibunar, Fântâna Fetei, Vârºeþ, Coºtei ºi Panciova în perioada 18-20 octombrie 2012.
Floare de latinitate, nr. 4(33)/2011, 1(34)/2012 ºi 2(35)/2012 ale revistei de culturã ºi spiritualitate
româneascã editate de Consiliul Naþional al Minoritãþii Naþionale Române din Serbia – Novi Sad, redactor
ºef Vasile Barbu. În paginile publicaþiei destinate românilor din Serbia, pe lângã informaþiile relatate constant cu privire la activitatea Consiliului Naþional al Minoritãþii Române din Serbia sunt reflectate aspecte
din viaþa culturalã, spiritualã ºi ºtiinþificã a comunitãþii româneºti, dar spaþii generoase sunt rezervate de
asemenea poeziei, prozei, artei, istoriei, sportului º.a. Din ultimul numãr: ªcoli româneºti în Timoc,
„Iniþiativa Româneascã din Timoc” – o nouã organizaþie a românilor timoceni, Reprezentarea politicã a
minoritãþilor naþionale în Serbia (M. Drãgan), Un suflet de poet (T. Popovici), Prozã scurtã (P. Purea),
Dãnilã Apostol, hatmanul moldovean al cazacilor zaporojeni (C. Pãdurean).
Muzee ºi patrimoniu transfrontalier, Editura Muzeului Sãtmãrean, Satu Mare, 2012, autori Daniela Bãlu, Irina Liuba
Horvat, Oksana Svyezhentseva, Ivan Vovkanych. Lucrarea-album + DVD este publicatã în cadrul proiectului „Studiu de cercetare
ºi conservare a patrimoniului cultural transfrontalier”, derulat de
cãtre Muzeul Judeþean Satu Mare ºi Universitatea de Stat Transcarpatia, Ujgorod, în cadrul Programului Ungaria - Slovacia -România - Ucraina ENPI-CBC-2007-2013, având ca obiectiv general
intensificarea ºi adâncirea cooperãrii sociale ºi economice între
acestea. Pe parcursul implementãrii acestui proiect, dupã cum aflãm
din prezentarea lucrãrii, au fost efectuate cercetãri de specialitate cu
scopul identificãrii patrimoniului cultural transfrontalier deþinut de
muzeele din Transcarpatia ºi România, judeþele Satu Mare ºi Maramureº, iar obiectivul principal a fost atins prin editarea acestui catalog în care sunt cuprinse toate muzeele ce aparþin de Muzeul Judeþean Satu Mare, precum ºi cele mai
importante muzee din Transcarpatia.
În cadrul aceluiaºi Program a mai fost publicat volumul: Manuscrise slavone ºi româneºti din
Biblioteca Universitãþii Naþionale din Ujgorod : Catalog, Editura Muzeului Sãtmãrean, Satu Mare, 2012,
autori Gabriel ªtrempel, Viorel Ciubotã, Liuba Horvat ºi Anastasia Veheº, catalog ce cuprinde în cele
peste 350 de pagini descrierea câtorva „zeci de manuscrise slavone ºi româneºti, provenind în principal din
judeþele Satu Mare ºi Maramureº, ºi pe care în anii 1781-1783 episcopul greco-catolic al diecezei
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Mukacevo, Andrei Bacsinszky, le-a adunat la
reºedinþa sa din Ujgorod”; ºi volumul Legende ºi
folclor : Patrimoniu imaterial transfrontalier,
Editura Muzeului Sãtmãrean, Satu Mare, 2012,
autori Daniela Bãlu, Irina Liuba Horvat, Yurii
Kopynets, Oksana Svyezhentseva. Prin acest
proiect, autorii ºi-au propus sã scoatã în evidenþã
cultura de interferenþã ºi modul în care etniile au
reuºit în mare parte sã-ºi pãstreze limba, creativitatea spiritualã, folclorul ºi legendele populare, fiind selectate în acest sens materialele ce
conþin teme comune de exprimare artisticã întâlnite frecvent atât în folclorul românesc cât ºi în
cel ucrainean.
Diaspora.ro, revistã independentã, apare la Viena ºi este coordonatã de Maria Hodiº ºi Constantin
Dãnuþ Hant, redactor Laurian Moldovan. Publicaþia este axatã pe informare, culturã, artã, religie,
oportunitãþi de afaceri, oferind de asemenea ºi informaþii despre evenimentele din þarã ºi din comunitãþile
diasporei româneºti. Din cuprins: Unirea transilvanã a Bisericilor la cumpãna dintre secolele XVII-XVIII
(Ernest Christoph Suttner), De ce urãsc crucea? (Pr. Emil Marian Ember), Angoasa totului (Magda
Wächter), George Enescu (Paul Antoniu), Bioetica ºi omul viitorului (Andrei Claudiu Hriºman), Interviu cu
Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Ionicã Armancã), Aspecte din viaþa
Comunitãþii Bisericeºti Române Unite cu Roma, Greco-Catolice din Viena (Mihai R. Balomiri), etc.
Polonus, Pismo Zwiazku Polaków w Rumunii=Revista Uniunii Polonezilor din România, redactor-ºef Stanislawa Jakimowska. Înfiinþatã în urmã cu 22 de ani, publicaþia bilingvã polono-românã se
doreºte a fi o platformã a unei mai bune cunoaºteri reciproce a polonezilor ºi românilor ºi este axatã pe
informarea ºi relatarea celor mai importante evenimente din viaþa polonezilor din România ºi Polonia ºi pe
promovarea pãstrãrii identitãþii ºi educãrii în spiritul respectãrii tradiþiilor, a limbii ºi religiei.
Apºa, nr. 4(72)/aug., 5(73)/sept. 2012 ºi nr. 1(75)/ian. 2013 - gazeta regionalã social-politicã din
Transcarpatia, redactor-ºef Ion Botoº. Din cuprins: Chestiunea volohã! (T. Ardelean), Delegaþie bihoreanã
în Maramureºul istoric (T. Moraru), Problema evreilor la Apºa de Jos (Gh. Adler) ; Malaja Kopaja –
capitala dacilor nordici (L. Marta), Rãscoala þãranilor de la Apºa de Jos septembrie 1932 ; Preotul
Gheorghe Ciobai (T. Moraru), Românii din Transcarpatia reflectaþi în mass-media din România ºi Ucraina
în anul 2012 (Ion M. Botoº), Niþa Gandic - promotoarea culturii din Bouþu Mic (Elena Gandic).
Zorile Bucovinei, nr. 45-72/iul.-nov. 2012 ºi nr. 1-10/ian.-feb. 2013 – ziar social-politic, economic ºi
cultural, ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, redactor-ºef Nicolae Toma.
Concordia, nr. 37-52/sept.-dec. 2012 ºi nr. 1-8/ian.-mart. 2013 – sãptãmânal cultural, social-politic ºi
economic în limba românã, ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, redactor-ºef Tudor Andrieº.
Gazeta de Herþa, nr. 38/sept. 2012 ºi nr. 4/ian. 2013 – sãptãmânal social-politic de informaþie ºi
culturã al raionului Herþa, redactor-ºef Vasile Bâcu.
Libertatea cuvântului, nr. 47-48/dec. 2012 – ziar social-politic ºi de culturã din regiunea Cernãuþi, redactor pentru ediþia româneascã Dumitru Verbiþchi.
Tibiscus, nr. 7/iul. ºi nr. 12/dec. 2012, publicaþie lunarã editatã de Societatea Literar-Artisticã
„Tibiscus” din Uzdin (Voivodina-Serbia), redactor-ºef Vasile Barbu.
Jurnal liber de observaþii, informaþii ºi comentarii - micã revistã de criticã socialã, nr. 53, vara 2012,
autor Corneliu Florea (Canada). Prezentul numãr al jurnalului, autorul îl rezervã unei teme sensibile ºi
speciale: Roºia Montanã. Redãm succint, câteva din gândurile domniei sale aºezate la începutul acestui
jurnal: „M-am întors din România, dupã ce am fãcut 7.211 km pe drumurile ei. M-am încãrcat de imagini ºi
idei. Imagini frumoase de admirat ºi imagini dezolante ale dezordinii, murdãriei, nepãsãrii. Încãrcat de idei
bune, interesante, înnoitoare sau antonimele acestora (...) M-am întors mâhnit pentru cã îmi iubesc þara
natalã, þara neamului meu ºi-i respect pe mulþi conaþionali. Cât priveºte globalismul, oricât de poleit ar fi,
precum a fost ºi comunismul, eu rãmân un patriot fervent, mai ales dupã ce am fost la Roºia Montanã. Am
fost, am vãzut, întrebat, m-am documentat ºi cântãrit: mã opun proiectului RMGC.”
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