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Nu trânti pe Ion al tãu
Cã-i micuþ ºi cade rãu.

De la Iacov Mija, 84 de ani,
Comãna de Sus, 2002

A. 3

Colind de fatã

Suroro Marie
Vestea þi-a mers
Sus la-mpãrãþie,
Ca þie sã-þi vie
Tot flori roºioare
ªi mohoricioare,
ªi tu sã le pui
Pe un cal din cei buni.

De la Ileana Ramba, Comãna
de Jos, 1985

A. 4

Colind pentru fatã 
(variantã)

Colo-n sus ºi mai în susu’
Mãru-i cu florile-n dalbe
Cântã-n susu’ ºi frumosu’
Printre ierburi gherºinelu,
Nime-n lume nu-l aude
Numa Ileana, doi ochi negri
Tu, Ileano, sã te gaþi
Sã te gaþi sã te gãteºti
Sã cununi ºi sã botezi
ªi de-i finã, vatra-i finã
ªi de-i fin, vatra-i cu vin.

De la Ioan Mija, 46 de ani,
Comãna de Sus,1999

A. 5

Colinda casei

Dinaintea cestor porþi,
Florile dalbe...
Cestor porþi ºi cestor curþi
Sîntu-ºi gazdã vreo doi meri,
Vreo doi meri ºi vreo doi
peri.

I. ARTICOLE ªI STUDII

Prof. univ. dr. SANDA GOLOPENÞIA
Brown University, S. U. A.

Cimitirul vesel din Sãpânþa

Am vãzut cimitirul din Sãpânþa ºi l-am cunoscut pe Ion Stan Pãtraº
(1908–1977) în anul 1962, la prima mea ieºire pe teren când, alãturi de
Ovidiu Bârlea, am strãbãtut timp de douã sãptãmâni un numãr de sate
maramureºene, înregistrând pânã târziu în noapte repertoriul 
povestitorilor locali. Lucram pe atunci la Institutul de folclor din
Bucureºti (azi Institutul de etnografie ºi folclor „Constantin Brãiloiu”),
iar numele lui Pãtraº era deja bine cunoscut. Nu degeaba a spus
meºterul, în lunga autobiografie-epitaf pe care ºi-a compus-o (ºi din care
numai o parte a putut încãpea pe cruce): “Cred cã va fi multã lume/ Care
vor veni la mine/ ºi cu toþi m-or cãuta,/ Pe mine nu m-or afla./ Cu mulþi
am stat de-a vorbi/ Peste douãzeci de mii,/ La toþi le-a plãcut de mine,/
I-am primit pe toþi cu bine” (Mazzoni 1999, p. 30). S-a scris mult, ºi în
România ºi în strãinãtate,
despre „Cimitirul vesel” ºi
despre Ion Stan Pãtraº. Unii,
cum ar fi R. Bogdan (1957,
1958, 1999) s-au concentrat
asupra meºterului. Alþii au
încercat sã încadreze prestaþia
lui Pãtraº în ansamblul con-
temporan al artei naive din
România (Savonea 1980). La
Editura pentru Turism, Simion
Pop a publicat în anul 1972, în
românã, francezã ºi englezã, un
volum — Cimitirul vesel,
monografie sentimentalã —
conþinând 116 fotografii de
cruci luate de I.
Miclea-Mihale. În 1991 a
apãrut albumul Sãpînþa. Le
cimetière joyeux/ The Merry
Cemetery în care fotografiile
lui G. Pestarque erau precedate 
de o prezentare datoratã lui A.
Mihãilescu. În 1998, Bruno Mazzoni a publicat un articol intitulat 
frumos „L’allegro riposo” care a fost urmat, în 1999, de frumosul volum
Le iscrizioni parlanti del Cimitero di Sãpânþa, dedicat cu pasiune ºi 
acribie filologicã publicãrii celor 321 epitafe încã lizibile în anii 1990 în
limba românã ºi în traducere italianã. Subiectul e însã departe de a fi
epuizat ºi am avut prilejul sã o constat din nou privind imaginile pe care

Vorba de rãu se duce ca glonþu
Vorba bunã de abia s-aude.

Foto Felician Sãteanu, Cimitirul vesel din Sãpânþa
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La umbrele merilor,
Sîntu-ºi gazdã mese-ntinse,
Mese-ntinse, jeþuri scrise
ªi fãclii galbene-aprinse.
Dar la mese cine ºade?
ªade gazda, acest om bun;
Nu ºade, ci mi se-nchinã
C-un pahar de vin în mânã.
Pe buza paharului,
Scris e raza soarelui,
Pe fundu paharului,
Scris e spicul grâului.
Sã fii gazdã sãnãtoasã,
Sã ne primeºti bucuroasã
C-un colac de grâu curat
ªi cu-o pece de porc gras,
ªi-o sticluþã de rachiu
Ca la anu’ sã mai viu.

A. 6

Colinda gazdei de turcã

Sub umbrele pomului
Florile-n dalbe, lemn de mãr,
Este-un pat mare de brad,
Da-n pat cine-i culcat?
Da-i culcat jupânul gazdã
Cu dalba de jupâneasã,
Iese-afarã, intrã-n casã,
Intrã-n casã, pune masã,
Peste masã grâu revarsã,
Peste grâu colaci de grâu

i le datorãm d-lui Peter Kayafas ºi parcurgând traducerile în englezã ale
d-lui Adrian Sãhlean. Primul, artist de gravã sensibilitate, ne-a introdus,
prin minunate albume ºi expoziþii, în taina cunoaºterii fratern meditate a
semenilor din Cuba, New York sau România. Al doilea e autorul unei 
traduceri în englezã a „Luceafãrului” (ºi, în fapt, a multor altor poeme
eminesciene) care ne bucurã pe toþi de câþiva ani. Cum unghiul din care
trebuiau luate fotografiile nu era negociabil, d-l Kayafas a optat pentru o
selecþie vizualã atentã, alegând pentru întâlnirea cu publicul american
doar 50 din cele peste 300 de cruci pe care le-a fotografiat în cursul 
acestui an în Sãpânþa ºi care adaugã epitafe ºi imagini noi la inventarul
oferit de Mazzoni: între cele 50 de epitafe prezentate în expoziþia de faþã,
aproape douã treimi nu figurau în volumul italian. Sobrietatea aceasta
traduce, în expoziþie ca ºi în volumul care urmeazã sã fie publicat, 
intensitatea cu care Peter Kayafas a întâlnit ºi ºi-a apropriat cimitirul cel
neobiºnuit ºi prietenos. Nu exhaustivitatea mecanicã a imaginilor, ci
reuºita lor, vibraþia interculturalã a întâlnirii cu ele sunt astfel obiectivele
vizate de cel cãruia îi datorãm bucuria reconfirmãrii, aici departe, prin
gestul solidar al unui newyorkez convins, a unui fel de a privi viaþa ºi
moartea care ne-a configurat. Cãci ideea lui Ion Stan Pãtraº, devenitã
instituþie ºi perpetuatã ca atare la Sãpânþa ºi dupã moartea acestuia,
marcheazã, aºa cum se întâmplã în general în cultura popularã, 
capacitatea de a anima într-un mod nou elemente ale unui sistem de
gândire ºi expresie pe care l-a împãrtãºit firesc cu consãtenii ºi 
conaþionalii sãi ºi care ne este cunoscut, în liniile sale generale, chiar
dacã ne-am nãscut ºi am trãit dintotdeauna la oraº în România. Pe la
mijlocul anilor 1935, Pãtraº cioplea porþile monumentale care fac 
mândria gospodarilor maramureºeni în multe sate din jurul Sãpânþei ºi
cruci pentru cimitirele din sat. Din dorinþa de a-ºi mulþumi clienþii, a
început, la un moment dat, sã le picteze spre a le feri de intemperii ºi a le
face sã dureze mai mult. Culoarea care s-a impus din capul locului a fost
albastrul ºi, pentru a mi-o explica, m-aº gândi, spre deosebire de criticii
de artã, nu la mãnãstirile pictate din nordul Moldovei, cu cele ºase sau
ºapte tonuri de albastru nemaivãzut care o singularizeazã ºi înnobileazã
pe fiecare, ci la casele vechi transilvãnene, albastre ca sineala, muruite de
femei cu mâna pe dinãuntru ºi pe dinafarã, pãstrând ºi arãtând 
privitorului urma clarã a palmelor care le mângâiaserã îndelung spre a le
da culoarea potrivitã.  Motivele geometrice sau florale, cu brâiele
ºerpuite ºi soarele sau luna pe care le sculptase pe porþi, meºterul le-a
gravat ºi pictat pe cruci, iar culorile la care a recurs în mod firesc au fost
culorile pe care le vedea în jur, pe icoanele pe sticlã, dar ºi pe þesãturi, de
la covoare la zaghii ºi „penele” brodate pe lecrice sau pe blidele 
împistrite: roºu, galben-portocaliu, verde mohorât, negru ºi alb. Treptat,
ºi sub influenþa motivelor brodate sau þesute de femei într-un sat care a
fost dintotdeauna bine cunoscut pentru cergile ºi covoarele alese pe care
le produceau ºi vindeau acestea, Pãtraº îºi diversificã tehnica de 
ornamentaþie ºi crucile, din severe ºi albite de ploi, ajung sã învioreze ºi
surprindã privirea. Care a fost momentul în care meºterul a decis sã
picteze pe cruce, în partea ei de sus, ºi portretul celui decedat e greu de
spus. Crucile, chiar ºi pictate, se învechesc ºi mor la rându-le, sunt scoase
din cimitir ºi înlocuite cu altele, pentru alþi morþi (de unde epitafele noi
fotografiate de P. Kayafas la o distanþã atât de scurtã în timp dupã B.
Mazzoni). Unele din crucile dezafectate se pãstreazã de altfel în casa
memorialã a lui Ion Stan Pãtraº. Altele au fost distruse (am putea spune
anulate) ceremonial sau au ajuns prin muzee ºi colecþii în România sau

Zua bunã nu þine mult.
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ªi-o mânã de bani mãrunþi
Sã le-mpartã la cei mulþi.

De la Ion Fãtu, Comãna de
Jos, 1955

A. 7

Colind de vânãtor

Se roagã, se roagã
Negri vânãtori.
Pentru ce se roagã,
Braniºtile lor?
Cã sunt fiare multe,
Multe ºi mãrunte,

Da’ cini sã le poarte:
Cel cu tresticare.
Masa dumitale,
Cununã, munumã,
Rari la zile mari,
La o zi numitã,
ªi la mai mulþi ani.

De la Achim Frâncu, 83 de
ani, Comãna de Sus, 1961

în strãinãtate. Pe cruci, chiar ºi pe cele încã „în vigoare” nu figureazã
întotdeauna o datã (un an), iar atunci când ea apare e vorba de data
morþii celui îngropat sub ele ºi nu de data, uneori cu mult ulterioarã, la
care ele au fost cioplite ºi pictate de Pãtraº. Ceea ce mi se pare clar, însã,
e cã ideea a pornit, în parte cel puþin, de la fotografiile pe care oamenii
obiºnuiesc sã le punã pe cruci, la sat ca ºi la oraº. Cã Ion Stan Pãtraº a
încercat sã picteze —  iniþial dupã fotografii — chipuri care sã se ºteargã
mai greu sub ploi ºi îngheþuri sau cã a fãcut-o pentru oameni care nu
aveau cu ce plãti fotografiile dorite, la care se cere fireºte adãugatã 
bucuria de a face un lucru deosebit, cert este cã, în Sãpânþa, crucile au
ajuns sã includã, în partea lor superioarã, o imagine pictatã a celui 
înmormântat sub ele. Satul albastru al morþilor, cu crucile case a 
dobândit peste noapte, graþie lui Ion Stan Pãtraº, ferestre prin care se
puteau vedea cei care ajunseserã, cu sau fãrã voie, sã-l locuiascã. ºi, din
nou, imaginea dându-i curaj, meºterul a îndrãznit sã înlocuiascã 
portretul cu reprezentarea întreagã a celui înmormântat, îmbrãcat în port
în cazul celor care îl purtau încã, sau în haine orãºeneºti pentru cei care-l
pãrãsiserã. De la reprezentarea întreagã la animarea ei, trecerea a fost de
asemenea insensibilã. Ea se va fi impus în cazul dramatic al celor 
accidentaþi (deºi, la început, reprezentarea accidentului e hieraticã, cel
cãlcat de maºinã apare lângã ea, înainte de a fi murit sau dupã ce, mort,
ºi-a revenit din ºoc ºi a putut din nou „sta în picioare” ºi „povesti” ce i
s-a întâmplat), devenind treptat tot mai realistã, sau în cazul celor care,
având o meserie, o activitate preferatã etc. se gravaserã ca atare în
memoria vizualã a satului. Cum lucrurile bine pornite rodesc, pictura a
început sã fie solicitatã de cei care nu muriserã încã ºi care ºi-au dorit
plãcerea postumã a culorii, garanþia cã prin ea îi vor întâmpina plãcut, ºi
dupã moarte, pe cei veniþi sã-i viziteze. ªi-au dorit-o ºi au plãtit-o, cãci,
în satele maramureºene este o vorbã: „Popa ºi birãul nu moare 
niciodatã” ºi oamenii obiºnuiesc sã-ºi plãteascã din vreme 
înmormântarea la preot ºi la diac, sã aleagã ºi sã plãteascã socãciþa care
va gãti bucatele rituale ale praznicului de despãrþire, iar femeile îºi þes ºi
brodeazã cãmaºa de moarte de pe la patruzeci de ani. Paralel cu sporul
picturii, de la culoare protectoare la ornamentare, reprezentare staticã ºi
apoi reprezentare dinamicã, inscripþia de pe cruce a cunoscut, graþie lui
Ion Stan Pãtraº, o amplificare menitã sã-l cumpãneascã organic. De la
inscripþia impersonalã limitatã la nume, vârstã ºi data morþii, Pãtraº a
trecut la inscripþia la persoana întâi, care ºi-a aglutinat treptat, alãturi de
numele oficial, supranumele sau porecla menite sã-l distingã pe decedat
de ceilalþi ºi rima care sã asigure izbânda memorabilã a spusei:  „Aici eu
mã odihnesc,/ Stan Anuþã mã numesc,/ Anuþa Diochi Bãsului,/ Nevasta
lui Toaderu Ileni Braicului” (nr. 113); „Aci ieu mã odihnesc/ ªi Stan Ion
mã numesc/ Io-s Ionu Bãsului/ Din capãtu satului” (nr. 65); „Eu aici mã
odihnesc/ ªi Stan Gheorghe mã numesc./ Vã opriþi sã vã mai spun/ 
Io-am fost Dioca lu Colþun...” (nr. 239); „Io-s Mãrie Stiopului,/ Stau la
umbra teiului/ ªi dupã al meu bãrbat/ Apoi Hodiº m-a chemat” (nr. 258);
„Eu aci mã odihnesc,/ Mulg vaca ºi mã gândesc./ Din a mè copilãrie/
Pop Ioanã mi-a zis mie./ Dupã ce m-am mãritat/ ªteþca Ioanã m-a
chemat/ A lu Ionu lu Mihai...„ (nr. 219). Alãturi de persoana întâi 
singular, folosirea sistematicã a prezentului conferã adresantului o 
existenþã care continuã, nu curmatã, ci doar întreruptã prin moarte. 
Din cele 321 inscripþii reproduse de Mazzoni, 219 sunt la prezent. Au
urmat apoi adaosuri care, ºi ele, s-au impus firesc, de la un caz la altul.

Zua bunã sara sã laudã.
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A. 8

D’ale cui s-aceste case

D’ale cui s-aceste case?
Florile-n dalbe...
Aºa mândre ºi frumoase.
Prin-nãuntru-s zugrãvite
Prin afarã poleite.
Mese-ntinse, jeþuri scrise,
ªi fãclii galbene-aprinse.
Da’ la mese cine ºade?
ªade gazda acestor case,
Nu ºade, ci îmi închinã
C-un pahar de vin în mânã,
În mâna dreaptã o gãleatã,
În cea stângã o ulcicã.
Din gãleata ce rãsare...
Busuiocul fetelor,
Izma creaþã babelor
ªi scãieþi bãieþilor.

Ioan Mija, 46 de ani, Comãna
de Sus, 1999

A. 9

Cheamã-ne gãzdoaie-n casã

Cheamã-ne gãzdoaie-n casã
Colindãm, Doamne...

Zua catã-þi de lucru ºi noaptea dormi.

Unii avuseserã meserii deosebite, uºor de ilustrat, croitorese ºi croitori,
frizeri, tractoriºti, medici veterinari, dascãli la bisericã, þesãtoare vestite
de cergi, socãciþe cu faimã în sat, mineri, pãdurari etc.: „Aici ieu mã 
odihnesc/ Pop Grigore mã numesc./ Io-s Grigore lu ªuºtac/ Multe-m ºtiut
ca om drag/ ªi la lume am fost pã plac./ Zilele ce le-am ajuns/ Multe
capuri eu am tuns,/ Ne-a plãcut o mesãrie/ Ca sã tung în frizãrie/ Toate
aceste le lãsai/ La 62 de ai.// La anu 1965 mort” (nr. 53); „Aiasta vreau
sã vã spui/ C-am fost George Bãsului./ Cît pe lume am trãit/ Multe 
oiþ-am belit,/ Carne bun-am pregãtit,/ Carne bunã, nu-i poveste/ ªi sã o
mîncaþ domneºte./ Vã dau carne grasã tare/ S-aveþ poftã la mîncare.// La
1939 adormit// Am trãit 49 de ai” (nr. 67). Alþii lucraserã cu pasiune,
iubindu-ºi caii, vitele, merii din livadã, pãmântul sau casa cu o intensitate
care îi deosebea de ceilalþi: „Aci eu mã odhnesc,/ Pop Ion Osu mã
numesc,/ Vedeþ cît îs de bãtrîn/ ªi mã duc în deal la fîn./ Acolo dac-oi
ajunge/ Mi-oi fa’ tocanã cu brînzã/ ª-apoi dacã m-oi hrãni/ Oi lua coasa
º-oi cosi/ Cã aºa lucrã þãrani.// Am trãit 68 de ani.// 1958” (nr. 25); „Aci
eu mã odihnesc,/ Pop Anuþã mã numesc./ Pe lume cît am trãit/ A toarce
mult am iubit,/ Mã sculai de dimineaþã/ ª-am tors lînã moale craþã./ Am
fãcut ºi ciòrici noi/ Sã-i purtaþ mãi òmeni voi/ Cã ieu lumè o lãsai/ La 70
de ai.// M. 1968” (nr. 20); „Aci eu mã odihnesc,/ Tite Anuþã mã numesc./
Eu pe lume cît trãia/ Mie asta îm plãcea,/ A lucra nu a ºedea,/ Zupã de
curcan a fa’/ Sã mãnînce Georgè meu,/ Sã-l trãiascã Dumnezãu/ Mai
mult cît am trãit eu...” (nr. 43). Pentru unii, singularizarea se produsese
prin boalã prelungitã, printr-o moarte neaºteptatã, prea timpurie, sau prin

accident: „Aici sub umbra nucului/
Stã Grigorè Tincului/ Sprijinit în
cîrja lui/ De boala piciorului./ Cît
am fost ºi eu în lume/ Fãcut-am
rãle ºi bune/ Da de rãle m-am
lãsat,/ Om de cinste am fo’ în sat./
ªi vã spun eu tuturor,/ ªohan nu
mi-o fost uºor/ C-am fost ºtiop de
un picior./ ªi eu lumè o lãsai/ La
70 de ai.// Mr 1939” (nr. 162);
„Ardã-te focul taxiu/ Ce ai venit de
la Sibiu./ Cît e Þara Romîneascã/
N-a fost loc ca sã opreascã/ Numai
lîngã casa noastrã/ Pe mine sã mã
loiascã/ Pãrinþii rãu sã-i 
nãcãjascã...// Mr la 3 ai. 1978” 
(nr. 170; „Doamne ce mi s-o-ntîm-
plat/ Tristã mare-n a meu sat,/
Venind de la Baia Mare/ Mi-o ieºit
moartea în cale/ Sub Munþii
Gutîiului/ La capãtu 
satului/ Mi-o fost soarta ca sã mor/
Di-o ruginã de motor/ Sã-mi las
pãrinþii cu dor/ ªi nevasta

supãratã,/ Copiii fãrã de tatã/ ªi-a mea sorã întristatã/ Viaþa tînãr o lãsai/
La 36 de ai.// Mr 1991” (nr. 137). Alþii muriserã departe de sat ºi „
figurau” pe crucile rudelor, neavând un mormânt al lor la Sapânþa: „Aci
figurez ºi eu,/ Pe crucè nepotu-meu/ Foaie verde de durzãu,/ Fiscuº
Grigore am fost eu./ În anul patrusprezece/ S-a-nceput on rãzboi rece,/

Foto Felician Sãteanu, Cimitirul vesel din Sãpânþa
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C-afarã plouã de varsã
ªi ne picã picurile
Pe la toate streºinile
ªi calu’ mi-a cimpovit
Calu’ trebui’ potcovit
Cu potcoave de slãninã
ªi cu cuie de cârnaþ
ªi cu frâu de cârtaboº.

Hei ºi mai bunã seara d’astã
searã,
La mulþi ani!

De la Rozalia ªerbãnescu, 75
de ani, Comãna de Sus, 2000

A. 10

Din Raiul cel luminos

Din Raiul cel luminos
A sosit astãzi Hristos
Înconjurat de îngeraºi
Ca sã-ºi caute sãlaº.

Soare, lunã, mii de stele
Strãlucesc mai cu putere.
Toate-n lume au sãltat
De Domnul când au aflat.

Numai omul pãcãtos 
Le-a fãcut toate pe dos:

Zua fuge de diboli ºi noaptea le dã cu coarnele.

Trupu meu este-ngropat/ În Galiþie subt on brad./ Cînd în rãzboi am 
plecat/ Înnapoi n-am înturnat/ Cã dujmani m-o puºcat/ ªi pe loc am
reposat.// 1915” (nr. 47); „Aici ºi eu figurez/ ªi Pop Ion mã numesc,/ 
N-am avut viaþã lungã/ Fincã am plecat la luptã/ ºi viaþa mi-o gãtat/ Colo
sub Munþii Urali./ Rãzboiu cînd s-o gãtat/ Eu în lagãr am picat,/ În Rusia
m-o îngropat/ În pãdure lîngã on brad/ Unde-am fo’ executat/ În þarã 
n-am înturnat./ Viaþa o pãrãsai/ La 42 de ai// Mr 1946” (nr. 163); „Din a
mea copilãrie,/ Dumitru a Diochi mi-o zis mie./ Fost-am fecior de birãu,/
Grãieºte ºi tata meu:/ Dumitre, fecioru meu,/ Iatã ce þi-oi spune eu,/ Cît
mi s-o întîmplat de greu,/ Vezi tu pãdurea cea mare,/ Eu am fost ºi-am
dus mîncare/ La cãlugâri ºi preoþi/ Cã ei m-aºteptau cu toþi./ Iatã cum mi
s-o întîmplat/ C-am fost aspru condamnat./ Eu la Gherla am mormînt/
De unde n-am mai venit./ Dumni, pe mormîntul tãu/ În veci voi fi
pomenit ºi eu./ ºi vã las sã citiþi toþi/ C-am murit pentru preoþi,/ Cãci eu
lumè o pãrãsai/ La 67 de ai.//Mort 1953” (nr. 203). Treptat, sporite,
inscripþiile de pe cruci au ajuns sã fie nu numai autoprezentãri ale
defunctului, menite sã-l readucã în memoria vizitatorilor sau sã-l facã
cunoscut celor mai tineri, ci ºi prilej de a da un sfat, acelaºi, ori de câte
ori îi priveai mormântul, sau de a evoca o clipã bunã a vieþii, încãlzitã de
prietenie: „Eu aici mã odihnesc,/ Stan Anuþã mã numesc,/ Pe pãmînt cît
am trãit/ Mult am lucrat ºi-am trudit,/ ªapte copii am avut,/ Toþi de pe
aici mi s-au dus./ De Ilianã m-am bucurat/ C-o rãmas cu mine-n sat./ Mãi
Ilia’, eu te-aº ruga,/ De Mãrie nu uita/ Cã-i singurã ºi cu dor/ Fãrã nici
un ajutor...// 1906-1987” (id., nr. 234); „Într-o zi de primãvarã/ M-am
gîndit ca s<ã> pun tearã/ ºi sã fac o pînzã iarã,/ Pînzã albã de bumbac,/
Sã fac cãmãº la bãrbat/ ªi-am fãcut cu mare spori/ Cã ne-a fost 
într-ajutori/ Mãrie lu Þòcapîr/ ºi ne uns teara cu cir/ Toate aceste le lãsai/
La 72 de ai„ (id., nr. 270). 
Unele inscripþii atrag atenþia asupra imaginii pictate, 
„precizarea” fiind atribuitã celui defunct, fie într-o frazã separatã de 
textul versificat, fie, mai târziu, în chiar textul acestuia: „Pe cruce sunt
eu cu fetele mele” (id., nr 114); „Avionu m-au adus de la spital de la
Cluj” (nr. 232); „Vã uitaþi bine la mine/ Nu mã poate ocãrî nime/ C-am
fost de treabã boreasã/ ªi am fost gãzdoae acasã” (nr. 301). Efectul de
ansamblu al trudei mereu înnoite a lui Stan Ion Pãtraº este puternic. Satul
morþilor e locvace, locuitorii lui vorbesc cu firescul si umorul celor vii,
fiecare se vrea cercetat si fiecare te îmbie sã-l recunoºti sau sã-l afli.
Unii, care au fost bãutori, care nu s-au înþeles cu nevestele sau, ca ºi-au
folosit rãu puterea în sat încearcã sã subliniezere nota bunã care sã-i facã
acceptaþi, fie ºi în parte, alþii îºi amintesc de suferinþe amorþite, de averea
nimicitã o datã cu trecerea obligatorie la gospodãria colectivã, de ani de
închisoare politicã. Satul a rãspuns la ideea lui Ion Stan Pãtraº cu atâta
elan acesta a trebuit sã tocmeascã ajutoare ºi sã formeze ucenici. Sãpânþa
era, pe de altã parte, un sat mare, de circa 3.500 locuitori, iar numãrul de
cruci de cioplit ºi pictat a fost întotdeauna considerabil. La aceasta se
adãuga munca de întreþinere a crucilor, care trebuiau repictate sau cel
puþin reîmprospãtate o datã la opt sau zece ani. Oameni fiind deprinºi cu
lemnul ºi cu lucrul la pãdure nu a fost greu sã-ºi afle elevi pe plac. Câtã
vreme a trãit, Ion Stan Pãtraº a lucrat la cruci împreunã cu Gheorghe
Stan, Toader Stan, Toader Turda (care-i era ºi nepot) ºi Vasile Stan, zis
Colþun. E greu sã refaci portretul unui meºter popular. Despre Ion Stan
Pãtraº ºtim cã a rãmas orfan de timpuriu, cã a lucrat de la 14 ani la
pãdure „cu þapin ºi cu secure”, cã a fost soldat timp de cinci ani ºi a 
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El uºa ºi-a încuiat
Sãlaº Domnului n-a dat.

Iarã noi, oameni buni
Am venit sã vã vestim
Cã azi e ziua de Crãciun
Precum îngerii ne spun.

Rozalia ªerbãnescu, 75 de
ani, Comãna de Sus, 2000

A. 11

Sus în ‘naltu ceriului

Sus în ‘naltu ceriului
La scaunul Domnului,
La scaun de judecatã
Unde merge lumea toatã.
Îngenuncheata Sfânta Vineri
Îngenunchea ºi se ruga:
ªtii Doamne când mi-ai trimis
Pãmântul ca sã-l botez
Pe pãgâni sã-i creºtinez?
Toþi s-au dat botezului,
Toþi s-au închinat Domnului,
Numai una nu s-a dat
botezului,

Din inimã grãieºte gura.

luptat în al doilea rãzboi mondial. Mai importantã poate decât toate
acestea îmi pare însã a fi setea de a fãptui pe placul celor din sat cu care
s-a întors din rãzboi ºi de care vorbeºte în autobiografia epitaf pe care am
amintit-o: „ªi cinci ani am cãtunit,/ Greutãþi mari m-au lovit,/ Un an în
rãzboi am tras,/ Petrecut-am greu nãcaz./ De pe acolo am venit/ Lui
Dumnezeu am mulþumit/ Cã am scãpat cu viaþã/ ªi am venit iarã acasã.//
De lucru m-am apucat/ ªi sã fiu plãcut în sat” (Mazzoni, 1999, p. 26).
Cioplitul în lemn l-a adus firesc la fãcutul de cruci ºi, din acest moment,
ajuns în centrul vieþii proprii ºi într-un punct esenþial nu numai pentru
viaþa satului, ci ºi pe un plan existenþial mai larg, drumul i s-a deschis. 
Pãtraº nu ar fi putut inventa cimitirul pe care l-a vrut „plãcut” dacã nu ar
fi fost pãtruns de cultura tradiþionalã a locului. Am vãzut deja câteva din
elementele care i-au alimentat pictura. Cãtre inscripþiile „cuvântãtoare”
(ca sã traducem expresia lui Bruno Mazzoni) la persoana întâi prezent 
l-au împins desigur riturile ºi ceremoniile funerare maramureºene. Nu e
locul, aici, al amãnuntelor. E suficient sã amintim cã „marea trecere”,
cum a numit-o Lucian Blaga, comportã o bazã mitico-ritualã strãveche,
bine pãstratã încã ºi astãzi în zonã, conform cãreia „dalbul de pribeag”
pornit spre lumea cealaltã are de plãtit vãmi, de câºtigat sprijin ºi de
întâmpinat primejdii la care cei care îl îngroapã s-au gândit din vreme ºi
cu migalã, fãcând gesturile ºi procurând obiectele de trebuinþã. Alãturi de
aceasta, o componentã liricã a ceremonialului face auzite glasurile
femeilor din neam care cântã bocete (pe jumãtate improvizate ºi pe 
jumãtate reactualizate ºi potrivite pentru ocazie) în timpul celor trei zile
pe care mortul le mai petrece în casã. Bocetele se cântã dimineaþa, la
prânz si seara, atunci cînd bat clopotele la bisericã, ºi prelungesc dulceaþa
vorbei cu cel care a murit. In ele, femeia care „se cântã” i se adreseazã
acestuia la persoana a doua, încercând — retoric — sã-l abatã de la
moarte ºi tãcere. O a treia componentã este constituitã de ceremonia 
religioasã. Slujba de înmormântare are încã loc, în satele maramureºene,
în ocolul celui care a murit. Am vãzut, la Breb, o slujbã desfãºuratã 
pentru diacul satului, la care au fost de faþã aproape cinci sute de oameni,
din sat ºi din împrejurimi. Dupã cântãrile religioase, care pun în cuvinte
legea morþii a tot ce se naºte, se cântã în Maramureº aºa-numitul verº,
compus ºi intonat  de diac. Verºul se caracterizeazã prin aceea cã, spre
deosebire de bocete, în care mortul apãrea ca adresat, în cadrul lui, cel
decedat vorbeºte la persoana întâi singular adresându-se rudelor,
vecinilor, prietenilor ºi cunoscuþilor din sat sau împrejurimi. Defunctul
îºi rememoreazã viaþa, le mulþumeºte celor care l-au îngrijit, le dã ultime
sfaturi celor dragi, îºi spune durerea sau înseninarea în faþa morþii ºi apoi,
în partea finalã a verºului numitã iertãciune, îºi cere iertare de la toþi, pe
rând, pornind de la cei apropiaþi cãtre cei mai depãrtaþi. În satul 
maramureºean Breb, în care am fãcut teren timp de zece ani, oamenii îºi
comandau ºi plãteau din timpul vieþii verºul la diacul Oprea. Odatã 
compus, îl citeau, meditau ºi cereau modificãri, iar dacã în viaþa lor 
interveneau evenimente notabile, îi cereau diacului sã le introducã în
text. În comunitãþi care se apleacã atent spre vorba fiecãruia ºi pãstreazã
în memorie replicile memorabile ale unor oameni cãrora li s-a uitat
demult înfãþiºarea, cred cã arcul descris de bocete ºi iertãciuni poate fi
înþeles ca mod de a curma fericit firul vorbei care l-a legat pe cel mort de
toþi ceilalþi membri ai comunitãþii. Prima miºcare, cea a bocitoarelor, e
refuzul intrãrii în tãcere. Chiar dacã mortul nu rãspunde, ele îi vor vorbi
cântat timp de trei zile, întâi în casã, apoi, dupã slujba din ocol, pe 
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Nu s-a-nchinat Domnului,
Cetatea Irodului.
ªi pe mine prinsu-m-a
Prinsu-m-a, legatu-m-a.
ªi-am fãcut cum am putut
La Tine Doamne am venit
Sã-þi cer sfinþii-n ajutor
Pe Irod ca sã-l omor.
Tu, Doamne, m-ai ascultat
Sfinþii-n ajutor mi-ai dat:
Pe Ilie, Sânt’ Ilie
Ce tuna ºi fulgera 
Pãgânii se-ncreºtina’.

De la Rozalia ªerbãnescu, 75
de ani, Comãna de Sus, 2000

A. 12

Împrejurul Soarelui

Sus în ‘naltu ceriului,
Împrejurul Soarelui,
Este-un tron aurit
Tot cu stele-mpodobit.
ªi-naintea tronului
ªade Maica Domnului.
ªi-n tron ºade Dumnezeu
Judecã pe robul sãu.

Vai de casa cu mulþi stãpâni.

drumul cãtre cimitir, la cele ºase sau douãsprezece opriri rituale care
amânã clipa definitivã a inhumãrii. A doua miºcare e reprezentatã de
consacrarea morþii prin slujba religioasã. Într-o a treia miºcare, mortul,
contagiat de bocetele pe care le-a „ascultat” de-a lungul celor trei zile,
vorbeºte prin gura diacului ºi curmã cu grijã dar ferm dialogul, 
încercând sã rezolve conflicte vechi ºi sã îndulceascã suferinþa celor
rãmaºi în viaþã. Din verºuri s-a inspirat de bunã seamã, în inscripþiile
sale, Ion Stan Pãtraº. Nu e exclus ca elemente auzite ale acestora sau
chiar textele lor, împrumutate de la Pop Toader a Diacului, care obiºnuia
sã le compunã la Sãpânþa, sã-i fi stat în faþã pe când picta, cu litere de
tipar albe pe fond albastru, inscripþia epitaf. Fãcând-o, meºterul 
introducea inovaþia acolo unde ea putea opera, în partea mai recentã a
ritualului funerar, în care gesturile ºi cuvintele nu sunt imuabile. Alãturi
de verºuri, rãzbesc pânã la noi, în inscripþii, formule care par a prelua
strigãturi sau „hori” obiºnuite la joc, la nunþi sau la petreceri: „Frunzã
verde de brãduþ,/ Io-s Ionu lui Toduþ,/ De cu mic am purtat struþ/ ªi-am
pus struþ la pãlãrie/ Sã joc cu femei de-omenie...” (nr. 251); „Io-am fost
George lu Paþoc/ ªi la lucru ºi la joc/ Pînã ne-a fost lumè dragã/ Am jucat
peste uiagã...” (nr. 256); „Io-s Toaderu lu Dumitru/ ºi m-am þinut un om 
mândru/ Pe lume cît am trãit/ Eu aiasta am iubit,/ Mândrile ºi cetera/ ªi
vinu ºi pãlinca./ ªi mândrile m-au iubit/ Când le-am râs ºi le-am ochit”
(nr. 260). Epitaful unei femei conþine astfel o poftire la bãutã: „Veniþi cu
toþi <d>eompreunã/ 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./ 
Pîn-am trãit în vecie/ Am avut ºi pãlincie./ Toate aceste le lãsai/ La 54
de ai.// Mr 1948” (nr. 303). Preocupaþi sã culeagã miturile ºi ritualul
arhaic, antropologii ºi folcloriºtii l-au marginalizat o vreme pe Ion Stan
Pãtraº. Se adãuga la aceasta faptul cã meºterul, recunoscut oficial, preda
artã popularã ºi se bucura de o faimã care-i aducea în jurul lui pe turiºtii
din þarã ºi de aiurea mai mult decât pe cercetãtori. În bunã tradiþie 
simplu asumatã, „maestrul” Pãtraº nu semna însã crucile pe care le picta
ºi rãmãsese, în fapt, un exponent novator al artei populare. Iscusit la 
pictat ºi cioplit mai degrabã decât la versificat, Ion Stan Pãtraº a luptat
ºi cu o formã scrisã care nu-i era întotdeauna propice. Cel care cântã sau
recitã, improvizând oral, se corecteazã pe parcurs. Marcând laborios 
versurile pe cruce, Ion Stan Pãtraº se rãzboia simultan cu ortografia, care
se schimbase în anii ’50 (ºi se va schimba din nou, pentru continuatorii
lui, dupã 1989), cu necesitatea de a reda vorbirea regionalã, cu ritmul, pe
care felul sãu de a scrie îl mascheazã adeseori, cu nevoia de a apela la
neologisme deprinse dupã ureche ºi de a vorbi despre situaþii de viaþã
neluate în primire anterior de cântecul local. Siguranþa cântãreþului 
popular, cu reuºitele ei de vîrf, nu-i este hãrãzitã pictorului de cruci
nemaivãzute. Ceea ce a fãcut, însã, Ion Stan Pãtraº e, poate, mai 
însemnat. Alãturi ºi în ecou cu ritualul cosmic al morþii, el a oferit
sãpânþenilor un cimitir cu „locuitori” aidoma lor, uºor de abordat ºi
ºtiind sã se arate bucuroºi de oaspeþi. Dupã moartea meºterului, Dumitru
Pop zis Tincu sau  Miticã ºi Gheorghe Stan, fiul lui Toader Stan au 
continuat sã picteze aºa cum îi deprinsese Pãtraº ºi cum le-o cereau
sãpânþenii. Cel dintâi se ocupã ºi de casa memorialã a lui Ion Stan
Pãtraº, în care se pãstreazã, alãturi de cruci care nu mai sunt în uz, 
caiete cu epitafe vechi compuse de meºter, ºi autobiografia-epitaf pe
care ºi-a compus-o, înainte de a muri. Înnoirile, care nu au lipsit, privesc,
la nivelul imaginii, apariþia nuanþei — am numãrat în imaginea 
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ªtii tu, Adame, ce þi-am spus
Eu în Rai când te-am adus?
Din toþi pomii te-am lãsat
Poamele de le-ai mâncat;
Dintr-unul nu te-am lãsat
Mãru-n gurã l-ai bãgat,
Gura þi-ai înveninat
ªi-n pãcat ne-ai cufundat.
Pentru tine, moº Adame
Am rãbdat chiroane-n palme,
În palme ºi în cãlcâie.
Mila Domnului sã fie
De acum pânã-n vecie.

De la Rozalia ªerbãnescu, 
75 de ani, Comãna de Sus,
2000

A. 13

Coborât-a, coborât

Coborât-a coborât
Bunã seara, Bunã seara lui
Crãciun
Domnul Sfânt pe-acest
pãmânt

Faptele grãiesc mai apãsat decât vorbele.

tractoristului ªteþ Grigore nu mai puþin de patru nuanþe de 
albastru— , pomii cu frunziº rar prin care se întrevãd fructele ºi cerul,
cerul vibrat, acoperit de nori uºori.
Pe crucea pictatã de ucenicii sãi (aºa cum ne spune inscripþia de pe
muche), Ion Stan Pãtraº e reprezentat cioplind o cruce în timp ce un 
lãutar îi cântã la vioarã. Ce va fi gândit meºterul, dacã avea nevoie de
cântec spre a se însenina sau, dimpotrivã, cioplea semnul despãrþitor 
dintre viaþã ºi moarte cu seninãtate, e greu de ºtiut. Cum e greu de ºtiut
dacã e vorba de propria cruce sau de crucea unui alt om din sat. ºi într-un
caz ºi în altul, e probabil însã de fiecare datã cã Ion Stan Pãtraº ºtia 
nelãmurit dar sigur cã, prin el, ceva din ceremonialul ºi imuabil ºi 
schimbãtor al intrãrii în moarte fusese modulat pentru o vreme în satul
din care se trãgea ºi în care a trãit rotund pânã la moarte.
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