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Pe turnu’ bisericii, la icoana
Precistii
Icoanele L-o-ntrebat:
Ce veste-ai adus din sat?
Veste bunã ºi mai este
S-a nãscut Hristos în iesle,
Iar magii cum au aflat
Cu daruri L-au cãutat;
Aur, smirnã ºi tãmâie
Mila Domnului sã fie
De acum pânã-n vecie.

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

A. 14

Colo jos

Colo jos, Doamne, mai jos
Colindãm Doamne, colind
Este-o dalbã mãnãstire.
Dar înt-însa cin’ ºedea?
Stãtea Maica Precista
Cu-n fiu mic ce tot plângea.
Maica din gurã grãia
Taci, fiule, nu mai plânge

Sã te fereascã Dumnezeu când face râma ochi, 
Cã-i mai rea ca zermele.

Prof. ªTEFAN MARIª
Director C. J. C. P. C. T. Maramureº

Simbolul crucii în perioada creºtinã

Gândirea religioasã autenticã nu e nici pragmaticã, nici raþionalã, ci
simbolicã. Existã în orice culturã un set de modele arhetipale care, prin
simpla lor invocare (rostire, scriere, gestualizare) creeazã un suport 
ritualic solid pentru instituirea ºi perpetuarea relaþiei om-divinitate.
Ritul nu este decât un simbol realizat în timp, adicã o fixare a 
gesturilor semnificante cu valori bivalente într-o structurã de 
comunicare la nivelul grupurilor umane (Benoist, Luc-Semne, 
simboluri ºi mituri Bucureºti, ed. Humanitas, 1995). 
Simbolurile sunt generale ºi universale, utilizabile  în orice context
marcat de o ritualisticã liber asumatã, ºi nu au o coloraturã 
confesionalã specificã. De aceea trena simbolicã a ritualurilor creºtine
nu poate fi altceva decât o prelungire ºi, uneori, o resemnificare a 
simbologiei originare reiterate ritmic, în veºminte specifice, într-un
câmp de convergenþe spirituale. Din inconºtientul colectiv, raportabil la
o unitate stilisticã primordialã a spiritualitãþii omeneºti, izvorãsc toate
simbolurile. “Universalizarea” mesajului creºtin s-a realizat prin 
intermediul imageriei mitologice ºi printr-un proces continuu de 
asimilare a moºtenirii religioase precreºtine.
Amintim mai întâi cã majoritatea simbolurilor evocate (botezul,
arborele vieþii, crucea, asimilatã cu Arborele Vieþii, originea 
substanþelor sacramentare –uleiul, mirul, vinul, grâul- din sângele 
mântuitorului) prelungesc ºi dezvoltã anumite simboluri atestate în
iudaismul normativ sau apocrifele inter-testamentare. Unele sunt 
simboluri arhaice prezente încã din epoca neoliticului ºi intens 
valorizate în Orientul Apropiat începând cu cultura sumerianã. 
În alte cazuri este vorba de practici religioase de origine pãgânã,
împrumutate de evrei în epoca greco – romanã (folosirea 
ritualã a vinului, simbolul Arborelui Vieþii în arta evreiascã). Apoi, o
altã serie de imagini, figuri ºi teme mitologice utilizate de autorii
creºtini îºi trag originea din apocrifele evreieºti (vor apãrea frecvent în
folclorul religios european).

Simbolismul creºtin al crucii
În Vechiul Testament se gãsesc toate prefigurãrile crucii creºtine: 
semnul cruciform fãcut cu sânge de miel pe uºorii uºilor, Pomul
(Arborele) Vieþii, înþelepciunea. Semnificaþiile date crucii de autorii
creºtini, începând cu secolul al treilea, reinterpreteazã ºi adoptã
numeroasele atribute simbolice pe care crucea le-a dobândit în 
decursul timpului. În Evul Mediu circulau anumite legende care arãtau
cã Crucea lui Isus a fost cioplitã din lemnul copacului sãdit de Set la
mormântul tatãlui sãu, Adam. Seminþele acelui copac, în numãr de trei,
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Cãci Maica þie-þi va da
Douã mere d’aurele
Ca sã te tot joci cu ele.
ªi cheile Raiului
Raiul ca sã stãpâneºti
Pe noi sã ne mântuieºti.

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

Colecþia IOAN CHIª ªTER

Colindã

A. 15

În ce poieniþã verde

În ce poieniþã verde
Florile dalbe
Ce turmã d’e uãi sã vede
Da la iele cin’e ºed’e
ªed’e-o sorã ºi c-on frate
Zîce sora cãtrã frat’e

Sfatul dupã faptã, îi chepeneag dupã ploaie.

au fost aduse de Set din Arborele Binelui ºi Rãului pe care l-a vãzut în
Grãdina Raiului, unde ajunsese, trimis de Adam, pentru a cere
Arhanghelului cheile de la porþile Raiului ºi uleiul Milostivirii. Set s-a
întors de la poarta Raiului cu trei seminþe din copacul din care 
gustaserã pãrinþii sãi ºi în vârful cãruia vãzuse un prunc nou nãscut.
Arhanghelul îi spune cã pruncul vesteºte venirea unui Mântuitor.
Auzind povestea Fiului sãu, Adam a râs pentru prima datã de la 
izgonire (avea 932 de ani). Peste trei zile a murit, iar din seminþele pe
care le-a þinut pe limbã au rãsãrit trei arbori. Arborii au fost mutaþi de
Moise pe muntele Tabor. Dupã o mie de ani, David i-a adus la
Ierusalim în “Centru”. Din cei trei arbori, contopiþi în unul singur, a
fost  fãcutã Crucea Mântuitorului. Sângele sãu, scurs pe capul lui
Adam, i-a rãscumpãrat acestuia pãcatele. În iconografia ºi imageria
creºtinilor, crucea exprimã atât supliciile lui Isus, cât ºi prezenþa Sa,
fiind adicã, mai mult decât o figurã, un simbol al Lui. Cele douã axe ale
crucii, care a asimilat înþelesurile simbolice ale Arborelui Cosmic ºi ale
Arborelui Vieþii, înseamnã unirea celor douã naturi, omeneascã  ºi 
dumnezeiascã, în Logosul întrupat (Hristos). 
De asemenea, cele patru braþe ale crucii simbolizeazã omenirea
chematã, din cele patru zãri, de Isus. Existã, desigur ºi alte interpretãri.
Piciorul crucii înfipt în pãmânt simbolizeazã “aºezarea credinþei pe
temeiuri adânci”, braþul vertical îndreptat în sus este expresia speranþei
ce urcã din inimile credincioºilor spre cer, iar lãrgimea crucii semnificã
perseverenþa pânã la capãt a adevãratului credincios. Crucea
Evangheliei este cea cu o singurã barã orizontalã. În crucea greacã 
orizontala intersecteazã verticala la jumãtate. În crucea latinã, 
orizontala împarte verticala în douã pãrþi inegale, dupã mãsura omului

care stã în picioare, cu
braþele întinse. În crucea
celticã, braþele crucii ies
puþin din cercul care le
include. În crucea cu
douã bare orizontale, cea
de sus reprezintã 
batjocorirea  lui Isus
numit “Regele Iudeilor”,
iar bara de jos este cea pe
care ºi-a întins braþele ,
în timpul Supliciului.
Crucea cu trei bare 
orizontale este aceea la
care, din secolul 
al XV-lea, nu are dreptul
decât Papa ºi este 
simbolul ierarhiei 
ecleziastice. Crucea care
se va arãta înaintea celei
de a doua veniri a lui
Hristos (Parousia) este

Foto Felician Sãteanu, Cruce din Breb
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Dã, frãt’iuþ, mîi tare-n uãi
Cã vin n’iºt’nori d’e ploi
Aciia nu-s nori d’e ploi
Cã-s peþîtorii tãi
Vin la min’e, cer pã t’ine
Cer cinci sut’e d’e uãi ºut’e
Io le-oi da cinzãci cornute.

Preluca Veche, 1975

A. 16

Mã dusei la plug pe coastã

Mã dusei la plug pe coastã 
Mîndra mea,
Ei, hai numai cu doru m-aflai
Cu boii di la nevastã,
Cînd eram sã-mi trag o
brazdã
Îmi dãdu dracu o nevastã
Uitîndu-mã dupã dînsa
Mn’i s-a rupt plugu ºi bârsa
Pînã-m’ fãcui bîrsã nouã,
Mi s-a rupt grind’eiu-n douã
Pînã-mi fãcui grind’ei nou

Bãtrâneþea nu vine singurã, vine cu nevoi.

semnul Învierii de Apoi ºi se numeºte Crucea de Slavã. Întregul 
simbolism al crucii, în creºtinism, se aflã sub semnul morþii ºi învierii
lui Isus, al mântuirii ºi rãscumpãrãrii pãcatelor omeneºti. Aceste 
sensuri, dupã cum aratã M. Eliade “reiau ºi completeazã noþiunile de
înnoire perpetuã ºi de regenerare cosmicã (...) ºi de sacralitate, de 
realitate absolutã ºi în cele din urmã de nemurire, toate fiind noþiuni
care coexistã în simbolismul Arborelui Lumii”. (Istoria credinþelor  ºi ideilor

religioase, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, vol. II. p. 367).  
O interpretare asemãnãtoare o dã ºi gânditorul rus Pavel Evdokimov,
atunci când spune  “Rãsãritul adorã Crucea nu ca pe un lemn al 
supliciului, ci ca pe Arborele Vieþii care înmugureºte iarãºi în centrul
lumii. Semn de victorie, Crucea recapituleazã lumea pe braþele sale ºi
sfarmã porþile Iadului. 
Este experienþa celui transfigurat ºi înviat care aduce sufletului o
tresãrire, de bucurie pascalã”. (P. Evdokimov, Iubirea nebunã de Dumnezeu, Ed.

Anastasia, Bucureºti p. 58). Imaginaþia mitologicã creºtinã împrumutã ºi
dezvoltã motive ºi scenarii specifice religiozitãþii cosmice, dar care au
suferit deja o reinterpretare în contextul biblic. Aducând propria lor
valorizare, teologia ºi imaginaþia mitologicã creºtinã n-au fãcut decât
sã prelungeascã un proces care începuse cu cucerirea Canaanului.
În limbaj teologic, s-ar putea spune cã, integrate într-un scenariu
creºtin, numeroase tradiþii ºi simboluri arhaice îºi dobândeau propria
lor “rãscumpãrare”. Este vorba în fond de un fenomen de omologare a
unor universuri religioase diverse ºi multiforme.
Se recunoaºte un proces analog - de la sfârºitul antichitãþii, dar mai
ales în Evul Mediu Timpuriu – în transformarea anumitor zei ºi eroi 
mitologici în sfinþi creºtini (adicã o “Christianizare” a tradiþiilor 
religioase pãgâne – deci supravieþuirea lor în cadrul experienþei ºi
imaginaþiei creºtine). Pornind de aici înþelegem de ce creºtinismul a
trecut, încã din primele secole, la un proces firesc de asimilare, 
integrare, revalorizare ºi resemnificare a simbologiei din perioada
precreºtinã. În Istoria credinþelor ºi ideilor religioase (Ed. ªtiinþificã ºi

Eciclopedicã, Bucureºti 1986, pag. 387) Mircea Eliade aratã cã putem identifica
douã tendinþe paralele ºi complementare de a integra moºtenirea 
religioasã precreºtinã. Prima tendinþã ( ºi cea mai veche) se manifestã
în asimilarea ºi revalorizarea simbolismelor ºi scenariilor mitologice de
origine biblicã, orientalã sau pãgânã. A doua tendinþã, ilustratã mai ales
de speculaþiile teologice ce încep din sec. al III-lea, se strãduieºte sã
“universalizeze” creºtinismul cu ajutorul filozofiei greceºti, mai ales a
filozofiei neoplatoniciene.
Încã Sf. Pavel investise taina botezului cu un simbolism de structurã
arhaicã: moartea ºi învierea ritualã, noua naºtere în Hristos. Botezul
este o coborâre în hãul apelor pentru bãtãlia cu monstrul marin; 
modelul este coborârea lui Hristos în Iordan. Goliciunea baptismalã
comportã ºi ea o semnificaþie metafizicã ºi ritualã totodatã: lepãdarea
veºmântului cel vechi, al corupþiei ºi pãcatului cu care Adam dupã
cãdere, se îmbrãcase. Aceste teme sunt bine cunoscute: “Apele Morþii”
sunt un laitmotiv al mitologiilor Paleo – orientale, asiatice ºi oceanice.
Monºtrii hãului se întâlnesc în numeroase tradiþii; coborârea în fundul
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Mi s-a-betejit un bou
Pîn-am ‚blat de l-am cotat
S-ambetejit celãlalt
Mînînce-vã cîn’ii , boi
Cum v-oi vind’e io pã voi
Din fecior de gazdã bunã
Rãmãsei cu zd’iciu-n mînã.

Preluca Veche, 1974

Strigãturã

A. 17

Mãrie, Mãria me

Mãrie, Mãria me
Scoalã, mulje vacile
Cã vecina s-o sculat
ªi le-o muls ºi le-o þîpat
Lasã-le bãrbat’e-n cîn’i
Cã le-oi mulje ºi io mîn’i
ªi le-oi þîpa alaltãmîn’i.

Rãspunsul blând înlãturã mânia.

adâncului este o probã iniþiaticã a eroilor.
Botezul, pentru creºtini, este un sacrament pentru cã a fost instaurat de
cãtre Hristos, dar nu e mai puþin adevãrat cã el reia ritualul iniþiatic al
înfruntãrii (= lupta înpotriva monstrului), al morþii ºi învierii simbolice
(= naºterea omului nou).
Tot dupã Sf. Pavel, prin botez se obþine împãcarea contrariilor: “nu mai
este rob, nici slobod; nu mai este parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã”
(Galateni, 3:28). Altfel zis, cel botezat recupereazã condiþia primordialã
a androginului. Vechimea ºi rãspândirea universalã a simbolului
androginului, ca expresie exemplarã a perfecþiunii umane, este bine
cunoscutã. Din cauza marii importanþe acordate de gnostici androginiei,
acest simbol a fost din ce în ce mai puþin evocat dupã epoca Sf. Pavel.
Putem da ºi alte exemple de simboluri preluate de creºtinism din 
tradiþiile pãgâne:

– pasãrea
– turnul 
– arborele 
– cupa
– cercul
– pãtratul

Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu simbolurile cu funcþie apotropaicã,
purificatoare sau fertilizatoare:

– apa
– focul
– aerul 
– lutul

Crucea ca semn al bisericii este prezentã mai ales în Noul Testament.
Cine vrea sã-i urmeze lui Hristos trebuie sã-ºi “ia crucea lui” 
(Matei 10:38), sã se lepede de sine ºi sã urmeze lui Hristos.
Toatã activitatea misionarã a apostolilor se desfãºoarã sub semnul crucii
mãrturisind cã “nu existã experienþã a Împãrãþiei lui Dumnezeu fãrã
cruce.” (Fapte 7:55-56). În scrierile Sfinþilor Apostoli cuvântul crucii
este mereu prezent. Astfel, Apostolul Pavel îi îndeamnã pe evrei sã aibã
“ochii aþintiþi asupra lui Iisus... Care, pentru bucuria pusã înainte-i, 
a suferit crucea.”
Însã imaginea crucii nu se putea rãspândi atâta timp cât mai marii
vremii îi oprimau pe creºtini.
Constantin cel Mare, fiul lui Constantin Chlorus ºi al Elenei, este
primul împãrat roman care va avea o atitudine favorabilã 
creºtinismului.
La 28 octombrie 312 d.H. are loc confruntarea dintre armatele lui
Constantin ºi Maxenþiu, în apropierea Romei la Podul Vulturilor (Ponce
Milvius). În acest loc Constantin are celebra viziune, despre care
Eusebiu de Cezareea spune în lucrarea “Vita Constantini” cã înainte de
bãtãlie în plinã zi a vãzut pe cer o cruce luminoasã deasupra Soarelui,
în jurul cãreia se afla o inscripþie în limba latinã “In hoc signo vinces”
(Prin aceasta vei învinge). În noaptea urmãtoare i s-a arãtat impãratului
în vis Însuºi Mântuitorul Iisus Hristos cu semnul pe care-l vãzuse pe
cer, îndemnându-l sã foloseascã crucea drept steag în lupta împotriva
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Ieºi afarã bu-hu-hu
Cã þi s-o aprins hornu
Cã d’e cînd t’e-ai mãritat
Hornu nu l-ai mãturat.

Ce t’e þîi, lele, d’e domn
ª-ai bãgat broºtile-n horn
Ce eºt’i , lele, nealcoºe
ªi-ai bãgat broasca-n ulce
Am bãgat sã cîrîiascã
Sã mã fac ºi io nevastã.

De la Vioara Maxim, 45 ani,
Sîrbi, 1975

Oraþie

A. 18

Mulþãmnitu colacului la
Crãciun la feciori

Eu cu drag þi-aº mulþãmni
Da mã tem cã nu þ-oi ºti
Mulþãmn’eascã-þi spicu 
grîului
D’in marjinea stogului
Spicu sãcãrii

Învãþãtura datã rãu, se sparge-n capu tãu.

duºmanilor. Ascultând porunca din vis, Constantin a ieºit învingãtor în
lupta cu oºtile lui Maxenþiu ºi a intrat triumfãtor în Roma.
Acest episod este considerat punctul de plecare pentru convertirea lui
Constantin, sau cel puþin momentul din care împãratul a devenit 
protectorul creºtinilor.
Pentru noua religie care se nãºtea simbolul crucii va deveni o imagine
fundamentalã, preluatã treptat în iconografia creºtinã.
Însã acest proces de preluare, de difuzie a simbolului crucii în 
iconografia creºtinã a fost destul de lent ºi anevoios.
Pentru a aduce câteva lãmuriri în legãturã cu acest fenomen de difuzie
al simbolului amintit trebuie, la început, sã subliniem douã aspecte
esenþiale pentru analiza noastrã. În primul rând, este important de
amintit cã simbolurile creºtinismului primitiv au fost cu totul altele, în
afarã de cruce. Astfel, cunoscut simbol creºtin era peºtele 
(sau delfinul); cabalistica vine ºi ea sã justifice acest simbol ca fiind
însemn creºtin, susþinând cã însãºi prescurtarea din limba greacã:
Iesous CHristos Theou HYous Sotter” ar duce la acel “ICHTHYS” ce
înseamnã peºte. Apoi, alt simbol, era porumbelul, cu multiple 
semnificaþii în Vechiul Testament; simbolul mielului pascal, ca ºi al
bunului pãstor se întâlnesc atât în Vechiul cât ºi în Noul Testament.
Crucea apare mult mai târziu, probabil pentru prima oarã ca simbol
preluat de la orfici – dar sub forma unei cruci având câte un peºte legat
de fiecare dintre braþele sale. În primele secole creºtine doar 
întâmplãtor se poate semnala simbolul crucii sub forma lui actualã,
simplã. În al doile rând, trebuie sã ºtim cã lãcaºurile de cult 
creºtine – în afara celor din subterane, peºteri etc. - au început sã fie
ridicate cu respectiva destinaþie specialã abia prin secolul al treilea. Cât
despre simbolul crucii, sub forma pe care o cunoaºtem azi, el este
amintit pentru prima oarã în scrisoarea Sfântului Nil, din secolul al
patrulea, primul care-i 
conferã însemnului 
respectiv un oarecare preþ.
Tradiþia creºtinã a 
multiplicat simbolul crucii,
transferând în aceastã 
imagine mântuirea ºi 
patimile Mântuitorului. Dupã
Conciliul de la
Constantinopole din 692 d.H.
simbolismul crucii se
îmbogãþeºte extraordinar de
mult. Astfel, crucea îl 
simbolizeazã pe Cel
Rãstignit, pe Hristos,
Mântuitorul, Logosul, a doua
persoanã a Treimii. Ea este
mai mult decât o figurã a lui
Iisus Hristos, identificându-se
cu persoana Lui. Crucea a

Foto Felician Sãteanu, Cruce din Breb
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D’in marjinea þãrii
Pãsãrica cîmpului
D’i pã coarn’ele plugului
Ciripeºt’e român’eºt’e
Dumitale-þi multãmn’eºt’e
Pã cîmpu cu doru
Und’e-nfrunzeºte bujoru
Doi cosaºi mîndrii cosa
Douã paseri ciuciurle’
Trece-o coiþã d’e n’evastã
Nu sã treacã, cum sã treacã
Da strigã bujor cu struþ
Înt’inai mn’itale, drãguþ
Strîgã bujor, bujor
Înt’inai mn’itale, fecior

Nu da binelui cu picioru cã apoi îi duci doru.

fost preluatã de iconografie pentru a exprima supliciul lui Mesia, ca ºi
prezenþa Lui: acolo unde este crucea, este ºi Rãstignitul. Unele reguli în
ceea ce priveºte crucea, ca simbol al creºtinismului, apar doar din anul
787, când la cel de-al doilea Conciliu de la Niceea, Tarasius a instituit
îndrumãri stricte pentru decorarea bisericilor. Atunci, la 24 septembrie
787, începe sã se admitã ca, în cinstea Crucii ºi a Evangheliei, sã se
poatã arde miresme, sau sã se aprindã lumânãri. Deci abia la acel sinod
– al ºaptelea – crucea este recunoscutã ca unul dintre principalele 
simboluri creºtine. Iar punerea în practicã a dogmelor stabilite la Niceea
nu s-a produs imediat, ci abia ulterior, începând cu sfârºitul sec. 
al VIII-lea, când altarul bisericii Sfintei Sofia de la Salonic a fost 
decorat cu prima reprezentare a semnului crucii, pictat pe bolta cilin-
dricã într-un cerc de aur pe un fond argintiu. Dupã cum subliniazã
Mircea Eliade (Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, vol. II, Ed. ªtiinþificã ºi

Enciclopedicã, Bucureºti 1986, pag. 388) iniþial a avut loc asimilarea de cãtre
imageria, liturghia ºi teologia creºtinã a simbolismului 
Arborelui Lumii. În acest caz avem de-a face cu un simbol arhaic ºi
universal rãspândit. Crucea, fãcutã din lemnul Arborelui  binelui ºi 
rãului este identificatã sau se substituie Arborelui Cosmic; ea este
descrisã ca un arbore care “urcã de pe pãmânt în cer”, copac veºnic ce
“stã în mijlocul cerului ºi al pãmântului, sprijinã cu tãrie Universul”,
arborele “vieþii plantat pe Golgota”. Numeroase texte patristice 
comparã crucea cu o scarã, cu o coloanã sau un munte, expresii 
caracteristice pentru “Centrul Lumii”. Este o dovadã cã imaginea
Centrului se impunea firesc imaginaþiei creºtine. Desigur, imaginea
Crucii ca Arbore al binelui ºi rãului ºi Arbore Cosmic îºi are originea în
tradiþiile biblice. Dar prin Cruce (= Centrul) se opereazã comunicarea
cu cerul ºi în acelaºi timp, întregul Univers este “salvat”. Or, noþiunea
Mântuirii nu face decât sã reia ºi sã completeze noþiunile de înnoire
perpetuã ºi de regenerare cosmicã, de fecunditate universalã ºi de
sacralitate, de realitate absolutã ºi în cele din urmã de nemurire, toate
fiind noþiuni care coexistã în simbolismul Arborelui Lumii. Alte teme
arhaice s-au integrat treptat în scenario-ul Crucificãrii. Deoarece Isus
Hristos a fost rãstignit în Centrul Lumii, acolo unde a fost creat ºi
înmormântat Adam, sângele lui curgând pe “crestetul lui Adam”, l-a
botezat ºi l-a rãscumpãrat de pãcat. ªi întrucât sângele Mântuitorului a
rãscumpãrat pãcatul originar, Crucea (=Arborele Vieþii) devine izvorul
tainelor (simbolizate prin uleiul de mãslin, grâu, viþa de vie, cãrora li se 
asociazã plantele de leac). Aceste teme mitologice, elaborate mai ales
de autorii creºtini din sec. al II-lea încoace, au o preistorie îndelungatã
ºi complexã: din sângele ºi trupul unui zeu sau al unei fiinþe 
primordiale torturate, cresc plante miraculoase. Toate cele patru tipuri
de reprezentãri ale crucii din perioada precreºtinã au fost adaptate de
iconografia creºtinã, mai mult chiar s-a creat un adevãrat cult al adorãrii
ei, rezultând o multitudine de imagini diferite.
1. Vechiul mod de reprezentare, prin intersecþia celor douã axe ( una
verticalã ºi una orizontalã) s-a transferat în câteva tipuri distincte de
figurare a ei ( J.Chevalier, A. Gheerbrant, Op. Cit., pag. 399).
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Tu de mn’i-i ºt’i mulþîmn’i
Tri ºi patru-i dobând’i.
Întinai, mn’itale fecior
Tu de mn’i-i ºt’i mulþîmn’i
Tri ºi patru-i dobând’i
D’e nu mn’i-i ºt’i mulþãmn’i
Îi lãsa pãlincuþa aici
ªi-o-a be’ cin’e a ºt’i.

De la Vioara Maxim, 45 ani,
Sîrbi, 1975

A. 19

Cîntec cu hore mnirelui
fãrã pãrinþi

Rujmolin cu creanga-n apã
Trimit’e-a mãicuþîi cart’e, dor
Pã aripa vîntului
Î’n fundu pãmîntului (bis
Dorule, dor 
Vîntule, vînt uºor
Du mãicuþîi mele dor,  dor
ªi îi spune ca sã d’ie

Mai bine un mãgar care sã te ducã, 
Decât un cal care te-aruncã.

a Crucea fãrã vârf ( în formã de T) – simbolizeazã ºarpele þintuit de
un par, moartea învinsã prin jertfã.
b Crucea cu vârf ºi o singurã barã orizontalã, - este crucea
Evangheliei.
c Crucea cu douã bare orizontale- pe bara orizontalã superioarã are
inscripþia I N R I, iar pe cea inferioarã ar fi cea pe care ºi-a întins
Hristos braþele.
d Crucea cu trei braþe orizontale a devenit un simbol al ierarhiei 
ecleziastice.
2. Crucea egipteanã este adoptatã de cãtre creºtinii copþi investind-o cu
simbolul vieþii de dupã moarte.
3. Imediat dupã rãspândirea noii învãþãturi este preluatã încã din
primele secole ºi crucea celticã. Conexiunea strânsã dintre arhaicele
concepþii celtice ºi datele ezoterice creºtine ne îndreptãþesc sã credem
cã simbolul crucii înscrise în cerc a reprezentat, pentru irlandezii din
perioada carolingianã, o sintezã intimã ºi desãvârºitã între creºtinism ºi
tradiþia celticã. (J.Chevalier, A.Gheerbrant, Op. Cit., pag. 403).
4. De asemenea ºi svastica intrã în tradiþia veche creºtinã fiind 
asemãnatã gamadionului (pentru cã e alcãtuitã din patru litere gamma)
ºi care îl va înfãþiºa pe Hristos întruchipând piatra de temelie.
Concluzionând, putem spune cã crucea rememoreazã creaþia, ea având
înglobat un puternic sens cosmic. Prin simbolistica ei se reitereazã
temele fundamentale ale Bibliei: ea este Pom al Vieþii, Înþelepciune,
Lemn (al Arcei, al Beþiºorului lui Moise din care a þâºnit apa, copacul
sãdit pe malul apelor curgãtoare, lemnul de care este prins ºarpele de
aramã). În zona Maramureºului imaginea crucii este foarte rãspânditã
iar simbolistica ei este în strânsã legãturã cu interpretãrile identificate
în restul teritoriului european (ºi nu numai). Motivul crucii apare în
întreaga culturã tradiþionalã din aceastã parte de nord a þãrii, dar mai
ales pe porþile ºi arhitectura în lemn a caselor, pe þesãturi, pe obiecte
casnice, pe ceramicã ºi cu deosebire în cimitirele satelor ºi pe troiþe.

Foto Felician Sãteanu, Cruce din Breb


